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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att analysera packinspektionsflödet samt att 
presentera förbättringsförslag för att effektivisera transportpackningsprocessen 
och reducera platsbristen på packytan. Arbetet är utfört på Siemens Industrial 
Turbomachinery AB (SIT) i Finspång under sommaren och hösten 2009. 
 
SIT är en del av det tyskägda företaget Siemens AG och är ett världsledande 
företag inom tillverkning av gas- och ångturbiner. Ett påtagligt problem är den 
platsbrist som råder och företaget har inga egna möjligheter att lagra ytterligare 
produkter, vare sig kortidslagring eller långtidslagring. Vidare är 
tillverkningskedjan ursprungligen utformad för att klara av ett fåtal kontinuerliga 
beställningar. I nuläget befinner sig företaget i en situation där de tillverkar fler 
turbiner än någonsin, vilket medför att både maskiner och personal utsätts för en 
högre belastning och tillverkningsprojekten måste bedrivas parallellt utan 
störningar för att kunna produceras i tid. En störning som företaget vill begränsa 
är den som uppstår vid packinspektioner. Under leveransfasen transportpackas 
leveransen och i ett fåtal av projekten kräver kunden en packinspektion innan 
leverans sker. 
 
För att kartlägga packinspektionsmomentet har en nulägesbeskrivning av 
befintlig process konstruerats. Därifrån konstaterades att den störning som en 
packinspektion medför är en dominoeffekt som påverkar flera avdelningar i 
företaget såsom, spedition, transportpackning samt kvalitetsavdelningen. 
Nulägesbeskrivningen har sedan utgjort underlag för att ta fram de 
förbättringsförslag som presenteras för att reducera platsbristen på packytan. 
Majoriteten av förbättringsförslagen baseras på Lean-konceptet, där huvudsyftet 
har varit att minimera påverkan av packinspektionerna i verksamheten för att få 
ett bättre flöde, hålla hög kundservice samt minimera ytan som en 
packinspektion upptar. Ett exempel på detta kan vara att strukturera befintlig 
packinspektionsprocess. 
 
Resultatet av de förbättringsförslag som redovisats i analysdelen påvisar att det 
går att få ett bättre flöde genom packinspektionsmomentet samtidigt som 
packytan inte blir lika belastad vid en packinspektion. I framtiden kommer de 
förbättringsförslag som behandlas att kunna tillämpas på andra avdelningar och 
företag som tillämpar packinspektioner. 



 



 

Abstract 
The main purpose with this master thesis is to analyze the flow with regard to the 
shipping release and to present proposals which improve the process and at the 
same time reduces the shortage of space on the packing area. The work is 
preformed at Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) in Finspång during the 
summer and autumn 2009. 
 
SIT is a part of the German company Siemens AG and is a world leading 
producer of gas- and steam turbines. A significant problem is the lack of space 
that exists along with the fact that SIT does not have the ability to store additional 
products, neither short term nor long term. Furthermore the manufacturing supply 
chain was not original designed to handle more than a few continuous orders and 
the company is currently in a position where they produce more turbines that 
ever before. This means that both machines and staff are exposed to higher 
loads and that construction projects must be produced parallel without 
interference in order to meet delivery time. A disturbance that the company wants 
to reduce is the one that occurs with a shipping release. During the delivery 
phase, the products are being packaged and delivered, but in a few projects the 
customers require a shipping release before the shipping can take place. 
 
In order to identify the elements of a shipping release, a description of the 
present situation has been made. From there, it was found that the interference 
that occur due to a shipping release result in a domino effect and affects several 
departments within the company, such as departments for transport, packaging 
and quality. The description of the present situation has been the foundation 
when presenting the improvements and proposals for reducing the space 
shortage in the packing area. The majority of them are based on the Lean 
concept and the main objective has been to minimize the effect of the shipping 
release in the production, maintain a better flow and high customer service and 
to minimize the size the space a shipping release obtain on the packing area, 
such as maintain an structure for the inspection process. 
 
The result of the improvements that are presented in the analysis demonstrates 
that it is possible to achieve a better flow through the shipping release process 
and at the same time make sure that the packing area is not as congested, as 
today. In extension, the improvements and proposals that are presented in this 
thesis can be applied on other departments and companies who administer 
shipping releases. 
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1 Inledning 
Det första kapitlet innehåller bakgrundsfakta till detta examensarbete, som är 
utfört på avdelningen Gas turbine package (GPL), Siemens Industrial 
Turbomachinery AB, i Finspång. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) är ett ledande företag inom 
området för tillverkning av gas- och ångturbiner. Tillverkningsprocessen 
innefattar tillverkning av turbiner, montering och leverans av tillhörande 
kringsystem (de system som måste finnas för att gasturbinen ska kunna fungera, 
exempelvis skorsten) samt reservdelar. System i anslutning till turbinerna består 
av delar som kontrollrum, plattformar samt smörjsystem. Hela gasturbinen med 
tillhörande kringutrustning går även under benämningen packe. 
Tillverkningsområdena i Finspång sam att företaget behandlar reparationer av 
sålda turbiner, innebär att företaget ibland har många produkter i rörelse. Ett stort 
problem som är påtagligt, är att SIT inte har egna möjligheter att lagra ytterligare 
produkter, vare sig korttidslagring eller långtidslagring. Det ställer då höga krav 
på alla materialstyrningsaktiviteter i verkstäderna för att minimera lagringstiden i 
processerna. SIT har temporärt löst detta genom lagring utomhus, alternativt att 
de hyr lagerplatser vid hamnen i Norrköping. Det är dock inte en långsiktig 
lösning på problemet då SIT inte har möjligheter att investera ytterliggare i nya 
förrådsytor. Företaget måste anpassa verksamheten och använda den befintliga 
ytan på bästa sätt och därför investeras det istället i effektiviseringsåtgärder. 
 
Produktionen och verksamheten på Siemens Industrial Turbomachinery är 
uppbyggd efter konceptet Lean Manufacturing och samtidigt, för att möta de krav 
som finns är projekten kundanpassade. Ursprungligen är tillverkningskedjan 
utformad för att klara av ett fåtal kontinuerliga beställningar. I nuläget befinner sig 
företaget i en situation där de tillverkar fler turbiner än de någonsin gjort, vilket 
medför att både maskiner och personal utsätts för en högre belastning och 
tillverkningsprojekten måste bedrivas parallellt utan störningar för att kunna 
produceras i tid. En störning som företaget vill begränsa är den som uppstår vid 
packinspektion. Under leveransfasen transportpackas leveransen och i ett fåtal 
av projekten kräver kunden en packinspektion innan leverans sker. Om en 
packinspektion efterfrågas från kunden sker det i mån av tid (om det inte är en 
del av överenskomna betalkrav) och genomförs då innan SIT skickar leveransen. 
Packinspektionen kan göras på två sätt, endera av kunden själv, eller att de hyr 
in en konsult som utför packinspektionen åt dem. I dagsläget har inte SIT någon 
utarbetad struktur för hur, när eller var packinspektioner ska utföras. När 
produktionen är låg klarar företaget av packinspektionerna på packytan utan 
störningar men i nuläget, vid hög belastning, skapar de väldiga problem. 
 
Den störning som en packinspektion kan bidra till resulterar i en dominoeffekt 
som påverkar flera avdelningar i företaget såsom, spedition, transportpackning 
samt kvalitetsavdelningen. Därför är det av stor vikt för företaget att minimera 
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påverkan av packinspektionerna i verksamheten för att kunna få ett bättre flöde, 
kunna hålla hög kundservice samt minimera de merkostnader som blir till följd. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att genomföra en nulägesbeskrivning av rådande 
inspektioner under transportpackningsfasen, forma en checklista över flödet samt 
att presentera förbättringsförslag för att reducera belastningen på packytan. 
 
Målet var att utveckla en rekommendation av hur planering och genomförandet 
av en packinspektion ska kunna utföras för att minimera störningar i 
produktionsflödet. Därtill utvärderades anknytande processer till 
packinspektionen, vilket är den process som utgås ifrån för att förbättra flödet, 
där anknytande processer i längden påverkar packinspektionsfasen. Exempel på 
sådana processer är tillverkning, inköp och dessa redogörs för i 
nulägesbeskrivningen. Arbetet ska i framtiden kunna användas som underlag för 
liknande projekt samt ge en överskådlig bild över samtliga problemområden vid 
packinspektionerna. 

1.3 Frågeställningar 
Med utgångspunkt från syftet för detta examensarbete finns två frågor som 
besvaras. 

• Hur fungerar packinspektioner idag och vilka avdelningar blir involverade? 
• Vad finns det för möjliga lösningar för att göra packinspektionerna 

effktivare samt underlätta platsbristen på packytan? 

1.4 Metodik 
Arbetet med denna rapport har delats upp enligt nedanstående, vilket utgörs av 
de tre faserna, förberedande, analys och slutförande. 
 
Den första fasen bestod i att framställa en företagsbeskrivning samt den del som 
representerar den teoretiska referensramen. Så långt det har gått, användes 
tillgänglig och offentlig information, men då SIT har ett internt nätverk har även 
det används som referensbas. Vidare användes litteratur i form av publicerade 
böcker och artiklar, för att kunna tillgodogöra den kunskap som behövdes för att 
redogöra för vissa logistiska termer. Dessutom har liknande examensarbeten och 
tidigare utförda examensarbeten på SIT utgjort underlag till denna rapport. Under 
den förberedande delen ingick att konstruera en bild av problemställningen och 
den primära delen av detta projekt har innefattat en kartläggning samt att utföra 
en nulägesbeskrivning av packinspektioner. Det var viktigt då den utgör en grund 
för resterande projekt. Denna form av undersökningsansats benämns 
fallstudieansats vilket betyder att en studie av enskilt projekt kartläggs ingående. 
En fallstudieansatts eller som den benämns i denna rapport, en 
nulägesbeskrivning, innebär att en detaljerad beskrivning utfördes med avseende 
på processen bakom problemställningen. Den blir extra väsentlig när man inte i 
förväg vet vad som anses vara viktigt och vilka aspekter som påverka processen. 
En nulägesbeskrivning är en bra metod på så vis att beskrivningen kan utnyttjas 
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för att upptäcka förhållanden som råder i processen eller möjligheter som inte 
genomskådats tidigare. 
 
För att få en så överskådlig och rättvis bild av nuläget som möjligt har intervjuer 
utförts med berörda personer inom företaget. De besitter information och 
kunskap om packinspektionens olika delar samt att de kan delge sina synpunkter 
på situationen i dagsläget. Författarna är medvetna om att denna typ av 
informationskälla kan vara bristfällig med avseende på objektivitet och det är 
därför viktigt att ha detta i åtanke när informationen behandlas. Mötena har skett 
sporadiskt under projekttiden för att så mycket information som möjligt skulle 
kunna tillgodogöras. Vidare har resultat sammanställts och en trovärdig 
kartläggning av processen har skapats, ur samtliga involverade parters 
perspektiv. 
För att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt har metoden, kontroll av direkt 
upplevd validitet valts att tillämpas. Det innebär att samtliga personer som blivit 
intervjuade har fått tillgång till samma frågeställningar, i den mån som det gick att 
genomföra. För att samtidigt stärka validiteten har de intervjuade fått reda på 
syftet innan intervjun genomfördes. 
 
Insamlad data har delats upp i primär- och sekundärdata och ovanstående tillhör 
primärdata i och med att informationen inte redan finns dokumenterad. Den 
insamlade information har bearbetas och endast relevant data har tagits ut för att 
presenteras i denna rapport. Sekundärdata är redan insamlad information och i 
denna rapport kan detta hänvisas till tidigare utförda projekt och dokument på 
SIT. Insamling av primärdata kunde utföras på två olika sätt beroende på om 
undersökningen kräver egen observation eller frågeställningar till kunniga inom 
området. Observationen innefattade att författarna själva utfört iakttagelser av 
händelseförloppet och den anses vara en fullständig säker metod, då en 
kartläggning kan utföras oberoende av vad någon anser eller kommer ihåg. De 
begränsningar som finns med metoden är att en observation inte säger något om 
beteende, värderingar kunskaper och dylikt. Vidare fås inte heller en klar 
kartläggning av situationen som varit eller som kommer att råda. Det är därför 
informationssamlingen även inkluderade intervjuer. Personliga intervjuer 
medförde att intervjuaren praktiskt taget har obegränsade möjligheter till 
frågeställningar och målet är att engagera respondenten. [Lekvall och Wahlbin, 
2001] 
 
Det sista skedet av projektet, slutförande, innebär förbättringsförslag för att 
reducera de störningar som uppstår till följd av packinspektionerna, vilka 
verifierades med hjälp av publicerad litteratur samt artiklar. Källor som är 
relevanta ur ett studieperspektiv, från civilingenjörsutbildningen kommunikations- 
och transportsystem, LiTH Campus Norrköping samt kurslitteratur. Dessa lästes 
parallellt med det resterande arbetet för att hela tiden kunna vara väl insatta och 
samtidigt kunna utvecklas inom området och uppdatera frågeställningar till 
berörda parter. 
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Packinspektion är en process som involverar flertalet komponenter och för att 
läsaren ska få en större förståelse har delar i denna rapport illustrerats med ett 
så kallat funktionsmedelträd. Ett funktionsmedelträd kan på ett enkelt sätt 
illustrera ett komplext system och visa på hur olika funktioner hänger samman 
med varandra. Detta sker genom att bryta ner processen till mindre delar. 
[Andersson m.fl., 2002] 
 
Genom att låta handledare både på SIT och Linköpings Universitet kontinuerlig 
läsa rapporten samtidigt som den konstruerades ökar pålitligheten samt 
validiteten.  Det medför även att personer oberoende till rapportens framtagande 
läser och kritiskt kommenterar innehållet. 

1.5 Identifierade avgränsningar 
Projektet innefattar endast de packinspektioner som gäller för gasturbiner, alltså 
involveras inte ångturbiner i detta projekt. Vidare gäller att packinspektionerna 
omfattar nyproducerade anläggningsprojekt som skickas från Finspång. Därmed 
ingår inte packinspektioner av reservkomponenter eller servade delar i detta 
projekt. 
 
Ytterligare avgränsas detta projekt till att endast behandla de projekt som ej 
innefattar leverans till Iran, då detta är en specifik och ej jämförbar process. Iran-
projekten kommer dock att nämnas kort för att kunna påvisa vissa förklaringar 
och förtydningar i anknytning till packinspektionen. Slutligen kommer arbetet med 
detta examensarbete att anpassas till de kommande förändringar som planeras, 
det vill säga att delar av anläggningen omstruktureras. Mer om detta kan läsas i 
kapitel, 4.2.3. 

1.6 Rapportens struktur 
Kapitel 2 kommer att beskriva företaget Siemens AG som helhet samt 
anläggningen i Finspång. I företagsbeskrivningen sammanfattas vilka produkter 
som tillverkas samt historiken om verksamheten. Detta kommer att följas av ett 
teoretiskt kapitel som utgör ett underlag för samtliga teoretiska begrepp som 
skildras i rapporten. 
 
En nulägesbeskrivning av packinspektionen samt avdelningar som påverkas av 
en sådan framställs i kapitel 4 som följs av kapitel 5 som utgör de 
förbättringsförslag som konstruerats. Notera att de bilder som används i kapitel 5 
bör skrivas ut i färg, för att tydligt se illustrationerna. Slutligen summeras 
rapporten med hjälp av en slutsats samt en diskussion som även inkluderar 
framtida projekt som SIT bör tillämpa för att främja situationen på packytan. 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel framställs en presentation av hela koncernen Siemens AG, dess 
organisation, anläggningen i Finspång (Siemens Industrial Turbomachinery AB) 
och dess produktutbud 

2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
Företaget SIT är en del av det tyskägda företaget Siemens AG som finns 
representerade i hela 190 länder världen över. SIT har sitt säte i Finspång där de 
producerar och levererar kompletta ång- och gasturbiner samt delkomponenter 
och reservdelar. Förutom anläggningen i Finspång finns även en Siemensägd 
anläggning i Trollhättan, där tillverkningen av brännkammare till turbinerna sker. 
Siemenskoncernen har i nuläget cirka 2 600 anställda i Sverige inom SIT, varav 
endast cirka 120 personer är placerade i Trollhättan. I de 2 600 ingår inte de 400 
konsulter samt 100 visstidsanställda som tillkommer. [SIT] 

2.2 Historik 
Både koncernen Siemens AG och anläggningen i Finspång (SIT) har varit 
verksamma i över 100 år. Detta medför att de har en lång och unik historik och 
dessa redovisas här nedan. [SIT] 

2.2.1 Anläggningen i Finspång 
Anläggningen i Finspång har existerat i över 100 år men den har inte alltid verkat 
under företaget Siemens AG, de tog vid först år 2003. 
 
Under tidigt 1600-tal immigrerade nederländare till Sverige och hjälpte 
berghanteringen att få en nystart. En av dem var Louis de Geer och han blev den 
nya ägaren av Finspång bruk år 1641. Hans sinne för affärer gjorde att han efter 
en tid blev en av Sveriges mäktigaste privatpersoner. Omkring åren 1661-1662 
tillverkade koncernen kanoner för material motsvarande 5,100 ton och sedan 
dess har Finspång varit en känd tillverkare i Sverige och internationellt. Företaget 
var i flera hundra år en av de största tillverkarna av kanoner i världen. År 1913 
användes anläggningen för att tillverka motroterande radialångturbiner och 
fabriken ägdes då av företaget AB de Lavals Ångturbiner, men gick under 
namnet Svenska Turbin Aktiebolaget Ljungström (STAL). Själva tillverkningen av 
gasturbiner började i mitten av 1900-talet, då utvecklades jetmotorn för det 
svenska flygvapnet. När motorn sedan var färdigutvecklad var inte flygvapnet 
beredda att köpa produkten, vilket ledde till att motorn senare omkonstruerades 
till en gasturbin. [SIT] 
 
Under åren har det varit en stor varians på produkter, till exempel under 1960-
1970 talet var anläggningen världsledande inom kuggväxlar till motorer. Senare 
tillverkade företaget även värmepumpar i Linköping och företaget har under åren 
haft ägare som, Stal-Laval, ASEA stal, ABB Stal, ABB Alstom Power samt 
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Alstom Power. I nuläget ägs koncernen som tidigare nämnts av Siemens AG och 
går under namnet Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT). [SIT] 

2.2.2 Siemenskoncernen 
Siemens AG grundades av Werner von Siemens år 1847. Redan år 1879 
utvecklades det elektriska tåget som cirka 30 år senare nådde en hastighet på 
hela 220 km/h. Företaget har sedan ursprunget utvecklat flertalet innovationer, 
under 1880-talet producerades bland annat världens första elektriska buss, 
världens första elektriska utomhusbelysning samt världens första elektriska hiss. 
Ytterligare en bedrift var att företaget tillsammans med Konrad Röntgen år 1895 
utvecklade det allra första röntgenröret. 
 
Siemens AG strävar fortfarande efter att vara verksamma och aktiva på 
marknaden inom de områden som en gång grundade företaget. Dessa områden 
är, industri, energi, och hälsovård, vilket skildras i figur 1. [SIT] 

 
Figur 1. Siemens AG med sina olika verksamhetsområden. 

 
Företaget har utvecklats på samtliga områden, på industriområdet har de gått 
från att tillverka den första elektroniska styrningen till helautomatiserade fabriker 
och inom energiområdet från uppfinningen av dynamo till att producera värdens 
mest effektiva gasturbiner. Inom området hälsovård har företaget utvecklats från 
att konstruera den första röntgen för människokroppen, till att utföra 3D-skanning 
av hela kroppen. En viktig del inom koncernen är att hela tiden försöka 
effektivisera och förbättra de befintliga verksamhetsområdena och teknisk 
kompetens. 
 
Gasturbinerna är placerade inom området energi och här har Siemens AG tagit 
fram lösningar och strategier för hela energikedjan från produktion, distribution 
och transmission till konsumentprodukter. Företaget strävar hela tiden efter att ha 
en så hög driftsäkerhet och effekt på de produkter de tillverkar. Detta för att 
kunna tillgodose det ständigt ökade energibehovet samt att systemen ska ha 
minsta möjliga miljöpåverkan. [SIT] 

Siemens AG 

Hälsovård Energi Industri 
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2.3 Organisationen på SIT 
Siemens AG som koncern är uppdelad utifrån de tre huvudområden som nämnts 
ovan, se figur 1. Dessa består i sin tur av flera underområden och alla sköts via 
en hierarkisk struktur med utgångspunkt från huvudkontoret i Tyskland. 
SIT är en ingående funktion inom verksamhetsområdet energi, vilken består av 
de olika tillverkningsområdena, tillverkning av energi med fossila bränslen, 
förnybar energi, olja och gas, energi service, krafttransmission och 
kraftdistribution. På global nivå är det vanligtvis så att företag endast producerar 
något av ovanstående tillverkningsområden men SIT är en unik anläggning, då 
den innefattar alla områden med undantag för tillverkning av kompressorer. I 
figur 2, skildras delar av organisationen på SIT, dock bör nämnas att alla 
avdelningar inte är presenterade. 
 

 
Figur 2. Delar av den hierarkiska organisationen som råder på SIT, främst ur 

gasturbinperspektivet. 
 
Detta examensarbete berör främst delen Engineering and Packaging, benämns 
GP i figur 2, som består av ungefär 300 anställda. Av dessa arbetar 120 
personer inom konstruktion, vilket ger en antydan om det arbete som företaget 
lägger ner på att kundanpassa produkterna. Allt arbete i Finspång utförs i 
projektform i en tvärfunktionell matrisorganisation (se kapitel 3.7), där 
organisationen har anpassats för att detta ska fungera. Projekten arbetas fram 
genom flödesgrupper som baseras på både engineer-to-order och make-to-order, 
dessa förtydligas i kapitel 3.8. Det kan ses tydligt i figur 2 ovan där den stora 
pilen representerar cykeln av ett generellt projekt. 

Packe produktion - 
GP 

GPI - Koordinerar 
program och initiativ 

GPL GPS GPT GPH GPL GPX 

 
       Starta                                   

projekt 

 
     Konstruerar 

    
               

 
      Monterar 

 
      Levererar 

 
     Montering &      
     driftsättning 

Gasturbiner 
Finspång (G) 

VD Finspång 

Gasturbiner 
huvudkontoret i 

Tyskland 

Material -
anskaffning 

Ångturbin 
Finspång  

Kommersiell 
projektledare  
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2.4 Produkter 
Som tidigare nämnts producerar SIT både ång- och gasturbiner vid sin 
anläggning i Finspång. Vidare finns även tillverkning av lösningar för olje- och 
gasindustrin (drivkällor till kompressorer, pumpar mm) och även kompletta 
kraftvärmeverk. Ångturbinerna har en effekt på 60-250 MW och i Finspång 
produceras två olika modeller, SST-700 som har en effektverkningsgrad på upp 
till 130 MW samt SST-900 som har en verkningsgrad på upp till 200 MW. 
 
Gasturbinen tillverkas i fyra modeller, SGT-500, SGT-600, SGT-700 samt SGT-
800. Dessa har en verkningsgrad mellan 15-50 MW. Beställare av gasturbiner är 
allt från kommunala kraftverk och industrier till kraftbolag. SIT´s utmärkande drag 
är att tillverka stator och rotorkomponenter, vilka är komponenter i turbinkärnan. 
Alla turbiner kundanpassas efter kundens önskemål men samtidigt finns en 
grundmodell som utgör bas för framställning av turbiner.  [SIT] 

2.4.1 Ångturbin/Gasturbin 
Ång- och gasturbinerna skiljer sig väsentligt åt i funktionalitet. En ångturbin drivs 
av ånga som bildas från värme och vatten. Denna sugs sedan in i ledskenor som 
har till uppgift att leda ångan så att den träffar rotorn med rätt vinkel. Detta 
medför att rotorskovlarna trycks runt och rotationen omvandlas sedan till 
användbar energi. En ångturbin skildras i figur 3. 
 

 
Figur 3. Den principiella uppbyggnaden av en ångturbin. [SIT] 

 
Gasturbinen däremot drivs av gas eller olja och har ett inlopp, se figur 4, som 
suger in luft till turbinen vilket sedan når kompressorn. Dennes uppgift är att 
pressa samman luften med hjälp av skovlarna i kompressorn, vilket också 
medför att temperaturen ökar. Därefter sitter en bränsleinsprutare, vars uppgift är 
att tillföra drivmedel till brännkammaren. I denna blandas den komprimerade 
luften med det insprutade bränslet och detta antänds. Det sista momentet utgörs 
av att turbinskolvarna omvandlar trycket från gasen till en rotationskraft för axeln. 
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Sist i turbinen finns ett utlopp där hetluft strömmar ut. Hela 
turbinsammansättningen för en SGT-800 skildras i figur 4. [SIT] 

 
Figur 4. En gasturbin och dess principiella delar. [SIT] 

2.5 Konkurrens 
En av Siemens AG´s största konkurrenter på energisidan är det 
amerikansktägda företaget General Electric som utgör ett av världens största 
företag [http://www.forbes.com, 2009]. I och med dess storlek är General Electric 
ett väletablerat företag som skapat sig en bred marknad. Energibranschen är en 
svåretablerad marknad, då det handlar om att göra stora investeringar i både 
resurser och kompetens för att lyckas. Turbiner är produkter som inte kan säljas 
kontinuerligt med hjälp av att skaffa sig en god kundrelation med en kund, då 
kunder inte köper mer än ett fåtal produkter. General Electric hämmas dock av 
USA´s politiska värderingar och tack vare det har SIT fått möjligheten att etablera 
sig i mellanöstern. [SIT] 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram och presenterar relevanta 
logistiska begrepp som sedan ligger till grund för resterande rapport. Syftet med 
det här kapitlet är att läsaren ska få en större förståelse inför kommande delar. 

3.1 Definition av logistik 
Definitionen av begreppet logistik kan tolkas på olika sätt och här nedan 
sammanställs två av dessa.  Den mest omfattande definitionen är att logistik 
involverar samtliga delar som medför att ett materialflöde genereras, det 
innefattar hela processen från leverantör till kunden. 
 

”Planera, genomföra och kontrollera en effektiv förflyttning 
och lagring av material, produkter & tjänster, med tillhörande 
information, från startpunkt till förbrukningsställe, för att 
uppfylla kundens behov.” [Aronsson m.fl., 2004] 

 
Detta innebär att hela materialflödet ingår i processen, vilket även skildras i figur 
5. 

 
Figur 5. Illustration över definitionen av logistik. [http://www.itn.liu.se/~steen] 

 
Vidare innebär också definitionen av logistik att det primära målet inte är att göra 
saker rätt utan att göra rätt saker. [Lumsden, 2007] Detta hävdar också den 
svenska organisationen för logistiker, Plan, som menar att begreppet logistik är, 
 

”Begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter 
som tillser att material och produkter finns på rätt plats, i rätt 
tid och i rätt kvantitet. Det kan definieras som planering, 
organisering och kontroll av materialflöden, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion, som syftar till att 
ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader 
och andra uppoffringar som är förknippade med att skapa 
tids- och platsnytta för varor.” [http://www.plan.se, 2009] 
 

Vidare kan konstateras att det primära målet med logistik är att uppnå en balans 
mellan hög leveransservice samt låga kostnader. [Aronsson m.fl., 2004] 
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3.2 Processer 
En process är ett flöde av aktiviteter som förvandlar material till en produkt eller 
service. Med utgångspunkt från en enskild process går det enkelt att förbättra de 
aktiviteter som utgör processen och i förlängningen förbättra synkroniseringen för 
andra processer i företaget. 
 
De krav som finns för att få benämningen, process är att aktiviteterna ska vara 
sammanhängande, upprepas, att det ska finnas start och slut, skapar värde åt 
både kund och producent samt att den kan delas upp i delprocesser. Två olika 
typer av processer är produktions- och planeringsprocess där båda har som mål 
att tillfredställa kunden samtidigt som minimalt med resurser används. [Lumsden, 
2007] 

3.3 Förändringsarbete inom logistik 
Vid all form av förbättringsarbete är det primära inte vilken metod som väljs att 
implementera utan att en metod utses utifrån de förutsättningar som finns på 
företaget samt att den är långsiktigt genomförbar. Figur 6 skildrar de steg i 
förändringsarbetet som är utformad för att underlätta en förändring inom logistik. 
 

 
Figur 6. Skildrar stegen vid förändringsarbeten inom logistik. [Aronsson m.fl.] 
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För att lyckas med en förändring bör samtliga steg i figur 6 inkluderas och ett 
antal frågeställningar bör bearbetas i startskedet av projektet. Exempel på 
sådana frågeställningar är, vilka mål som finns med projektet, vilka delar av 
företaget som berörs samt vilka resurser som finns tillgängliga för projektet. Detta 
utförs för att få större förståelse samt att ha en bra grund att stå på för 
fortsättningen av projektet. [Aronsson m.fl., 2004] 

3.4 Lean 
Lean-konceptet utvecklades på 1970-talet inom bilindustrin i Japan. Det var 
företaget Toyota som lyckades med att införa icke kapitalintensiva principer i sin 
produktion och därmed kom de att bli ledande inom bilindustrin i världen. Syftet 
med Lean är att förbättra kvallite och kompetens vilket i förlängningen resulterar i 
mer intäkter. Det Lean-principerna tillför är att motverka slöseri med resurser, 
arbeta med processer, minska väntetider, minska överproduktion, minska 
lagerbildning, minska transporter samt att minska defekter. Kostnader som 
skapas på grund av långsamma processer utgör stora problem och därför vill 
företaget maximera kapaciteten genom att styra produktionen efter dessa 
processer. 
 
Målet med principerna är att skapa snabba effektiva flöden som har flexibilitet 
med avseende på de fyra områdena process, produkt, volymer och anställda. 
För att lättare förstå vad Lean innebär i praktiken beskrivs metoden nedan i fem 
steg. 
 
Fem steg för att uppnå Lean i verksamheten: 
 

1. Vad är värde för kunden? 
Kolla på vad som är värde utifrån kundens synvinkel, till exempel tid det 
tar att leverera produkten eller priset. 

2. Identifiera processerna som skapar värdet? 
När det har konstaterats vad värde är för kunden, är det dags att ta reda 
på vilka processer som skapar detta värde. Allt annat som inte bidrar till 
att skapa värde bör ses som onödigt. 

3. Skapa flöden 
Samla in information om hela flödet för produktionen och därefter ta reda 
på vad i processen som fungerar sämst respektive bäst. 

4. Skapa sug 
Genom att använda sig av pull-metoden (för mer utförlig förklaring av pull-
metoden, se kapitel 3.13) skapas ett sug genom processen vilket i sin tur 
medför att inga onödiga transporter eller lager byggs upp. 

5. Kontinuerligt arbete 
Gör kontinuerliga analyser över kedjan och hela tiden försöka att hitta 
möjliga förbättringar. Eftersom kundernas behov och förväntningar hela 
tiden förändras kommer också företaget att behöva anpassas därefter. 
[Lumsden, 2007] 
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En utveckling av punkt fem innebär att arbete pågår långsiktigt och målet är att 
eliminera slöserier. Detta kan ske med metoden muda som representeras av 
olika slöserier och dessa redogörs för här nedanför: 
 

1. Reducera all överproduktion, vilket i princip betyder att inte överproducera 
eller tidigarelägga produktion, det resulterar endast i onödig lagerhållning. 

2. Försöka att undvika alla processer som orsakar väntan. 
3. Minimera antalet onödiga transporter gällande allt från transport av 

produkter från lager till transport till möten. 
4. Ta bort all form av onödigt arbete samt undvik alla processer som inte 

tillför produktionen något värde. 
5. Minska orderstorlekarna vilket resulterar i reducerade mellanlager och 

lägre kapitalbindning (det kapital som investeras i resurser där kapitalet 
alltså blir bundet i resurserna [Ohlager, 2000]) av produkter i lager. 

6. Minimera antalet onödiga rörelser som sker, med detta menas 
arbetsrörelser. 

7. Lägg tyngd vid att producera rätt från början och undvik därmed onödig 
eliminering i slutskedet av produktionen, vilket medför kassaktioner och 
merarbete. [Imai, 1997] 

 
Författarna Jan Riezebos och Warse Klingberg till artikeln (Advancing lean 
manufacturing, the role of IT, computer and industry) påpekar hur Lean är 
användbart i till exempel engineer-to-order-industrier (begreppen förklaras i 
kapitel, 3.7). Vidare betonar Riezebos och Klingberg vikten av att varje industri 
anpassar lean-metoderna så att de passar just den specifika industrin samt att 
det inte finns ett generellt synsätt av metoden som passar alla industrier. 

3.4.1 Six Sigmas 
Six Sigmas är en variant av Lean och innebär att arbetet är organiserat efter fyra 
faser. Dessa är definiera, kaizen, kontrollera samt realisera: 
 

• Definiera innebär att all information är tillgänglig som behövs för att nå de 
förbättringar som eftersträvas. 

• Kaizen är en viktig del i Lean-metoden och innebär att kontinuerligt lägga 
vikt vid att utveckla förbättringsarbetet. Syftet med denna metod är att 
förbättra och bearbeta redan befintliga processer i arbetet. 

• Kontrollera innebär en uppföljning och utvärdering av redan utförda 
arbeten för att kunna tillge andra resultatet. Detta för att liknande 
processer ska kunna tillgodogöra sig informationen. 

• Realisera innebär att den som beställt förbättringen får tillgång till 
underlaget. Det får vederbörande för att kunna utföra en verifiering som 
kontrollerar de ändringar som åstadkommits samt att dessa är 
användbara även i ett längre perspektiv. [Vollmann m.fl., 2005] 

 
Syftet med att implementera denna typ av Lean är för att kunna uppnå så kort 
ledtid (leveranstid [Olhager, 2000]) som möjligt. 
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Det finns flera olika nivåer inom Six Sigma beroende på hur metoden väljs att 
tillämpas, de vanligast är Green Belt och Black Belt. Är metoden endast tillämpad 
över en specifik avdelning går det under namnet Green Belt, relaterat till om det 
berör en större process då det kallas Black Belt. Andra nivåer är Yellow och 
Wihte Belt. [http://www.plan.se, 2009] 

3.5 5s 
5s är ett hjälpmedel för att uppnå JIT (JIT redogörs för i kapitel 3.10), där målet 
är att jämna ut flödet. Syftet är att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och 
därmed reducera tidspill. 5s representerar nedanstående funktioner; 
 

• Sortera – vilket innebär en eliminering av onödiga föremål. 
• Strukturera – hålla ordning och samtidigt placera saker i närheten av där 

de ska användas. 
• Städa – innefattar att ordning skapas genom att hålla reda på det man 

ansvarar för. 
• Standardisera – betyder att det skapas tydliga instruktioner för hur de tre 

ovanstående punkterna ska utföras. 
• Skapa vana – detta innebär att regelbundenhet skapas. 

[Ljungberg, 2000] 

3.6 Erfarenhetskurva 
Med ökad erfarenhet kan en operation utföras på kortare tid. Generellt kan sägas 
att arbetstiden för en operation minskas beroende av tidigare antalet 
producerade operationer av samma typ. Dessutom följer normalt 
minskningstakten ett mönster. Med utgångspunkt från dessa antaganden kan en 
erfarenhetskurva skapas. Kurvan kan antas minska med en fast procentsats för 
varje dubblering i antalet ackumulerade operationer. Denna typ av kurva 
resulterar i en exponentialfördelning och en vanlig procentsats för operationer 
som inte är maskinstyrda är 80 %. [Ohlager, 2000] 
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3.7 Organisation 
Organisationer idag har till stor del utvecklats ifrån att tidigare varit hierarkiskt 
styrda linjeorganisationerna och istället övergått till så kallad matrisorganisation 
där den anställda själv känner att den kan påverka, detta kan urskiljas i figur 7. 
 

 
Figur 7. Illustration av bland annat matrisorganisation. [http://www.iip.kth.se/kurser/4g1134/] 

 
Matrisorganisationen är mer flexibel i sin struktur på så vis att medarbetarna är 
anställda i linjeorganisationen och samtidigt drivs verksamheten tvärfunktionellt, 
vilket betyder att ledningen sätter ihop arbetsgrupper från linjeorganisationen där 
grupperna löser olika projekt. Matrisorganisationen kan också vara en svag eller 
stark matrisorganisation beroende på om projektorganisation förekommer en 
majoritet eller inte. Matrisorganisationen är stark om mer än 50 % av 
verksamheten drivs i projekt och tvärt om för svaga matrisorganisationer. En 
nackdel med matrisorganisation är de dubbla beslutsvägarna som kan leda till 
förvirring. [Tonnquist, 2007] 

3.8 Produktionsstrategier 
Produktionsstrategier skiljer sig beroende på hur företaget behandlar faktorerna, 
principer för placering, kapacitet, teknologi, leverantörer, medarbetare och 
organisation. Det primära målet vid implementering av produktionsstrategier är 
att de ska utgöra riktlinjer för hur företaget ska uppnå sina långsiktiga mål 
samtidigt som de medför att produkterna som produceras utgör en stark 
konkurrenskraft på marknaden. [Bicheno, 2006] 
 
För att möjliggöra för en ekonomiskt vinstdrivande produkt måste 
produktionsstrategin beaktas redan vid utveckling och konstruktion av produkter. 
Utformningen av produktprogrammet som företaget väljer att erbjuda kunden, 
omfattar delvis standardiseringsgrad och variantflora och dessa konstateras efter 
marknadsbedömning och långsiktiga efterfrågeprognoser. [Olhager, 2000] 
Produktionens utformning på olika företag beror till stor del på vilken produkt som 
företaget tillverkar. Generellt sätt finns fyra olika varianter av produkttyper. Dessa 
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benämns vanligtvis Engineer-to-order (ETO), Make-to-order (MTO), Assembly-
to-order (ATO) eller Make-to-stock (MTS). 

 
• Engineer-to-order 

Varje produkt är speciellt anpassad efter varje kunds behov och därför är 
det också naturligt att kundorderpunkten (se kapitel 3.9) är tidigt i 
produktionslinan. Utformningen av denna produktion är vanligen fast 
position då det rör sig om stora projekt i låg volym. 

• Make-to-order 
Inget produceras förrän kundordern mottagits och därför går det alltid att 
koppla produkten till specifik kund. Utformningen av denna produktion är 
ofta funktionell verkstad eller flödesgrupper. 

• Assembly-to-order 
Denna produktion strävar efter korta ledtider vilket ställer högre krav på 
säkerhetslager .Vanligtvis monteras halvfabrikat ihop till en slutgiltig 
produkt i någon form av produktionslina. 

• Make-to-stock 
Produkter tillverkas kontinuerligt då det ständigt finns en hög efterfrågan 
på produkten. Produkterna är ofta dagligvaror vilket betyder att det ofta 
finns en känd efterfrågan och produkten har en standardisering, vad gäller 
utbudet av varan. [Lumsden, 2007] 

 
De olika produktionsutformningarna, (fast position, funktionell verkstad, 
flödesgrupper, lina, kontinuerlig tillverkning) varierar alltså beroende på vilken 
produkt som tillverkas och det förekommer ofta att olika utformningar används i 
kombination med varandra på samma företag. 
 

• Fast position 
Stora projekt, exempelvis fartyg, broar, byggnader som ofta byggs på 
specifik plats och inte på ett företag som efter tillverkning transporterar 
produkten till kunden. 

• Funktionell verkstad 
Tillverkningsmaskiner med samma funktioner är grupperade tillsammans, 
vilket leder till att alla operationen av ett visst slag utförs i en specifik 
grupp. Produkterna skickas fram och tillbaka mellan olika maskingrupper 
vilket bidrar till ett flexibelt men komplext flöde, hög kapitalbindning i olika 
mellanlager som skapas och långa genomloppstider (den totala tiden det 
tar för en produkt genom en process, till exempel produktion eller 
lagerhållning[Ohlager 2000]). En fördel är ett tekniskt högt kunnande och 
möjligheten till flertalet olika varianter på produkter. 

• Flödesgrupper 
Placeringen av maskiner anpassas efter vad som tillverkas. Det leder till 
kortare genomloppstider med bieffekten att flödet kräver att produkterna är 
flera och har liknande bearbetningsordning. 

• Produktionslina 
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Vid en jämn och hög efterfrågan på en produkt med begränsat antal 
varianter finns anledning att organisera samtliga tillverkningsmaskiner 
efter produktionen av den produkten. Produktionslina är vanlig vi 
tillverkning av vitvaror och bilar. 

• Kontinuerlig tillverkning 
Tillverkning av produkter med väldigt hög efterfrågan där maskinerna är 
helt anpassade för en produkt. Tillverkningen ses som en process med ett 
inflöde och utflöde där operatören till maskinen är processövervakaren. 
Exempel på denna typ av tillverkning är metallindustri, pappersindustri och 
bryggerier. Beroende på dimensioneringen av produktionsanläggningen 
blir kapaciteten på utflödet därefter. [Ohlager, 2000] 

 
En generell figur över relationen kan ses nedan i figur 8. [Ohlager, 2000] För att 
ett företag ska ha bra förutsättningar för att vara vinstdrivande, med avseende på 
produktionsframställningen, bör kombinationen av produktionstyper och 
produktionsutformningar vara innanför linjerna i figur 8. 

 
Figur 8. Sambandet mellan produkttyp och produktionsutformning. [Ohlager] 

3.9 Kundorderpunkt 
Denna punkt representerar det tillfälle då produkten kopplas till en specifik 
köpare. En produkt behöver inte vara tillverkad för att kopplas till en köpare 
samtidigt som produkten redan kan vara tillverkad och stå på lager när den får 
sin köpare. Vad som avgör var denna punkt är placerad beror till stor del på 
vilken typ av produkt som tillverkas. Generellt kan sägas att har produkten högt 
monetärt värde och om den är mycket kundanpassad så ligger 
kundorderpunkten tidigt i produktionsflödet. Om produkten istället är en 
standardiserad produkt som kontinuerligt tillverkas ligger kundorderpunkten sent i 
tillverkningen och ofta då produkten redan står på hylla eller lager i en affär De 
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olika kundorderpunkterna som finns, illustreras i figur 9 nedan samt dess 
sammankoppling till olika produkttyper. [Lumsden, 2007] 
 

 
Figur 9. Olika kundorderpunkter i relation till produkttyp. [Lumsden] 

3.10 Just In Time – (JIT) 
Ett av Toyotas främsta mål är att producera produkter i rätt mängd och tidpunkt, 
det är därifrån konceptet Just in time (JIT) har sitt ursprung. JIT innebär att rätt 
antal av rätt artikel är färdig precis i rätt tid, varken för tidigt eller för sent. Detta 
gäller inte bara till kund utan också inom den egna produktionen för att undvika 
mellanlager och skapa ett sug istället för att stationer trycker fram materialet till 
nästa station i produktionen. På det viset är det möjligt att produkter i arbete har 
en låg nivå, vilket alltså binder mindre kapital. Det kan på sätt och vis vara 
bekvämt med en hög nivå av produkter i arbete men det medför istället hög 
kapitalbindning och kostnader för materialhantering och lager. Resultatet av att 
minska produkter i arbete är att tidigare osynliga problem börjar synas. Ett 
sådant problem kan vara att obalans mellan arbetsstationer synliggörs. För att 
kunna tillämpa JIT krävs kortare ställtider (den tid det tar att ställa om en 
produktionsutrustning från en typ av produkt till en annan produkt), små 
partistorlekar (beställd kvantitet i produktionssammanhang), flödesorienterat 
produktionssystem (se kapitel 3.7), korta ledtider, flexibel personal och 
decentraliserat kvalitetsarbete. Det går också säga att JIT går hand i hand med 
Lean filosofierna när det gäller ständiga förbättringar och ett sug genom 
produktionen. [Packforsk, 2000][Olhager, 2000] 

3.11 Informationsdelning i försörjningskedjan 
En viktig del för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt är att det finns bra 
kommunikation genom hela försörjningskedjan. Genom att upprätthålla bra 
kommunikationer med relevant innehåll kan den egna produktionen optimeras för 
att uppnå bättre resultat och i längden vinner alla på den förbättrade 
kommunikationen. [Aronsson m.fl., 2004] 

3.11.1 Beer game 
Beer game är ett logistikspel som introducerades av MIT på 60-talet. Spelet 
syftar till att visa hur mönstret i människans förmåga att knyta relationer med 
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omvärlden ger oväntade resultat. Enkelt förklarat är spelet uppbyggt av en 
försörjningskedja med flera olika kunder och leverantörer. Beroende på 
efterfrågan hos kunden reagerar respektive leverantör, därefter och alla försöker 
självklart hålla en standard på leveranssäkerhet. Denna standard leder vanligtvis 
ihop med bristfällig information om kommande efterfrågan till ökade 
säkerhetslager som är dyra i drift. Genom förbättrad information om efterfrågan 
kan en försörjningskedja som är mer optimal uppnås.  
[http://beergame.mit.edu/guide.htm, 2002] 

3.12 Enterprise Resource Planning 
Enterprise Resource Planning- system (ERP-system) är en typ av system som 
kan integrera ett företags olika affärsprocesser. Systemet består av en databas 
som delas av samtliga avdelningar på företaget. Det medför att alla medarbetare 
inom företaget kontinuerligt kan få realtids information och fördelarna med att 
använda ERP-system är bland annat kostnadsbesparingar samt effektivare 
operationer. [Monk m.fl., 2009] 
 
Materialbehovsplanering (MRP) är ett system som genom åren har utvecklat 
produktionsresursplaneringssytem (MRPII) och senare även ERP-system, vilket 
skildras i figur 10. MRP-system inkluderar endast materialbehovsplanering 
medan MRPII-system inkluderar både planeringen av materialbehov och 
kapacitet. [Ohlager, 2000] 
 
Utvecklingen av ERP-system startade i USA på 1960-talet då MRP-system 
nådde marknaden, i form av en datoriserad materialplaneringsmetod. Efter år av 
fortsatt utveckling och förbättringsarbete lanserades år 1980 MRPII som sedan 
vidareutvecklas. MRPII-systemet integrerades med andra datoriserade system, 
varvid termen ERP uppkom. Forskare strävar hela tiden efter att förbättra 
befintliga system och i nuläget har ERP utvecklats till en mer avancerad 
planeringslogistik och systemintegration som samtidigt går att kombinera med IT 
och Internets möjligheter. Dagens ERP-system är ett resultat av tre faktorer, 
förbättrad hård- och mjukvara, utvecklingen av visionen om ett integrerat 
informationssystem och slutligen ombyggnad av företag från funktionellt fokus 
mot mer affärsmässigt.  [Monk m.fl., 2009] Den strukturella utvecklingen av ERP-
system kan ses här nedan, i figur 10. 
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Figur 10. Den strukturella affärssystemsutvecklingen. [Langenwalter] 

 
ERP-system tillför en initial produktionsplan och stödjer spårning av 
materialflödet i tillverkningen. Nackdelarna med ERP-system är att de inte tillför 
en lösning för att klara av externa ändringar. ERP-systemen behandlar inte lika 
detaljerad data som krävs för ett Advanced planning system (APS). APS-system 
används för att inte bara samordna delsystemen utan även för att optimera dem. 
De olika sorters APS-system som kan konstrueras urskiljs i figur 11 och det som 
skiljer dem åt är hur mycket pengar som används för att förbättra dem och 
skräddarsy dem för en speciell verksamhet. Till exempel kan ett standardsystem 
fås, som är öppet för andra system. Det går även att få ett användaranpassat 
APS som bara behandlar företagets egna produkter, SAP R/3 är ett sådant 
system, eller APS som är anpassat till verksamheten men också öppet för 
integration med andra system.[Vollman m.fl., 2005] 

 
Figur 11. Olika typer av SAP-system och dess egenskaper. [Vollman m.fl.] 
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3.12.1 SAP 
En av de världsledande leverantörerna av ERP-system är SAP AG (System 
Application Products) som startades år 1972 av fem systemanalytiker, tidigare 
anställda på IBM. År 1988 insåg SAP AG att det fanns viss potential i 
client/server (datasystem som bygger på samverkan mellan klienter och server i 
ett nätverk) konceptet och år 1992 hade ERP-systemet SAP R/3 
utvecklats.[Monk  2009] 
 
SAP R/3 fungerar kort sagt som ett transaktionssystem med fokus på den interna 
processen och inte den externa. [Vollman m.fl., 2005] En stor fördel med detta 
system var att det fungerade i olika operativsystem samt att det använde sig av 
öppen källkod (programkoden är tillgänglig för modifiering av användaren), vilket 
tredjeparts mjukvaruutvecklare drog stor nytta av genom att utveckla systemet 
ytterligare. År 1992 fanns stor skepsis på att stora företag skulle kunna använda 
detta på grund av det stora behovet på datorkapacitet som krävdes. I och med 
att datorns hårdvara har utvecklats kan nu även stora företag tillämpa SAP 
R/3.[Monk m.fl., 2009] Grunden för dagens samtliga SAP-applikationer baseras 
på tekniken ifrån SAP netweaver, den tillför både en applikation samt en 
integrerad struktur att luta sig emot. [Vollman m.fl., 2005] 

3.13 Pull- och pushmetoden 
Push-system är det traditionella sättet en produktion bygger på, så fort en 
produkt är klar med ett tillverkningssteg trycks den vidare för att kunna påbörja 
nästa aktivitet i produktionslinan. I denna typ av system bildas ofta små lager i 
väntan på nästkommande aktivitet. En annan vanlig egenskap är att MRP 
används som verktyg i push för att hålla produktionen i gång. 
 
Motsatsen till push-systemet är ett pull-system vilket innebär att inget tillverkas 
om ingen efterfrågan finns. Därav skapas ett sug efter produkter och 
mellanlagring minskas. Här tillåts resurserna styra och sätta behovet och målet 
är en produktion för den verkliga efterfrågan. [Lumsden, 2007] 

3.14 Totalkostnad 
Något som är väldigt viktigt att tänka på inom logistik är att även om den 
logistiska kostnaden minskas för en aktivitet eller process på företaget så 
behöver det inte betyda att den totala kostnaden går ner för hela företaget. Målet 
för företag är självklart att minska sina totala kostnader. Det målet nås ej om 
företaget inte har en överblick på alla sina kostnader. Ett bra exempel är att stora 
kvantiteter ofta leder till reducerat pris men stora kvantiteter tar mycket plats och 
kan istället komma att kosta i lagerhållning. Logistiska kostnader som vanligtvis 
förekommer är lagerföring, lagerhållning, transport, administration. För att nå en 
minimal totalkostnad måste det förekomma en balans mellan dessa kostnader. 
Ett exempel är, små orderstorlekar som genererar mindre lagringskostnader men 
samtidigt leder till högre administrativa kostnader samt transportkostnader, vilket 
genererar en avvägning. [Lambert, 1998] 
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3.15 Kundservice 
Definitionen kundservice innefattar alla tjänster som tillför produkten mervärde 
under produktionen. Det innebär en kombination av funktioner som medför att 
produkten får ett värde, ett så kallat kundvärde. Det blir allt väsentligare för 
företag att tänka på kundservicen, eftersom kundservice involverar alla 
kringtjänster som innefattar affärsuppgörelsen. Exempel på kringtjänster är 
garantier, service och kvalitetsinspektioner. I slutändan leder det till att förtaget 
får ytterligare intäkter på produkten. 
 

 
Figur 12. Skildrar kombinationen av en vara och tjänst som en funktion av tiden. [Lumsden] 
 
Figur 12 påvisar faktumet att ju längre tid det gått i en produktion desto mer tid 
läggs på tjänster, relaterat till varan. Vidare kan konstateras att det för ett företag 
är en merkostnad att erbjuda kunden en hög kundservice och därför måste det 
kontrolleras om kunden är villig att betala mer för att få en ökad kundservice.  
[Lumsden, 2007] Kundservice är de aktiviteter som sker i de tre skedena, före 
under och efter leveransen för att uppfylla kundkrav som finns.  [Aronsson m.fl., 
2004] 

3.16 SWOT-analys 
En SWOT-analys är en analys som framställs för att beskriva befintligt läge inom 
ett företag, en del av en organisation eller en process. Vid framtagandet utgås 
ifrån begreppen, Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Viktigt är 
då att dessa baseras på verklig fakta och att de sedan rankas mot varandra, där 
den viktigaste placeras först. Vanligtvis används nedanstående modell vid 
tillämpning med SWOT-analysen, figur 13. 
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Figur 13. Den modell som används vid tillämpning av SWOT-analysen. [Tonnquist] 

 
Det primära målet vid användning av denna analys är att den utgör en tydlig 
illustration över verkligheten samt att användaren bli observant på sådant som i 
förlängningen anses utgöra hot. De hot och svagheter som konstateras i SWOT-
analysen bör minimeras eller elimineras helt genom att aktivt undvika att de 
inträffar. Exempel på detta skulle kunna vara att välja en mindre riskfull lösning 
alternativt att utbilda personal för att undvika kompetensbrist. Dock är det 
omöjligt att undvika alla hot och svagheter och dessa förs då in i en 
riskhändelselista tillsammans med övriga risker som tillkommer under 
planeringen av projektet. Genom att utföra en analys av situationen har företaget 
större förutsättningar att lyckas i framtiden. Grunden i SWOT-analysen går att 
modifiera till liknande typer av analyser och ett exempel är att klassificera olika 
projekt och förväntat resultat relaterat till dagens begränsningar.[Tonnquist, 2007] 

3.17 Standardiserat förpackningssortiment 
Att standardisera förpackningsmaterial som används till produkter leder till 
minskad kapitalbindning då färre varianter behöver förrådshållas. Ett 
förpackningssortiment som består av färre varianter leder också till att längre 
serier kan produceras och därmed görs färre förluster i ställtid. [Packforsk, 2000] 

3.18 Letter of Credit 
Letter of Credit (LC), med den svenska benämningen remburs, är en 
betalningsform som styrs av Internationella handelskammarens (ICC) regler och 
är idag det näst säkraste betalningsformen efter förskottsbetalning. 
[http://www.swedishtrade.se, 2009] ICC är en världsomspännande organisation 
som sätter upp regler för internationell handel med medlemmar i över 130 länder. 
 
Systemets historik grundar sig i medeltiden då köpmännen var i behov av ett 
betalningssystem för att undvika förflyttning av mynt. LC har sedan utvecklats till 
ett säkert system för betalning när köpare och säljare befinner sig på långa 
avstånd från varandra. [http://www.iccsweden.se, 2009] Ytterligare en orsak till 
användandet av LC är om det förekommer ekonomisk oro i köparens respektive 
säljarens land. 
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Syftet med ett LC är att skapa en garanti för säljaren, genom att försäkra denne 
att kunden är likvid att betala för produkten. Samtidigt utgör dokumentet en 
säkerhet för kunden. Detta då kunden måste godkänna produkten innan 
transaktion kan ske. LC fungerar enligt följande: 
 

1. Köpare och säljare kommer överrens om ett köpeavtal och bestämmer att 
betalningsformen ska ske utifrån ett LC. 

2. Köparen går sedan till sin bank och ansöker om ett LC. 
3. Säljarens bank gör en kreditprövning på kunden och öppnar LC:t via 

säljarens bank. 
4. Säljarens bank meddelar säljaren om att ett LC har öppnats. 
5. Varan inspekteras för att uppfylla villkoren i LC:t och skeppas iväg. 
6. Säljaren presenterar dokument som påvisar ett godkänt moment för sin 

bank och får därmed ut pengarna. 
7. Dokumenten skickas vidare till köparens bank som granskar dem och 

redovisar likviden. 
 
När samtliga punkter är utförda skickar köparens bank dokumenten till köparen 
och debiterar dennes konto för köpet . 
 
Det finns idag varianter av LC, dokumentet kan vara avista- och tidsbaserad. 
Avista är den vanliga, nämligen att säljaren får betalt när denne visar upp rätt 
dokument för banken. Ett tidsbaserat LC däremot innebär att säljaren lämnat en 
kredit till sin kund och betalning sker en viss tid efter att rätt dokument redovisats. 
Ytterligare varianter är obekräftad och bekräftad LC och den är alltid obekräftad 
när den först öppnas. Ett bekräftad LC innebär att exportören ber om att 
dokumentet ska vara bekräftad av en svensk bank och det betyder att banken 
garanterar betalningen. Beroende på om det är säljare eller kund som kräver ett 
LC får den som kräver det oftast stå för kostnaderna . [Hall & Sandstedt, 1997] 

3.19 INCO-terms 
De internationella handels klausulerna, INCO-terms har utarbetats av 
internationella handelskammaren och är regler som styr över vem som bär 
ansvaret för gods under transport och hur länge. Den nu gällande versionen av 
INCO-terms är INCO-terms 2000. Dessa talar om vem som betalar transporten, 
vart transporten ska ske, när risken går över på köparen och om avlastning ingår. 
Termerna är indelade i 4 grupper, E, F, C, D som definierar olika varianter av 
vem kostnaderna tillkommer, ansvar och vilka regler som gäller vid olika 
bestämmelser. Två av de mest dominerande termerna är Free On Board(FOB) 
och Free Along side Ship (FAS), som båda tillhör grupp F. 
[http://www.iccsweden.se/innehall/publ/incoterms/incotermsswe.htm, 2009]FOB 
innebär ansvaret för godset övergår på köparen då godset passerar relingen på 
båten i lasthamnen. Säljaren måste därför vara delaktig enda fram till att båten är 
lastad för att få ut papper på att allt är med och inget är skadat. Vid FAS är 
säljaren däremot med fram till inlastningskajen men behöver ej vara med vid 
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lastningen av båten. Andra regler som finns är: 
[http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/medlem/Incoterms_2000.pdf, 2000] 
 

INCO-term Beskrivning 
EXW – Ex Works Säljaren lämnar godset på angiven plats och tidpunkt 

Köparen står ansvaret för risk och kostnader vid 
lastning och transport 

FCA – Free Carrier Säljaren avlämnar godset till en fraktförare, utsedd av 
köparen. Köparen står kostnaderna och risken efter 

avlämnandet. 
CFR – Cost and Freight Säljaren levererar godset när det passerar båtens 

reling i inlastningshamnen och står kostnaderna för 
transporten även om köparen står risken. 

CIF – Cost, Insurance, 
Freight 

Säljaren avlämnar godset när det passerar båtens 
reling i inlastningshamnen och står kostnaderna samt 
en försäkring för transporten, även om köparen står 

risken. 
CPT – Carriage Paid To Säljaren avger godset till en egen utsedd fraktförare, 

och står kostnaderna för frakten till en bestämd 
destination. Köparen står risken från avlämnandet till 

fraktföraren. 
CIP – Carriage and 
Insurance Paid to 

Säljaren står kostnaderna för av denne utsedd 
transport och försäkring. Överlämnandet sker när 

säljaren lämnar godset till fraktföraren och därefter 
står köparen risken. 

DAF – Delivered At Frontier Säljaren överlämnar godset när det ställs till köparen 
förfogande, ej lossat och på angiven plats vid 

gränsorten. Köparen tar över risk och kostnader från 
och med lossningen. 

DES – Delivered Ex Ship Säljaren överlämnar godset när det ställs till köparen 
förfogande ombord på fartyget, ej lossat. Köparen tar 

över risk och kostnader från och med lossningen. 
DEQ – Delivered Ex Quay Säljaren levererar godset när det ställs till köparen 

förfogande, ej lossat på kaj. Köparen tar över risk och 
kostnader från och med lossningen och måste 

importklarera godset. 
DDU – Delivered Duty 

Unpaid 
Säljaren avlämnar godset när det ställts till köparen 

förfogande, ej lossat och på angiven ort. Säljaren står 
för kostnaderna och risken under hela transporten 

men köparen måste importklarera godset. 
DDP – Delivered Duty Paid Säljaren överlämnar godset när det ställts till köparen 

förfogande, ej lossat och på angiven ort. Säljaren står 
för kostnaderna, risken och importklareringen av 

tranporten. 
Tabell 1. Olika INCO-terms samt regler för dem. 

[http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/medlem/Incoterms_2000.pdf, 2000] 
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel presenterar hur befintlig packinspektion på SIT utförs. Syftet är att 
få en klar och tydlig illustration över hur packinspektionen går till samt vilka 
avdelningar den påverkar. 

4.1 Introduktion 
Det finns i nuläget ett flertal inspektioner som sker för att garantera den höga 
standarden på turbiner som produceras i Finspång. SIT utför bland annat 
inspektionerna, intern inspektion, slutgiltig inspektion och flertalet 
testinspektioner. Flödet för inspektionstyperna skildras i figur 14. 
 
Packinspektioner sker som redan nämnts i skedet innan transporten sker och 
gäller endast kringsystem till turbinpacken. Begreppet, Montering av packe i figur 
14 innefattar inspektion av turbiner medan Packning av tillbehör endast 
representeras av kringsystem. Anledningen att packinspektionerna ligger innan 
godset lastas på båten är ofta på grund av de INCO-terms som gäller för 
leveransen, vilket går att läsa mer om i kapitel 3.19 [Hermansson, 2009] 
 
 

 
 

Figur 14. Inspektionsflödet på SIT som utförs i slutet av produktionsflödet. 
 
Då projektarbetet endast involverar den inspektion som kallas, 
transportpackningsinspektion, är all hänvisning till packinspektion i detta arbete 
relaterar specifikt till transportpackningsinspektionen, om inte annat anges. 
[Hermansson, 2009] 
 
I nuläget är det endast packinspektioner i ett fåtal projekt om det bortses från 
Iran-projekten. Tillkommer även dessa projekt är situationen en annan, se figur 
15, då utgörs packinspektion i 33 % av fallen. Vid dessa beräkningar har utgåtts 
ifrån faktumet att SIT hade 58 leveranser från oktober år 2008 till oktober 2009 
samt att av dessa utgjorde 19 stycken Iran-projekt. [Intern projektlista, 2009] 
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Figur 15. Andelen packinspektioner baserat utifrån antalet leveranser på ett år samt antalet 
Iran-projekt. [Intern projektlista för gasturbiner] 

4.2 Organisation 
En så kallad packinspektion är en process som förekommer i slutet av 
produktionslinan och packinspektionsflödet kommer att påverkas negativt av 
försenade aktiviteter tidigare i produktionsflödet. Vidare påverkar 
packinspektionen efterföljande aktiviteter, så som packning och spedition. I 
nuläget finns ingen utarbetad struktur för hur en packinspektion bör fungera för 
att minimera störningar i projekten. En sen packinspektion påverka flödet på SIT 
negativt då en dominoeffekt uppstår och de avdelningar som är involverade i 
packinspektionen är Projektstöd (GPLO), Spedition (PSL), Transportpackning 
(PSLP), och Kvalitetsavdelningen (GPLQ). För att få en djupare insikt i 
problematiken är det viktigt att förstå hur avdelningarna är sammankopplade 
samt hur de indirekt påverkar varandra. Figur 16, ger en överskådlig skildring av 
de avdelningar som påverkar och påverkas av packinspektionen. 

 
Figur 16. Organisationsstruktur över avdelningar som påverkar och påverkas av 

transportpackningsinspektioner. [Karlströmer, 2009] 
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Spedition och transportpackning ligger under avdelningen Shared Services (P) 
och är fristående från både ång- och gasturbinprojekten. De packar och 
transporterar samtliga produkter som förekommer på SIT. Packavdelningen 
kommer att ta över så fort produkten är klar för packning, vilket innebär att de 
måste samverka med GPL-avdelningarna vars arbete är att producera 
gasturbinerna. Därtill påverkar avdelningarna försäljning och inköp utformningen 
av packinspektionen. Försäljningsavdelningen bestämmer dess karaktär med 
avseende på underlag för packinspektionen. Inköpsprocessen bestämmer den 
tidpunkt underleverantörers produkter ska vara tillgängliga och i längden 
påverkas packinspektionerna av packavdelningens förmåga att packa levererade 
produkter. Inköp lägger normalt beställningarna så att samtliga produkter når 
Finspång två veckor innan det att de ska finnas tillgängliga. Självklart 
förekommer det komplikationer som medför att det blir förseningar eller att 
produkterna når anläggningen tidigare men detta är inte ett påtagligt problem. I 
nuläget har inköp en leveransprecision på 85 %, vilket dem själva anser som mer 
än godkänt. [Karlströmer, 2009], [Haglund, 2009] 

4.2.1 Gas turbine package – (GPL) 
Under detta examensarbete tillhör författarna gruppen Gas turbine package. Det 
innebär en placering på logistikavdelningen och den arbetsgrupp som samordnar 
resterande avdelningar i figur 16. Gruppens arbetsuppgifter grundar sig i 
verksamhetsutveckling. [Karlströmer, 2009] 

4.2. 2 Kvalitetsavdelningen – (GPLQ) 
Denna avdelning har den övergripande kontrollen för kvalitén på produkter hos 
kund. Deras arbetsuppgifter innefattar att informera kunden om regelverk som 
produkten ska uppfylla för att gå igenom kvalitetskontroller. Samtidigt 
dokumentera och genomföra kvalitetskontroller, där packinspektion är en 
kvalitetskontroll, för både för kund och SIT:s räkning.[Hermansson, 2009] 

4.2.3 Transportpackning – (PSLP) 
Denna avdelning tar hand om all packning som sker på Norrmalm (se figur 17) 
samt det kringarbete som packningen skapar, så som transport inom lager samt 
emballage. [Vieweg, 2009] 
Transportpackningsavdelningen har större delen av sin verksamhet på Norrmalm 
som är placerat en bit ifrån huvudbyggnaderna, detta urskiljs i figur 17. Där sker 
all packning av nyproducerade anläggningar som lämnar Finspång och det är 
även där packytan är placerad. Kontor finns placerade nere på anläggningen. 
[Vieweg, 2009] 



30 

 

 
Figur 17. Uppbyggnaden av SIT. [SIT] 

 
Planerad omorganisation samt nuläget på Norrmalm 
 
Som redan nämnts är ett av de största problemen på SIT den platsbrist som 
råder. På grund av detta har det arbetats fram ett förslag som innebär en 
omstrukturering på Norrmalm samt att förrådet och coremontaget (avdelningen 
för monteringen av själva motorn) för gasturbinerna SGT -600 samt SGT- 800 
omplaceras dit. Detta görs dels för att det inte finns något utrymme på Norrmalm 
i nuläget samt att anläggningen inte används optimalt. Anläggning där har högt 
till tak, vilket betyder att en högre utnyttjningsgrad kan uppnås om produkter 
lagras på höjd istället för som nu på golvet. Vidare görs denna omstrukturering 
för att undvika de transporter som sker dagligen, vid behov, från förråd nere vid 
huvudanläggningen till Norrmalm. I nuläget görs transporter sporadiskt mellan 
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anläggningarna för att transportera produkter fram och tillbaka, transporter som 
motsvarar cirka 18 mil per vecka. Detta är en kostnad som går att reducera 
genom att placera förrådet på Norrmalm. I bilaga 2,3 ses en ritning över befintlig 
lokal på Norrmalm samt de förändringar som ska ske på anläggningen. För att 
göra läsaren observant på avståndet mellan förrådet samt anläggningen på 
Norrmalm som material transporteras är det 2,2 kilometer. [Gabrielsson, 2008] 
 
I och med den planerade omorganisationen kommer andra delar av 
anläggningen inte längre kunna användas temporärt för att ställa lådor, förutom 
den del som är avsatt för packningen. Dock är inte alla detaljer klargjorda, vilket 
medför att det när detta examensarbete utförs inte är fastställt vart 
packinspektionerna ska ske. Det nya förslaget innefattar i nuläget att 
packavdelningen får ett tält utanför Norrmalm för lagring samt uppställning av 
lådor. Detta tält är utmärkt på bilaga 3 och det kommer att vara avfuktat men inte 
isolerat. 
 
Vidare innebär omplaceringen att monteringsplatserna för att konstruera en 
turbin minskar från befintliga 19 till 17 stycken, men efterfrågan av turbiner 
kvarstår de närmaste åren. Av dessa är endast två monteringsplatser 
reserverade för ångturbiner, alltså av de17 monteringsplatserna är 15 stycken till 
för gasturbiner. Detta innebär att produktionsflödet kommer att behöva förkorta 
ledtiderna ytterligare samt att det inte finns tillgänglig yta för att temporärt ställa 
lådor på. 
 
Efter det att en packe är klar är det avsatt två veckor som utgör en marginal 
innan det att packen ska skickas till hamn. Denna kan utnyttjas för lagring, 
montagearbete om projekten blir sena eller temporär lagring om transporten inte 
är enligt tidsschemat. I nuläget utgås ifrån den yta som i framtiden är tänkt att 
vara packytan alternativt att packen fraktas och placeras utanför Norrmalm eller 
till hamnen i Norrköping. Packytan anses vara lämpligaste avställningsplatsen, 
då den inte påverka flödet på Norrmalm samt att det tillkommer en kostnad på 
cirka 100 000 kronor för att förflytta packen, oberoende om det är ut på gården 
vid Norrmalm eller transport till hamn. Sådana temporära lagringar av packen 
kommer att kunna planeras och organiseras för och enligt ansvariga är detta en 
operation som endast sker en till två gånger per år. 
Det finns flera avdelningar som ansvarar för verksamhet vid anläggningen på 
Norrmalm och dessa är, Elektronikmontage, Mekanikmontaget, Verkstadsprov, 
Godsmottagning, String test (en testkörning på Norrmalm av en färdig packe 
innan leverans), Ångturbinmontage, Packavdelningen samt Transport. Då det är 
flera avdelningar blir det svårare att göra nya implementeringar, men tanken är 
att dessa omstruktureringar ska vara klara hösten 2010. [Vieweg, 2009] [Bruder, 
2009] [Tjärnström, 2009] 
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Lean på SIT 
 
Arbetet med Lean har pågått inom GP-sektion sedan år 2005, 
produktionsavdelningen GT sedan år 2003 samt anläggningen i Trollhättan 
sedan år 2007. Tidigare har fokus hamnat på olika metoder och synsättet har 
varit väldigt verktygsorienterat. Företaget har under den tid som systemet har 
tillämpats fått en överskådlig bild av hur systemet ska anpassas för att på bästa 
sätt passa den produktion som råder i Finspång. Detta är en förutsättning då 
Lean i grunden är utvecklad för fordonsindustrin. [Lumsden, 2007] 
Målet är i framtiden att förflytta dessa kunskaper ut i produktionen samt att 
fortsätta utveckla Lean för att anpassa denna typ av produktion. Systerfabriken i 
Lincon, England valde istället att implementera Lean i produktionen för att 
minska kapitalbindning och slöserier. Det betyder att SIT kommer att ta hjälp av 
tillverkningsfabriken i Lincon då den har kommit betydligt längre i sitt 
genomförande av Lean i produktion. På samma sätt kommer Finspång att hjälpa 
Lincon genom utbyte av information när de ska börja implementera Lean i 
resterande anläggning. SIT har en längre tid arbetat enligt Lean och försökt få 
metoden att tillämpas i det dagliga arbetet. Dock har det varit så att de olika 
avdelningarna har haft olika synsätt på Lean. Detta har medfört att olika 
avdelningar har kommit olika långt i sin satsning samt att det förekommer olika 
tolkningar av Lean. Anledningen till detta är att konceptet behöver anpassas och 
arbeta utifrån de aspekter som passar den specifika avdelningen bäst. Företaget 
strävar nu efter att sammanväva och anpassa dessa tolkningar till ett mer 
enhetligt synsätt för hela anläggningen i Finspång. Vid införandet utgicks det 
ifrån metoder som 5s och Kaizen (redovisas i kapitel 3.5 respektive kapitel 3.4.1) 
i revisioner och på kontoret. [Grentselius, 2009] 

4.2.4 Spedition – (PSL) 
På SIT har spedition ansvar för att boka samtliga transporter, vilket involverar all 
form av transporter som sker från anläggningen i Finspång samt de leveranser 
som sker från underleverantörer till SIT. Transporter direkt till hamn från 
underleverantörer samt eftersändningar av produkter direkt till hamn ansvarar 
underleverantören för. Transportslagen som spedition ansvarar för innefattar 
lastbil, båt samt flyg. Val av transportslag beror på vilken typ av produkt som ska 
fraktas samt dess destination. Dock är det så att i mer än hälften av fallen står 
kunden för båt ifrån hamnen i Norrköping.  Detta medför att speditionen inte 
behöver behandla den transporten men samtidigt blir det merkostnader för SIT 
om båtarna inte ligger i hamnen enligt tidsplanen. [Hammer, 2009] 

4.2.5 Projektstöd – (GPLO) 
Projektstöd är den enhet som har ansvar för att konstruera den projektplan som 
projektet ska följa samt utgöra ett projektstöd för de interna projektledarna.  
Enheten projektstöd bevakar när materialet ska vara tillgängligt för avrop (en 
förenklad beställning vilken är en intern process som triggar projektet till 
packning) och ansvarar för leveransavvikelser. Ytterligare en av deras 
arbetsuppgifter är att hålla avropsmöten, vilket triggar igång leveransprocessen. 
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När gods anländer till anläggningen i Finspång ifrån underleverantörerna tas de 
emot av godsmottagningen som är den avdelning som rapporterar in produkterna 
i SAP R/3. Det är sedan dessa produkter som projektstöd avropar för att indikera 
för packavdelningen att packningen ska påbörjas. [Andersson, 2009] 

4.2.6 Interna projektledare – (GPLP) 
Det är de interna projektledarna som driver gasturbinprojekten från en färdig 
ritning till dess att turbinen lämnar anläggningen i Finspång. Varje projektledare 
driver ett mindre antal projekt på samma gång, vilket endast innefattar att driva 
projekten och inte hålla en relation med kunden. Projekten drivs under en period 
på 12 månader, vilket är den tiden det tar att framställa en turbin och dess packe. 
[Danielsson, 2009] 

4.3 Produktionsflödet fram till packinspektionen 
Packinspektionen innebär att kunden genom endera ett LC, ett kontrakt eller en 
kundbegäran efterfrågar en packinspektion. Detta innefattar att kunden vill 
kontrollera de köpta produkterna innan transporten sker. All transport av 
turbinerna sker med båt från hamnen i Norrköping, då det är den enda hamn i 
Sverige som har en kran, kraftig nog att lyfta så pass tunga föremål. 
Det finns inte någon generell upparbetat tidpunkt i projektflödet då en 
packinspektion ska ske. Tidpunkten fastställs från projekt till projekt, vilket 
betyder att det inte finns en arbetsgång för att underlätta kontrollen för samtliga 
inblandade parter. Vanligtvis sker packinspektionen i slutet av produktionsflödet. 
Packinspektionen sker antingen av en anställd hos kunden, alternativt att kunden 
hyr in en tredjepart som sköter packinspektionen åt dem. 
 
Flödet för en order av en gasturbin fortlöper kortfattat enligt nedanstående flöde, 
figur 18. 
 

 
Figur 18. Flödet som leder fram till packinspektionen. 

 
Två veckor efter det att en order fastställs är det den interna projektledarens 
ansvar att kalla till ett möte. Detta möte kommer att behandla leveranslistan och 
kräver att personal från spedition, HG-ansvarig (huvudgrupp, en gruppering av 
artiklar utifrån olika delsystem) på inköp samt att projektstöd närvarar. 
Huvudsyftet med ett sådant möte är att ta fram lämpliga underleverantörer med 
hjälp av HG-listorna samt att bestämma ifall komponenterna ska direkt till hamn 
eller via anläggningen i Finspång. 
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Som synes sker ett avrop sex veckor innan det att en packning av en order ska 
vara klar och detta datum fastställs med hjälp av den beställningsavi, som 
avdelningen för projektstöd får av säljavdelningen, efter en avklarad affär. Denna 
innehåller startdatum samt packningsdatum för leveransen och utifrån det 
bestäms sedan avropet. 
Avrop innebär att samtliga artiklar som tillhör ett visst projekt samlas och 
dokumenteras i R/3 för att sedan skickas iväg vid leverans. 
 
Några dagar innan ordern ska vara klar tar förrådet emot en leveranslista och 
efter att de sammanställt och transporterat de komponenter som finns på SIT till 
Norrmalm skickas leveranslistan vidare till packningsavdelningen som utför 
packningen. Ett alternativ till packning i Finspång är att leverantören packar och 
skickar direkt till hamn. 
Avropet sker med hjälp av programvaran, SAP R/3 där även leveransordern 
skapas. Efter det att en anläggningsorder är lagd är nästa steg i processen att 
utföra en fysisk märkning av godset och syftet med denna process är att se till att 
inget material blir kvar vid leverans. När materialet plockats ut ur förrådet 
transporteras det upp till packningen på Norrmalm. Där tar packningspersonalen 
vid och packar materialet både fysiskt och i SAP R/3. Det är vanligtvis efter 
packningen som en packinspektion med kund sker. [SIT], [Andersson, 2009] 

4.3.1 Intern inspektion 
Innan packningen har företaget egna inspektioner med ansvariga från 
avdelningarna kvalitets, intern projektledare samt ansvarig montage personal. 
Dessa inspektioner innebär att det utförs kontroller av turbin och kontrollrum och 
det görs då en uppdelning som innebär att två grupper går runt och kontrollerar. 
Det som skiljer grupperna åt är att en ansvarar för elektronik medan den andra 
ansvarar för mekanik. Den interna inspektionen innebär en kontroll av turbinerna 
och samtidigt en genomgång av de delar som skapat problem under 
produktionen. Dessa är dokumenterade med hjälp av felrapporter. Enligt 
personal som medverkade på den interna inspektion förekommer det ofta 
moment som inte hunnit åtgärdas eller delar som inte är klara på grund av olika 
anledningar, så som sena leveranser eller att provkörningen av turbinen pågår 
och av den anledningen kan inte alla delar inspekteras. Ett vanligt sätt att lösa 
vissa förseningar eller materialbrister är att låna ifrån turbiner som inte är i ett lika 
kritiskt skede att få klara för transport. Detta görs dels för att få iväg produkten i 
tid samt dels för att undvika en senareläggning av en packinspektion. 
[Danielsson, 2009] 
 
Den interna inspektionen är uppdelad i två delar, den första går igenom 
produkterna ute i anläggningshallen och den andra består av ett möte som sker 
direkt efter. På mötet gås de punkter igenom som behandlats i hallen och det 
konstateras vilka delar som återstår samt vem som ansvara för att de ska 
åtgärdas. Efter den första interna inspektionen återstår bland annat att 
transportsäkra de delar som kräver det innan en eventuell packinspektion och 
transport av produkten till kunden. 



35 

Oavsett om kunden kräver en packinspektion eller inte kommer ytterligare en 
intern inspektion att hållas med berörda för att från SIT´s håll kontrollera att alla 
dokument som krävs är godkända och korrekta inför leverans, en så kallad final 
inspection. [Y, Agazia, 2009] 

4.4 Packinspektion 
En packinspektion innebär som sagt att kunden på något sätt har en möjlighet att 
kontrollera och säkerställa att de beställda produkterna är korrekta, när det gäller 
kvalitet och kvantitet. Packinspektioner sker inte i alla projekt men däremot 
förekommer som redan nämnt andra typer av inspektioner. Det finns tre 
förekommande underlag som resulterar i en packinspektion och dessa är LC, 
kontrakt samt kundbegärd, se figur 19. 
 

 
Figur 19. Illustration över de tre packinspektionsunderlag som resulterar i en 

packinspektion. 
 
Kontrakt och LC framställs av säljavdelningen efter det att en dialog har förts 
med kund, där båda parters krav framkommer och en sammanställning av dessa 
görs som kan godkännas av båda sidor. Arbetsprocessen för samtliga berörda 
avdelningar med avseende på packinspektionsflödet kan urskiljas i bilaga 4. SIT 
arbetar för att undvika packinspektioner vid kontrakt- och LC-skapande då dessa 
moment anses störande i produktionsflödet. Det finns dock vissa projekt då 
packinspektion är oundviklig och på SIT utgörs dessa främst av Iran-projekten. 
 
LC krävs ifrån SIT´s sida för att försäkra sig om att få betalt efter genomfört 
projekt samt att Iran kräver utökade packinspektioner för att utföra affären. 
Säljavdelningen arbetar efter att reducera kundens möjligheter på krav, genom 
att undvika packinspektioner och förhandla fram att all dokumentation sköts av 
SIT eller att endast en witness sker (där kunden endast får se vad som görs men 
de har ingen möjlighet att styra något moment). 
Den primära orsaken till att en packinspektion utförs är på grund av att merparten 
av leveranser sker till länder utanför Europa. Detta då det inte råder samma 
försäljningskultur och de där med vill försäkra sig om en korrekt affär. [Flodin, 
2009]. 
 
Då packinspektionen är inskriven i kontraktet fungerar de som milstolpar samt 
eventuella betalningspunkter för projektet. Kontrakten får kvalitetsavdelningen av 
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säljavdelningen och där står vem de ska kontakta för packinspektionen. När 
packinspektionen istället är kundbegärd får ansvarige vid kvalitetsavdelningen ta 
kontakt med kunden för att eventuellt organisera så att kunden får komma och 
utföra en packinspektion. Detta utförs bara i mån av tid och resurser. En 
anledning för SIT att utföra kundbegärda packinspektioner är att främja en god 
relation med kunden. SIT får då överväga om det är värt att lägga ner pengar och 
resurser på en packinspektion som de inte är i behov av. Samtidigt sker inte 
detta alltför frekvent, då kunden inte vill betala för fler packinspektioner än 
nödvändigt. 
Det främsta packinspektionsunderlaget för packinspektioner är LC och därmed 
kommer denna form av underlag att behandlas mer ingående i detta 
examensarbete [Hermansson 2009] 
 
Ett krav som finns från SIT är att packinspektionen ska utföras av personal inom 
kundens företag alternativt ifrån ett etablerat inspektionsföretag. Detta för att ifrån 
SIT´s sida få en så pass smidig packinspektion som möjligt, där inspektören 
besitter kunskap samt vet vad som ska inspekteras och varför. När kontrakten är 
konstruerade går de via den kommersiella projektledaren ut till berörda 
avdelningar på SIT. Kostnader för en packinspektion debiteras kunden om det 
gäller ett kontrakt eller ett LC. Chefen för kvalitetsavdelningen framställer en 
offert som redogör för mankostanden för den personal som måste närvara vid 
packinspektionen. Vid en packinspektion på cirka 100 lådor, som motsvara två 
arbetsdagar, debiteras projektet en kostnad på cirka 15 000 – 20 000 svenska 
kronor. Bedömningen av kostnaden görs utefter erfarenhet och den förväntade 
arbetstiden som kommer att behövas. Syftet är att kostnaden ska täcka de 
utgifter som packinspektionen kräver. Alla merkostnader, så som resor och logi, 
som inspektören får i och med en packinspektion står kunden för. Däremot står 
SIT för de merkostnader som lagerhållning, koordinering, resurser och resor till 
underleverantörer och tanken är att dessa kostnader ska gå under den avgift 
som debiteras kunden för packinspektionen. [Lambert, 1998], [Mannerwald, 
2009], [Lundgren, 2009], [Netzell, 2009] 
 
En inspektion är även fördelaktig ur SIT´s perspektiv (tillviss del även 
packinspektionen), då de reducerar fel som upptäcks på site (platsen där 
anläggningen byggs upp för slutlig användning). Den upptäcker fel som till stor 
del hinner åtgärdas innan det att produkten transporteras till kund. Vid 
packinspektionen upptäcks även fel relaterade till packlistorna. Det blir en 
markant skillnad i kostnad för SIT att åtgärda fel på plats i Finspång relaterat mot 
att utföra det på site. Merkostnaderna tillkommer på site i form av att extern 
personal måste hyras in samt att komponenter och verktyg förmodligen måste 
transporteras från Finspång. Kostnaden för en arbetstimme på site är vanligtvis 
mellan 2 000 kronor (supervision) och 8 000 kronor (komplett montering) vilket är 
en väsentligt mycket högre kostnad än om det åtgärdas redan innan leverans. I 
Finspång skiljer sig mankostnaden för en anställd beroende på om den anställda 
är ifrån avdelningen mekanik och elektronik, kostnaden är då 590 kronor 
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respektive 540 kronor. I beräkningarna i graf 1, utgås ifrån en medelkostnad för 
mekanik och elektronik, alltså 565 kronor. [Panegård, 2008], [S, Bruder, 2009] 
För att betona vikten av att inspektioner behövs konstruerades grafen, graf 1, 
över personalkostnader på site relaterat till på Norrmalm. Det är en markant 
skillnad per timme för en anställd och det är en kostand som bör minimeras. 
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Graf 1. Skildring av kostnader för att utföra arbete på site relaterat till på SIT. 

4.4.1 Tre packinspektionstyper 
Som redan nämnt kan packinspektionen ske på flera sätt och beroende på vilket 
kommer SIT att behandla dem olika, se bilaga 1. LC utformas av 
försäljningsavdelningen på SIT och dokumentet utarbetas först efter det att 
kontraktet är utformat. Den innehåller krav på packinspektioner samt vem som 
utför den åt kunden. Dessa krav finns inte dokumenterade i kontrakt utan endast 
i LC:t. Med vid konstruktion av ett LC är kunden, säljaren (i detta fall SIT) samt 
den betänkta bank som ska utföra transaktionerna. Förskottsbetalning sker med 
Europeiska länder, vilket inte utgör en hög kvot för SIT. I nuläget är de flesta 
packinspektioner ett resultat av ett LC vilket är anledningen till att denna typ av 
kontrakttyp benämns mest i detta examensarbete. Det kan förekomma tre olika 
typer av packinspektioner, kvantitet, kvalitet samt packinspektion vid hamnen, 
detta förtydligas i figur 20. 
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Figur 20. De packinspektionstyper som SIT tillämpar. [Hermansson] 

 

För att förtydliga packinspektionsflödet baserat på avdelningsvis samt 
packinspektionstyp skildras det i ett flödesschema, se bilaga 5. 
 
Kvantitetspackinspektion 
 
Den första packinspektionen, kvantitet, är produkterna inte placerade i lådorna 
utan en kontroll sker innan packningen. Här utgås ifrån en Delivery note som är 
en leveranslista, alltså en lista över alla komponenter som ska levereras. Dessa 
packinspektioner utförs på plats i Finspång, det betyder att vissa av dem sker 
uppe på anläggningen Norrmalm medan vissa sker på 
packytan/uppställningsytan i förrådet. Inspektören infinner sig och kontrollerar att 
samtliga produkter håller de krav som är uppsatta. Alternativt om delarna finns 
hos underleverantören, då kommer en sådan packinspektion att hållas hos 
leverantören. Processen vid kvantitetspackinspektion är väldigt utdragen och från 
båda parter föredras det att bara utföra en packinspektion med produkterna 
placerade i lådorna. Vid en kvantitetspackinspektion kräver kunden i de flesta fall 
även en packinspektion då produkterna är packade, för att konstatera att det som 
är placerat i lådorna verkligen är det som är beställt. 
 
Kvalitetspackinspektion 
 
Kvalitetspackinspektionen är en packinspektion för att kontrollera kvaliteten, 
alltså att rätt utrustning ligger i lådorna samt att inga komponenter visuellt är 
defekta. Detta utförs med hjälp av packlistor istället för den tidigare Delivery note 
och dessa innehåller detaljerade information om vad som packats i lådorna. 
Packlistorna monteras sedan direkt på lådorna som följer med transporten som 
underlag vid transport och montering på site. Denna packinspektionstyp 
involverar även en kontroll av märkningarna på lådorna. Det är en kontroll av 
märkningsskyltar, tyngdpunkt, slingmarks samt placering, så att det stämmer 
med vad som efterfrågades. Märkningsskylt involverar information vart lådorna 
ska fraktas samt lådnummer. Slingmark innebär restriktioner för hur lådorna får 
lyftas vid lastning och lossning. Slutligen innebär placering om lådorna har en 
bestämd placering vid frakt, så som att den måste stå upprättad under 
skeppningen. [Hermansson, 2009] 
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Den vanligaste processen vid LC innebär en kvantitets- och sedan en 
kvalitetskontroll, alternativt att endast utföra den sistnämnda. I det andra fallet 
görs endast stickprov för att kontrollera att innehållet stämmer med listorna. 
Grundtanken med packinspektionerna, från kundens perspektiv, är att visuellt se 
att godset är i lådan. Den behandlar inte alls någon form av funktionskontroll, 
dessa är utförda i ett tidigare skede av SIT, se intern inspektion kapitel 3.4.1. De 
packinspektioner som involverar kvantitet och kvalitet kommer att utföras 
inomhus, då produkterna endast får stå lagrade utomhus när lådan är helt 
tilltäppt. [Hermansson], [Vieweg, 2009] 
 
Packinspektion av stängda lådor 
 
En kundbegärd packinspektion kommer som redan nämnt endast att utföras om 
SIT verkligen har resurser för att utföra den men det är inget måste ifrån 
företagets sida. Vanligast sker den här typen av packinspektion vid lastning av 
lådorna på båt. Syftet med en packinspektion av stängda lådor är att kontrollera 
och räkna in att alla lådor finns på plats som ska ingå i leveransen. Detta 
involverar de lådor som transporteras direkt till hamn från underleverantören och 
de som går från Finspång. Det utförs med hjälp av en Cargo Specification (CS) 
som är en lista över samtliga lådor som skeppas med en specifik sändning. 
Vidare är det väldigt sällan lådor öppnas vid hamnen. Kunden har även möjlighet 
att göra en packinspektion vid hamn, med stängda lådor, enligt LC eller kontrakt 
och den utförs då enligt samma princip som vid kundbegäran. Detta är dock 
något som uppstår väldigt sällan enligt ansvariga för packinspektionerna på 
kvalitetsavdelningen. 
 
Vilken typ av packinspektion och hur ingående den är skiljer sig mellan projekt, 
där en observation ifrån kvalitetsavdelningen är att det skiljer sig beroende på 
vilket land kunden är ifrån, vissa länder är mer benägna att utföra flera kontroller. 
Ett exempel är, Iran som kräver extra säkerhet att godset verkligen är i sin 
ordning, det finns även andra enstaka kunder som har lika höga 
packinspektionskrav. Det är även så att vissa länder har reglerverk som kräver 
specifika packinspektioner. 
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För att förtydliga respektive in - och output vid de tre olika 
packinspektionsunderlagen skildras de i figur 21. 

 
Figur 21. Input och output vid packinspektioner, baserat på olika packinspektionsunderlag. 

4.5 Packinspektionens påverkan avdelningsvis 
Packinspektionen kommer att påverka de inblandade avdelningarna olika, då 
vissa av dem är mer involverade än andra i packinspektionsprocessen. Här 
nedanför följer en utförlig beskrivning avdelningsvis av packinspektionspåverkan, 
bilaga 4 är ett bra komplement till texten för att få en större förståelse för 
packinspektionsprocessen avdelningsvis. 

4.5.1 Projektstöd – (GPLO) 
Projektstödet får HG-listorna ifrån konstruktörerna via SAP/R3 och dessa 
kompletteras manuellt vid behov av ansvarig på projektstöd. De fungerar sedan 
som underlag för kvalitetsansvarige vid packinspektionen med kund och går då 
under benämningen, Delivery note. 
 
I nuläget sker hantering med HG-listor efter hela projekt men en strävan finns att 
sköta hanteringen via enskilda HG. Det betyder att det inte behövs utföras 
aktiviteter utifrån en hel turbinpacke, vilket kommer att medföra ett bättre flöde 
genom kedjan samt en smidigare hantering. Detta beslut gynnar inte endast 
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projektstöd som gör avropen efter enskilda HG utan även packningen och 
kvalitetsansvarige som utför packinspektionen. Det bör dock påpekas att denna 
avdelning inte påverkas av störningar som packinspektioner åstadkommer. 
[Andersson, 2009] 

4.5.2 Kvalitetsavdelningen – (GPLQ) 
Packlistorna får kvalitetsavdelningen ifrån spedition, detta då personalen i 
packen inte har någon upparbetat struktur för att själva föra vidare packlistorna 
till nästa enhet. En kvalitetsanställd arbetar alltså enligt flödet som skildras i 
bilaga 1, då en packinspektion inträffar. Avdelningen ansvarar även för den 
packinspektion av produkter som transporteras direkt till hamn och därmed aldrig 
når anläggningen i Finspång. Det betyder att ansvarige på kvalitet, beger sig 
med tredjepart till leverantören och utför packinspektionen där. 
 
Först gäller det att urskilja vilken typ av packinspektion som efterfrågas 
(packinspektionstyperna kan ses i figur 20), beroende på vilken som efterfrågas 
finns olika förutsättningarna för den specifika packinspektionstypen, se bilaga 1. 
En packinspektion som uppkommer ifrån ett kontrakt planeras in i tidsplanen för 
ett projekt, detta för att i ett tidigt skede göra samtliga parter medvetna om 
händelsen. 
 
Beroende på packinspektionstyp samt tillgänglig yta bestäms var 
packinspektionen ska ske. Därefter fastställs med ansvariga på Norrmalm att 
produkterna kommer att vara klara i tid för packinspektion. Först efter detta 
skede kontaktas företaget som utför packinspektionen och tillsammans med dem 
förs en dialog angående hur packinspektionen ska gå till. Detta för att säkerställa 
att samtliga parter är överrens om vad som tidigare bestämdes. Med dialogen 
gäller att ta reda på vilken, alternativt vilka packinspektionstyper som gäller för att 
kunna ta fram packinspektionsunderlag. Slutligen fastställs ett datum för 
packinspektionen och en kallelse skickas till berörda parter, en så kallad 
notification. Det är en inbjudan ifrån SIT´s sida till en packinspektion och det är 
tänkt att det finns en framförhållning på tre veckor. En notification är ett 
dokument som specificerar de produkter som ska levereras men oftast är det ej 
slutgiltigt utan bara preliminärt. I de flesta fall skickas en final notification till kund, 
cirka en vecka innan packinspektionen. Denna indikerar och bekräftar att 
företaget är klar för en packinspektion och att kunden är välkommen. I denna ska 
det även ingå en packlista för att veta vad som är packat i lådorna men i nuläget 
får inspektören den endast dagen före eller dagen för packinspektionen. Det är 
viktigt med framförhållning då leveranser kan bli försenade och då måste 
ansvarige snabbt meddela kunden om att packinspektionen måste flyttas, 
alternativt att dessa komponenter är med i ytterligare en kompletterande 
packinspektion. 
 
Något som även är viktigt är en bra kommunikation mellan kvalitets- och 
packavdelningen samt leverantören och att hela tiden se till att uppdatera 
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informationen sinsemellan. Detta då informationen ändras med tiden och 
observeras inte detta kan det skapa störningar. 
Enligt kvalitetsavdelningen är de problem som uppkommer vid packinspektioner 
baserade på att det inte finns tid och utrymme att utföra momenten på. De anser 
också att en väl förberedd process minimerar störningar men att det i nuläget inte 
uppkommer mycket störningar ur deras perspektiv. Den del som tar längst tid för 
dem är koordineringen för att förbereda en packinspektion. 
 
Om utfallet av en packinspektion är att lådorna saknar någon märkning är det 
brukligt att den ansvarige på kvalitetsavdelningen fotograferar godset när korrekt 
märkning kommit på plats och skickar dessa till inspektören så att en ny 
packinspektion inte behövs utfärdas. Om endast en produkt eller packningen av 
en produkt blir försenad är det lämpligast att åtgärda detta med ett återbesök 
eller om det finns möjlighet att senarelägga packinspektionen. Alternativt att det 
kan åtgärdas med fotografi på plats vid ett senare tillfälle av SIT anställd, vilket är 
att föredra. I lägen detta inträffar, har det upparbetats en intern uppgörelse 
mellan kvalitetsansvarige och inspektör. Enligt ansvariga för packinspektionerna 
på SIT har det aldrig inträffat att packinspektören aldrig infinner sig men i det 
fallet måste de kontakta huvudkontoret i Europa. Detta görs för att påtala att de 
inte fått någon rapport från inspektören och därmed inte kan lasta och ta betalt 
för de produkter som tillverkats. För att ett optimalt flöde ska kunna tillämpas ur 
kvalitetsavdelningens perspektiv förväntar de sig vid en packinspektion att 
samtliga, efterfrågade punkter är klara och korrekta. Det förutsätter dock en bra 
kommunikation mellan kvalitets- och packavdelningen. [Hermansson, 2009] 

4.5.3 Transportpackavdelningen – (PSLP) 
Transportpackavdelningens arbete utgår ifrån de packlistor som skapas utifrån 
Delivery noten, tillhandahållen av avdelningen projektstöd. Utifrån dessa packas 
lådorna och därmed skapas packlistorna. I denna rapport kommer 
transportpackavdelningen endast att benämnas som packavdelningen. [Vieweg, 
2009] 
 
Packprocessen 
I nuläget packas två turbinpackar åt gången och detta kräver sex anställda, varav 
det är tre personer per packe. Lådorna står sedan framme på packytan i väntan 
på packinspektion. En packinspektionstyp som kräver öppna lådor medför att 
stora delar av den redan begränsade packytan upptas samtidigt som det 
omöjliggör att lådorna kan lagras på varandra. Vidare berättar ansvarig personal 
att lådorna står på packytan, tillgängliga för packinspektion i max en vecka. Detta 
från det att första lådan placerats för packinspektion tills dess att den utförs. En 
hel packe kan bestå av cirka 35-40 lådor med olika antal HG i. 
 
Processen som följer är att packavdelningen får ett datum vid avropsmötet för 
när packinspektionen ska utföras och de ska sedan förhålla sig därefter. Problem 
skapas för transporpackningen då detta datum inte följs. Det betyder att 
produkterna står kvar och tar anspråk av viktigt utrymme. I nuläget sker alla tre 
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typer av packinspektioner på packytan på Norrmalm, se figur 17. Efter de 
förändringar som planeras kommer packinspektionen att behöva omstruktureras 
så att packytan inte belastas lika mycket. På den nya packytan kommer det att 
kunna packas för två turbiner parallellt med ett högre genomflöde. Detta då Iran-
packningen har fått en egen yta samt att utplock ur förrådet baseras på JIT.  
Anledningen till att Iran-projekten har en egen packyta är för att order sträcker sig 
cirka sex år fram i tiden. Denna del är bemannad med fyra personer eftersom 
Iran har hårdare regler för pack och packinspektioner än andra länder. Stor 
anledning till detta är för att de monterar ihop turbinerna själva på site, utan 
montörer från SIT. 
 
Efter packningen skickas lådorna direkt till hamn alternativt lagras de temporärt i 
ett kallförråd som finns tillgängligt bakom Norrmalm, ses i figur 17. 
Vanligtvis bestäms packinspektionen med en förvarning på cirka två till tre veckor 
innan det att den ska utföras och kunden meddelas därefter. 
 
Det finns två typer av lådor som används vid packning, dels standardiserade 
lådor och dels måttbeställda lådor, där majoriteten av alla lådor som beställs är 
måttbeställda. Lådorna beställs av underleverantören, Torpa Trä. Företaget har 
ett säkerhetslager som motsvara en batch (kvantiteten vid produktion [Olhager, 
2000]) på 800 lådor lagrade till SIT´s förfogande av standardiserade lådor och en 
transport tar 35 lådor åt gången. Säkerhetslagret hos leverantören är en lösning 
som har skapats för att slippa ha ett allt för stort lager med lådor på anläggningen 
i Finspång. Vidare är det en ledtid på två till åtta dagar för beställning av 
måttbeställda lådor, vilket medför att produkterna kommer att ta upp plats i 
väntan på att dessa lådor är på plats. Ett projekt består av cirka 25-30 lådor som 
går ifrån SIT samt cirka 30-40 som går direkt ifrån underleverantören till hamnen 
i Norrköping. Lådorna kan ha olika former och dimensioner men i snitt tar de upp 
en area av 6 kvadratmeter. Figur 22, skildrar packsituationen under en 
observation som utfördes i slutet av september år 2009 på Norrmalm. I figuren 
framgår packprocessen med medelantalet lådor som var tillgängliga då, det bör 
nämnas att vid detta specifika tillfälle som observationen skedde så ansågs det 
vara mycket lådor och produkter i omlopp på packytan. Det finns inga lådor som 
representerar lådor som ska genomgå en packinspektion. Utförligare information 
om underlaget till illustreringen kan ses i kapitel 5.1.2. [Vieweg, 2009] 
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Figur 22. Illustration över befintlig packprocess på Norrmalm när ingen packinspektion 

råder. 
 
Förutom monteringen av lådorna, som kommer i delar för att ta mindre plats vid 
transport och lagring, sker också märkning av lådorna. Märkningen sker enligt 
den packbeskrivning som SIT använder sig av. Beskrivningen säger att en 
packlista ska finnas monterad på varje låda samt att det ska finnas en 
märkningsskylt på vardera långsidan, väl synlig. Märkskylt och packlista placeras 
på samma sida, men det är inte ett krav för lådor som levereras ifrån 
underleverantörerna och därmed kan skyltarna hamna på olika sidor på lådan. 
Den plastlaminerade skylten ser ut enligt figur 23 nedan. [Siemens Packing 
instruction, 2009], [Vieweg, 2009] 
 

 
Figur 23. Illustration av de märkningsskylt som används vid transport samt den 

information de innehåller. [Siemens Packing instruction, 2009] 
 
Spedition bekräftar dock att det i vissa fall är så att de anpassar skyltarna efter 
kundernas önskemål och därmed kan problem uppstå när informationen om 
detta inte når samtliga inblandade. Dessa beställs via kopieringen och 
leveranstiden för dem är vanligtvis ett dygn. [Sundkvist, 2009] 
 
En packe tar cirka en till två veckor att packa, då räknat att de tre anställda 
arbetar heltid. Under denna tidsperiod står alltså de produkterna som hunnit 
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packats lagrade på packytan. Då det i nuläget är en hög omsättning av turbiner 
finns det alltid behov av ytan avsatt för packen. [Vieweg, 2009] 
 
Ytterligare en situation som medför problem för packavdelningen är när 
underleverantörerna levererar vissa delar sent. Dessa produkter ställs bara på fri 
yta, där det finns plats. Det betyder att det inte finns någon struktur samtidigt som 
packavdelningen i nuläget går runt och letar reda på dessa lådor för att packa om 
dem. Enligt ansvariga på packavdelningen lägger personal mellan en till fyra 
timmar per vecka på att leta reda på försenat material som ska packas, vilket i 
sig utgör en störning i flödet. När produkterna sedan lokaliseras ska lådor 
eventuellt beställas till dessa produkter och det medför en ledtid samt att dessa 
lådor kommer att beroende på hur sent produkterna påträffas transporteras 
separat eller med resterande lådor till kunden. Vidare kommer denna form av 
packning att bli väldigt ineffektiv då stora delar av innehållet i lådorna utgör luft. 
Då dessa produkter kommer sent till Finspång är det av vikt att få dem snabbt till 
site, om de missar transporten av resterande lådor. Därmed kommer 
kostnaderna att bortses, bara produkterna snabbt kommer till site. 

4.5.4 Spedition – (PSL) 
Spedition påverkas ifall en packinspektion inte håller tidsplanen. Primärt ur deras 
perspektiv är att snabbt kunna skeppa iväg produkterna efter en packinspektion. 
Beroende på vilken from av transportregler som tillämpas för ett specifikt projekt 
har SIT ansvar för produkterna till en viss tidpunkt och därefter ligger ansvaret på 
andra parter. SIT använder sig i vanligaste fall av INCO-termen FOB och FAS 
och vilken regel som tillämpas i ett visst projekt bestäms i kontraktet, se kapitel 
3.19. 
 
Redan flera månader innan vet spedition när en lastning ska göras men inte 
förrän tre till fyra veckor innan beställer de transportmedel. Däremot så 
transporteras produkterna till hamn cirka två veckor innan det att båten ska 
lastas. Detta görs för att samla upp samtliga lådor inför en transport med båt. SIT 
har två veckors fri lagring i hamnen och lådor lagras då projektivs men vid 
platsbrist i hamnförråden lagras produkterna på olika ställen. 
 
En försenad packinspektion kan leda till att delar av lasten som ska med båt blir 
försenad och fall det sker får det lösas utifrån enskilt projekt. Det baseras då på 
produkt samt leveransland. Exempel för att lösa sådana problemställningar är 
eftersändningar eller om möjligheten finns att lasta dessa delar senare under 
leveransrutten (ifall båten kan lägga till i andra länder på väg tillslutpunkten). 
[Sundkvist, 2009], [Hammer, 2009] 

4.5.5 Interna projektledare - (GPLP) 
De interna projektledarna påverkas av försenade packinspektioner på så sätt att 
det är ett gemensamt arbete att få produkterna klara i tid. Samtliga avdelningar 
har ett gemensamt ansvar och då packinspektionen blir försenad alternativt att 
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det förekommer restprodukter påverkas även denna avdelning, i form av 
merarbete. [Lindström , 2009] 

4.6 Slutprocess 
Inhyrda inspektörer är främst ifrån Svenska inspektionsföretag och det brukar 
vara samma från inspektion till inspektion. En packinspektion av 20 lådor 
uppskattas ta en förmiddag att inspektera. Problem som kan råda och skapa 
störningar är problem med packlistorna och att de inte är markerat enligt de 
rutiner och krav som finns för ett specifikt projekt. 
 
En packinspektion enligt ett LC kan resultera i en rapport, en så kallad release 
note som täcker in alla delmål och är en form av garanti att packinspektion är 
utförd och godkänd. Det är dock inte ett krav för att banken ska utföra 
transaktionerna för köpet och enligt kvalitetsavdelningen får de dem endast i ett 
fåtal fall. Även ett muntligt godkännande av packinspektionen ges vilket gör att 
godset kan lastas för transport till hamn. När alla packinspektioner är helt felfria 
kommer kunden att verifiera packinspektionen genom att skicka ett dokument till 
SIT. Detta dokument kallas inspection certificate och det är först i det läge, när 
SIT kan redovisa dessa handlingar för banken som transaktionen går igenom. 
Denna skickas till kvalitetsavdelningen men det är de kommersiella 
projektledarna som tar hand om och ser till att transaktionerna sker med banken. 
En packinspektion enligt en kundbegäran eller kontrakt, resulterar istället vid 
godkännande i en rapport från inspektörens uppdragsgivare till SIT. I kontrakt 
ligger rapporten till grund för en betalning alternativt att SIT har uppnått en 
milstolpe. Rapport ifrån kundbegärda packinspektioner är inte av större vikt för 
företaget, mer än att de har en bekräftelse på att packinspektionen är godkänd. 
[Hermansson, 2009] 
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5 Analys 
Detta kapitel redovisar de åtgärdsförslag som tagits fram under projektet samt de 
förslag som av olika anledningar inte går att tillämpa. 

5.1 Inledning 
En av anläggningen i Finspångs stora tillgångar, är den gemensamma anda som 
alltid har existerat, i arbetskulturen. Detta påvisas då företag som varit 
verksamma i Finspång, alltid har lagt stor vikt vid att bemästra problem som 
uppkommer och att finna lösningar som påverkar helheten på ett positivt och 
framgångsrikt sätt. 
 
Packinspektionen kommer att påverkas och varieras markant beroende på vem 
kunden är. Skillnader består främst i hur många packinspektioner som 
efterfrågas samt hur ingående dessa är. På grund av detta går det inte att 
presentera en heltäckande lösning på hur problemet med platsbristen vid 
packinspektionerna ska förbättras. Det går heller inte att skapa en långvarig 
kundrelation i syfte att reducera packinspektionerna i takt med beställningar, då 
kunden endast köper ett fåtal turbiner. 
 
Packinspektionerna involverar flertalet avdelningar, vilket medför att det ofta blir 
en oerhört komplex situation. Därför har detta examensarbete fokuserats på att 
ta fram lösningsförslag som kan påverka packinspektionsflödet positivt och i 
förlängningen tillämpas på andra avdelningar som har liknande typ av 
packinspektion. Exempel på en sådan avdelning är service som också 
administrerar packinspektionsprocesser. Det primära målet vid konstruktionen av 
förbättringsförslagen är att reducera den platsbrist som råder på packytan i 
nuläget. 
 
Figur 15 påvisar att packinspektioner förekommer och oavsett om de endast 
uppkommer vid ett fåtal projekt, uppstår problem. Problem som försämrar flödet i 
produktionen negativt. Då packinspektioner inte inträffar kontinuerligt finns stor 
risk att de orsakar komplikationer när de väl inträffar. Detta till följd av att 
packinspektionsrutinerna aldrig hinner bli inarbetade. En väl fungerande struktur 
skulle underlätta och reducera störningar vid tillfälliga packinspektioner. 
Samtidigt är det samma packinspektionstyper så möjligheten att tillämpa 
förbättringsförslagen även vid Iran-projekt skulle ge resultat. 
 
De mer ingående förbättringsförslag som presenterats i detta kapitel är följande: 
 

• Uppdelning av packinspektionstyper 
• Lådor lagras på höjd 
• Packinspektion sker HG-vis 
• Bättre kommunikation mellan avdelningarna 
• Märkningar i golvet på Norrmalm 
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• Införandet av tavlor på Norrmalm 
• Standardisering av beställda lådor 

5.1.1 Skapa en struktur 
För att få samtliga parter som är involverade i en packinspektion att följa samma 
rutiner har en checklista konstruerat, där syftet är att underlätta processen samt 
att tillföra en egenkontroll av hur packinspektionen fungerar. Det blir mer 
påtagligt att en checklista behövs då packinspektioner bara sker sporadiskt. Den 
är tänkt att utgöra ett underlag för hur processen utförs samt vilka avdelningar 
som är ansvariga för de olika delarna i processen. Tanken är att reducera missar 
i delmomenten och därmed i förlängningen undvika merarbete inom 
organisationen. Delar av checklistan presenteras i figur 24. 
 

 
Figur 24. Delar av den checklista som konstruerats över packinspektionsflödet. 

 
 
Komplett checklista med beskrivande förklaring skildras i bilaga 7 och bilaga 8 
där de olika stegen tydlig är beskrivna för att minimera misstag till följd av 
oklarhet eller misstolkningar. Samtidigt kan en nyanställd på ett pedagogiskt sätt 
ta till sig processen för en packinspektion. Checklistan är konstruerad utifrån de 
intervjuer som ligger till underlag för nulägesbeskrivningen och innehåller de 
delar som bör vara representerade för att i slutändan kunna utföra en 
packinspektion utan komplikationer. Vidare är de element som tidigare varit 
problematiska representerade med egna punkter för att minimera störningar till 
följd av att de är försenade. Moment som utgör problem, så som packlistorna, 
har arbetats fram med ansvariga för packinspektionen.  [Naturvårdsverket, 1998] 
 
Vid medverkan under packinspektioner kunde det konstateras att 
packpersonalen borde ha en struktur för när packlistor och märkningsskyltar ska 
monteras. I nedanstående bild, figur 25, skildras lådorna samt en illustration över 
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hur de är utrustade med både packlista och märkningsskylt vid transport. En följd 
av att packlistorna inte var monterade i tid var att lådorna placerades med 
tomrum mellan dem, för att personal vid ett senare tillfälle skulle kunna komma 
intill och montera skyltarna. Det medför i förlängningen att den begränsade 
packytan inte används optimalt, då lådorna tar mycket mer yta i anspråk än om 
de placerats tätare intill varandra. 

 
Figur 25. Packade lådor samt skildringen av hur packlistor och märkningsskyltar placeras. 

5.1.2 Scenarion som ligger till underlag till analyser 
För att förtydliga den platsbrist som råder i nuläget för läsaren samt hur 
nedanstående förbättringsförslag påverkar platsbristen har flera scenarier 
illustreras. För samtliga figurer som skildrar packytan, Figurer 27-37 gäller 
nedanstående figur förtydligande, figur 26. 
 

 
Figur 26. Förklaring för gods och lådor i olika stadium vid samtliga illustrationer av 

packytan. 
 
Då omplaceringen på Norrmalm inte påbörjas förrän om ett år skildras 
packprocessen på nuvarande packyta i Norrmalm, se bilaga 2. Den faktor som 
skiljer packytan i nuläget mot den yta som kommer att utgöra packytan i 
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framtiden är storleken och därmed kommer de iakttagelser och mått som 
observerades på packytan att implementeras i alla fall framöver, dessa fall 
påvisar alltså den nya packytan. Vid observationstillfället i slutet av september år 
2009 var det många produkter och lådor på packytan, vilket utgjorde en relevant 
skildring över befintligt situation samt påvisade den platsbrist som råder. Vid 
observationstillfället fanns det 21 produkter som stod färdigpackade och väntade 
på att transporteras bort ifrån packytan, 20 produkter som skulle packas och stod 
lagrade på packytan i väntan på packning. I alla figurer över packytan antas 
lådorna vara placerade cirka 20 till 50 centimeter ifrån varandra om inte annat 
anges. Det fanns även två lådor som bestod av mindre delar som inte hade 
packats men dessa bortses ifrån i alla fall utom i figur 22. Notera att det i detta 
fall inte innefattas någon packinspektion, då de tillkommer i senare figurer.  
Packprocessen i samtliga scenarier efterliknar verkligheten med de tre 
delmomenten, produkter som väntar på att bli packade, packprocessen på 
packytan samt packade lådor. 
 
Som urskiljes i figur 22 är packytan i detta läge belamrad av lådor och produkter. 
Den gråa ytan är den minsta yta som packpersonalen anser sig behöva för att 
kunna packa en låda (12x14 kvadratmeter), på denna urskiljs även 
packprocessen med en produkt som väntar på att packas, en som packas och 
slutligen en som har packats. Den mörkbruna ytan utgör förvaringsyta för verktyg 
som behövs i packprocessen, ytan är i verkligheten 28x2 kvadratmeter. 
 
Packprocessen måste förbättras för att få ett bättre flöde genom packytan. I 
nuläget kan det stå produkter på packytan som ska packas en vecka framöver 
och dessa produkter måste placeras på de ytor som packavdelningen har tillgång 
till i form av kallförrådet och i framtiden de tälten som fås tillgång till, se bilaga 3. 
Samtliga produkter klarar av att lagras i Svensk utomhustemperaturer året om. 
Tältet som packavdelningen kommer att få tillgång till är 33 x 15 kvadratmeter. 
På denna yta ska även det trämaterial som används till lådorna förvaras. 
 
Enligt personal som arbetar på packytan är det cirka tio lådor som packas per 
dag och i figur 27, är det endast den dagliga efterfrågan av produkter som 
placeras på packytan. Därmed påvisas den platsyta som erhålls om endast ett 
dagsbehov av produkter och lådor förvaras packytan. 
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Figur 27. Illustration av endast dagsbehovet av packade lådor och produkter som ska 
packas. 

 
Genom att bara låta produkter och lådor som utgör dagsbehovet vara lagrade på 
packytan görs en vinning på minst 120 kvadratmeter på packytan. [Vieweg, 2009] 
I samtliga illustrationer framöver i rapporten kommer det att utgå ifrån att endast 
dagsbehovet är placerat på packytan. 

5.2 Förbättringsförslag för packinspektionsflödet 
Grundtanken för att lösa de störningar som uppkommer till följd av en 
packinspektion är att skapa en enhetlig struktur för de tre inspektionstyper som 
kan förekomma. En sådan förändring genomförs för att minimera störningar och 
minimera antalet packinspektioner som sker till följd av att det i nuläget inte finns 
tydliga strukturer. Den struktur som förespråkas innebär att de tre 
packinspektionerna placeras på olika geografiska platser. Det kommer även att 
underlätta planeringen om det redan innan förflyttningen av material finns 
bestämmelser för var packinspektionen ska förekomma. Placeringen av de olika 
packinspektionerna är valda strategiskt för att undvika störningar i flödet för den 
nuvarande produktionslinan. [Storhagen, 1995] 
 
Som det ser ut i nuläget sker packinspektioner av samtliga typer på Norrmalm 
och det bidrar till den platsbrist som råder i dagsläget, vilket kan urskiljas i figur 
28. 
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Figur 28. Befintlig utplaceringen av de tre olika packinspektionstyperna. 

 
En framtida lösning är att placera alla packinspektioner som sker innan 
produkten placeras i låda nere på förrådet, alltså direkt efter det att de tillverkats i 
Ljungströmsverkstaden, vilket kan skildras i figur 17. Det skulle reducera antalet 
produkter som står lagrade i onödan på packytan i väntan på packinspektion, 
förutsatt att de ankommer till Norrmalm klara och kan packas direkt, enligt JIT- 
principen. Ett liknande resonemang kan föras kring packinspektioner av stängda 
lådor som istället bör flyttas till hamnen. Siemens har även möjlighet att utan 
extra kostnad lagra lådorna i Norrköpings hamn upp till två veckor. Enligt vårt 
förslag skulle de packinspektioner som sker på Norrmalm endast involvera de 
packinspektioner som sker med öppna lådor. Ett beslut att endast utföra 
packinspektioner med öppna lådor på Norrmalm medför att man slipper onödig 
lagring av produkter i väntan på en packinspektion innan dess att produkterna 
placeras i lådorna. Det skulle även innebära en begränsning av antalet 
packinspektioner som sker på packytan samt att den kan användas för att packa 
andra lådor. Packpersonalen skulle vidare ha färre lådor som påverkas av en 
packinspektion och kunden behöver inte fysiskt förflytta sig för att genomföra en 
packinspektion. I figur 29, skildras packinspektionerna placering enligt nytt 
förslag. 
 

Hamnen 
• Packinspektion 

av stängda lådor 
 

Förrådet 
• Packinspektion 

innan packning 
 

Packinspektionernas placering i nuläget 

Norrmalm 
 

• Packinspektion 
innan packning 

• Packinspektion 
av öppna lådor 

• Packinspektion 
av stängda 
lådor 
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Figur 29. Utplacering av packinspektionstyperna enligt nytt förslag. 

 
Ansvariga vid berörd avdelning menar att det inte kommer att uppstå några 
problem vid ett införande av, skilda packinspektionstyper. För att tillämpa dessa 
förändringar i vardagen förespråkas att den införs sekventiellt för att låta 
personalen anpassa sig vid den nya strukturen. Ett exempel på detta är att först 
ta fram underlag och behörigheter som påvisar att förändringen får genomföras 
och sedan via den ”dagliga styrningen” (gemensam morgonsamling där 
problemställningar uppdateras) göra samtliga medarbetare medvetna om att en 
förändring förväntas att genomföras. I figur 30 och 31 skildras ett scenario över 
packytan där två packinspektioner råder samt en jämförelse när en av 
packinspektionstyperna inte är placerade på Norrmalm, alltså den 
packinspektionen av stängda lådor. I fallet ingår 10 stängda lådor samt 20 öppna 
lådor som väntar på att bli packinspekterade, dessa är inte placerade på höjd. I 
nedanstående fall transporteras samtliga stängda lådor till hamnen och ytan som 
frigörs då blir minst 60 kvadratmeter. 
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• Packinspektion av 

stängda lådor 
 

Förrådet 
• Packinspektion 

innan packning 
 

Packinspektionernas placering enligt nytt förslag 

Norrmalm 
• Packinspektion 

av öppna lådor 
 



54 

 

 
Figur 30. Illustration av packytan när två inspektioner sker samt den dagliga förbrukningen 

av produkter som ska packas. 
 

Figur 31. Påvisar den platsvinst som fås ifall en av packinspektionstyperna elimineras 
ifrån packytan. 

 
Syftet med att placera packinspektionerna på förbestämda platser är att förbättra 
flödet för hela packprocessen samt packinspektionen. Båda momenten kommer 
med detta förslag på placering av packinspektioner att underlättas i både tid, 
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flöde genom produktionslinan samt fri yta. Detta förtydligar även författaren Stock. 
[Stock, 2001] Vidare medför separata packinspektionstyper klara och tydliga 
regler för respektive packinspektionstyp samt att det gör berörda medarbetare 
medvetna om vad som gäller. I resterande rapport kommer scenariona baseras 
på att endast öppna lådor samt dagsbehov lagras på packytan då detta ger 
tydliga vinningar vad gäller yta. 
 
Ytterligare åtgärder som skulle kunna få ett bättre genomflöde i packprocessen 
är att dela upp packinspektionerna HG-vis. Det innebär att packinspektionerna 
inte sker efter hela projekt utan endast några HG:n åt gången. I praktiken betyder 
detta att packytan inte blir lika belastad om det endast är ett fåtal lådor som 
behöver stå lagrade i väntan på packinspektion, se figur 32. Färre lagrade 
produkter på packytan kommer i längden att leda till en lägre kapitalbindning då 
mindre antal komponenter står lagrade på packytan och samtidigt kommer 
genomloppstiden genom packytan att bli kortare. Detta resonemang skildrar 
även Stock. [Stock, 2001] Vinsten vid utförande av packinspektionen HG-vis blir 
minst 60 kvadratmeter. 
 

Figur 32. Skildrar scenariot när packinspektion av endast öppna lådor, sker HG-vis men 
inte lagring på höjd. 

 
Packinspektion HG-vis skulle även reducera onödigt merarbete till följd av att 
omstrukturera lådor vid packinspektion för att få plats med alla lådor för ett helt 
projekt. Författaren Stock påvisar även detta faktum. Packinspektion som 
baseras på HG-vis kommer självklart att medföra flera packinspektioner men då 
detta projekt baseras på att frigöra packytan samt det faktum att kunden 
debiteras kostanden för packinspektionen, utförs inga beräkningar på det. 
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5.2.1 Administration för packinspektionsflödet. 
Det är oerhört svårt att konstatera om kostnaden som debiteras en kund täcker 
kostnaderna som SIT lägger ner på packinspektionen men då det utförs en 
kalkylering för varje enskilt projekt, utgås i detta examensarbete ifrån att det 
gäller. Om situationen är sådan att kostnaden som debiteras inte finansierar en 
packinspektion, skulle all form av merkostnad medföra en förlust för SIT (bara 
kostnaden för att vissa projekt har packinspektioner på flera ställen blir då 
automatiskt en merkostnad). En packinspektion som är placerad både på SIT 
och i Norrköpings hamn kommer att kalkyleras en kostnad, se uträkning 1. 
 
Beräkning 1, baseras på att det tar 0,7 timmar att bege sig med bil mellan  
Norrmalm och Norrköping samt att packinspektionen följer de angivelser som är 
beskrivna i nulägesbeskrivningen. Detta medför att en packinspektion av 20 lådor 
tar fyra timmar att utföra. Därtill kalkyleras personalkostnaden för en 
kvalitetsanställd, till 800 kronor per timme. Kostnaden på 4 320 kronor kan 
relateras till den kostnaden som uppstår ifall packinspektionen endast hålls på 
Norrmalm, vilket ger en kostnad på 3 200. Som nämnts ska kunden debiteras 
denna kostnad men ur SIT´s perspektiv blir kvalitetsansvarig personal 
uppbunden en längre tid ifall packinspektionerna är skilda geografiskt. 
[http://www.eniro.se] [Mannerwald, 2009] 
 

kr3204)800*4()800*2*7,0( =+     (1) 
 
Oberoende vilken typ av packinspektion som förekommer så planeras inte 
packinspektionerna in i tidsplanen för projektet, vilket betyder att 
kvalitetspersonalen lägger in packinspektionen i den redan befintliga tidsplanen 
då packinspektionen ska fastställas. Kvalitetsavdelningen skapar däremot ett 
internt dokument, Quality Control Plan (QCP) i samband med starten av ett nytt 
projekt och i denna måste samtliga inspektioner inkluderas. Alltså måste 
kvalitetsavdelningen innan projektstarten ha tillgång till samtliga inspektioner som 
kunden efterfrågar, vilket inkluderar packinspektionerna. I samband med detta 
moment skapas även dokumentet, Inspection Schedule där datum för 
inspektioner framgår. [Hermansson, 2009] Det bör även nämnas att 
kvalitetsavdelningens planering inte exakt följer verkligheten förrän de vet när 
leverantörerna fått in beställningar och planerat sitt arbete. Packinspektionen via 
kontrakt inkluderas i projektets tidsplan och uppmärksammas i ett tidigt skede. 
Därtill föreslås att en eventuell packinspektion utifrån kundbegäran eller LC ska 
planeras in i tidsplanen så att samtliga involverade vet när packinspektionen ska 
ske. 
 
Den packinspektion som Siemens inte har någon egen vinning av är de 
kundbegärda packinspektionerna. Det kan tänkas vara fördelaktigt att överväga 
om det är lämpligt att lägga in denna som en del i kontrakten. Med andra ord att 
det är angivet, att ifall en kundbegärd packinspektion inträffar står kunden för 
eventuella kostnader som denna orsakar. Svårigheten med att anpassa 
kontrakten så att de tar hänsyn till kundbegärda packinspektioner är att SIT 
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strävar efter att minimera denna typ av packinspektion. För att ändå inkludera 
packinspektioner i kontraktet bör det formuleras, att då en kundbegärd 
packinspektion förekommer ska en witness gälla. I och med det har SIT försäkrat 
sig om att i de fall kundbegärd packinspektion uppkommer, råder endast witness. 
[Netzell, 2009] 

5.2.2 Förändringar som indirekt påverkar packinspektionsflödet 
Kommunikation är ett oerhört viktigt verktyg för att få en fungerande verksamhet. 
En åtgärd som borde vidtas för att förbättra kommunikationen mellan olika 
avdelningar är att göra samtliga medarbetare medvetna om varför en 
packinspektion utförs. Detta för att få samtliga involverade i en packinspektion att 
förstå vikten av den samt att alla arbetar mot samma mål. Syftet med en 
packinspektion är att tillgodose delar av kundens önskemål för att utgöra en 
säkerhet som medför att Siemens i slutändan får betalt för projektet. En betalning 
som påverkar företaget oberoende på vilken avdelning som utgås från. Det blir 
samtidigt lättare att motivera involverade parter om samtliga vet det 
gemensamma målet med en packinspektion. [Goldratt, 1993] 
 
Kommunikation är inte enbart viktigt ur ett helhetsperspektiv utan även då 
avdelningar sinsemellan måste ha en bra kommunikation. [Tonnquist, 2009] Det 
innefattar att den som är ansvarig på en avdelning måste ta reda på relevant 
information i tid för att därmed kunna minimera störningar i nästkommande led. 
Här kan bilaga 4 vara relevant, då den indikerar vilka avdelningar som ansvarar 
för vad samt vem som ska kontaktas ifall problem inträffar. Om samtliga 
avdelningar inom SIT i Finspång fick tillgång till samtliga interna pågående 
projekt, skulle företaget undvika att en massa onödig kapacitet läggs på 
problemställningar som redan bearbetas. 
 
Vid dialog med berörda avdelningar har konstaterats att de är mycket positivt 
inställda till att förbättra kommunikationen sinsemellan. Den lämpligaste metoden 
tycks vara att maila ut information om nyuppstartade projekt till resterande 
avdelningar på SIT, där de kort beskrivs. Då kan varje avdelning ta del av 
informationen och sedan själv bedöma om det är värt att boka ett möte med 
vederbörande för mer information eller om den vill delge relevant information. I 
dagsläge hålls kontinuerligt möten inom Gas turbine package där information 
förmedlas vidare kring vilka projekt och förbättringar som de olika avdelningarna 
driver. Dock vore det optimalt om flera avdelningar på liknande sätt får reda på 
pågående projekt. Ett exempel på en avdelning där information inte alltid når 
fram är packavdelningen. Om samtliga avdelningar är mer medvetna om 
pågående projekt kommer det att bli mer sammanhållning. Företaget kan då 
fokusera på att uppnå de gemensamma målen tillsammans och inte att 
avdelningar endast arbetar utifrån att förbättra sin egen avdelnings situation. 
[Aronsson, 2004] 
 
En tanke med omplaceringen på Norrmalm är att frekvent kunna göra utplock 
från förrådet enligt JIT-principen, se bilaga 3. Detta innebär i praktiken att 
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produkterna först kommer att nå packytan då de behövs och att den begränsade 
packytan inte kommer att belastas i onödan med lagring av material. JIT-
principen är även en förutsättning för att förkorta ledtiderna på packytan. 
Samtidigt kommer det att innebära att materialet endast når packytan när de 
behövs och packytan kan hållas renare, vilket i förlängningen betyder att 5s kan 
tillämpas. Resonemanget kan urskiljas i figur 27. Det kommer även att bli lättare 
att hålla en kommunikation mellan förrådspersonal och packarna då dessa är 
placerade närmare varandra. [Stock, 2001] 

5.2.3 Idéer för att förbättra packinspektionsmomentet för 
packavdelningen - PSLP 
Packinspektionen är ett moment som berörs av bakåtliggande aktiviteter 
samtidigt som det är en del av hela produktionslinan. För att förbättra flödet i hela 
linan måste flera aktiviteter analyseras och därmed har det valts att utvärdera 
ytterligare avdelningar [Storhagen, 1995]. Detta för att konstatera om det går att 
förbättra flödet tidigare i produktionslinan så att eventuella störningar från de 
processerna minimerar påverkan på packinspektionerna. Avdelningar som även 
inkluderats i nulägesbeskrivningen är sälj- och inköpsavdelningen. Detta då 
packinspektioner påverkas negativt ifall packavdelningen av någon anledning 
inte kan packa inom utsatt tidsintervall. Samtidigt fås ett betydligt bättre flöde 
genom hela kedjan om flera delar förbättras relaterat till om endast en process 
förbättras. [Aronsson, 2004] Det primära målet idag för SIT är att utnyttja befintlig 
yta och nämnda avdelningar kommer att behöva ta yta i anspråk om de inte 
fungerar korrekt. 
 
Processen där kontrakt och LC konstrueras, hos säljavdelningen, fungerar i 
nuläget bra. I nuläget strävas det efter att minimera antalet packinspektioner 
samt att kunden endast visuellt observerar och SIT är styrande i processen. 
Kunden finansierar indirekt de kostnader som uppstår vid en packinspektion. 
 
Ur packavdelningens perspektiv försämras situationen (på grund av övertid och 
redan nämnd platsbrist) om produkterna inte levereras i tid, vilket i förlängningen 
medför att lådorna inte blir kompletta och en packinspektion inte kan utföras. I 
detta projekt konstaterades att vissa delar i flödet, innan det att produkterna når 
packavdelningen måste förbättras. Men i nuläget finns redan kreativa projekt 
som belyser flertalet av dessa problemställningar. Exempel på sådana projekt är 
att undersöka möjligheten att beställa av närliggande underleverantörer för att 
slippa transportkostnader, reducera onödig märkning av material som sker och 
öka leveransprecisionen ytterligare. 
 
Packinspektionsflödet blir smidigare om så mycket som möjligt är klart innan eller 
till packinspektionen. Dock bör befintlig struktur av packprocessen utvärderas så 
att de inte inverkar på packinspektionen vilket den i nuläget gör. Exempel är att 
packlistor och märkningsskyltar ska vara placerade i ett så tidigt skede som 
möjligt, så att lådorna kan placeras tätt ihop alternativt att de kan stå på höjd för 
att minimera ytan de upptar. Ytterligare ett exempel är packlistor som går från 
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packavdelningen till spedition och sedan till kvalitetsavdelningen. Det vore 
effektivare om de gick direkt till spedition och kvalitetsavdelningen från 
packavdelningen. På detta sätt minimeras risken att informationen tappar 
innehåll och blir bristande på vägen, se kapitel 3.11. 
 
Packprocessen och det flöde som följer detta moment är formulerat i ett 
dokument så att packpersonal har klara direktiv och instruktioner. Resultatet av 
detta är ett bättre flöde i det långsiktiga perspektivet. De delar som saknas i 
dokumentet är förtydligande av följande: 
 

• Klara direktiv vad som gäller när delar av komponenterna i HG:t inte 
kommer i tid, vilket försenar packningen av den lådan. Vad utlöser den 
deadline som finns för att packpersonalen stänger lådan? 

• Hur fortgår processen om det inte är standardskyltar som används 
alternativt om skyltarna inte hinner levereras i tid? 

• Klara instruktioner för hur en packinspektion ska hanteras på packytan. 
 
Dessa tillägg gör samtliga parter medvetna om vad som gäller ifall situationerna 
uppkommer. Bilaga 6 beskriver utförligt hur dokumentationen kan utföras samt 
vart i packprocessdokumentationen dessa bör placeras. 
 
Förbättringar utifrån 5s 
På Norrmalm pågår ett arbete med att implementera 5s. Svårigheten med att 
utföra implementeringar i denna anläggning, är att det är ett flertal aktörer som 
ansvarar för ytan, som nämnts i kapitel 4.2.3. I Laval-verkstaden, se figur 17, 
däremot har 5s pågått en längre tid och det kan klart och tydligt urskiljas 
skillnader i de båda anläggningarna. Ett fortsatt 5s-arbetet är viktigt men för att 
det ska lyckas måste samtliga ansvariga på avdelningen sätta klara och tydliga 
regler för vad som ska göras och vilka förbättringar som ska uppnås. På så vis 
vet samtliga medarbetare vad som gäller samt varför dessa ändringar sker och 
vad syftet är med dem. 
 
För att ytterligare tillämpa 5s bör det finnas markeringar i golvet som utgör 
riktlinjer för placering av lådor. Fördelaktigt vore även om markeringarna 
indikerar ytan för hela projekt. Vidare borde markeringar användas på 
godsmottagningens ytor så att levererade produkter placeras vid sitt specifika 
projekt. I nuläget får packpersonalen lokalisera försenade produkter genom att 
bokstavligen leta reda på dem. Ett moment som skulle elimineras om 
godsmottagningen använde sig av markeringar.  Det finns en klar vinning i att 
veta vart produkterna för specifika projekt är placerade. [Vieweg, 2009] 
Godsmottagningen ser inte lika fördelaktigt på förslaget då de anser att 
platsbristen kommer att förvärras med markeringar. [Axelsson, 2009] Vidare 
föreslås att den nya packytan ska bestå av en avsedd markering för 
packinspektionen så att samtliga parter vet vad som gäller samt att lådor som 
ska packinspekteras endast placeras på dessa ytor. Det betyder att ansvarig 
kvalitetspersonal inte behöver lotsa runt inspektören till flertalet geografiska 
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platser och bland olika projekt för att inspektera samtliga lådor. För att spara 
ytterligare yta skulle den ytan även kunna användas till vanlig packyta då det inte 
förekommer några packinspektioner med öppna lådor. 
 
Vidare bör det finnas specifika platser för verktyg och dylikt så att de vid alla 
tillfällen då dem inte används placeras på förbestämt plats, för att slippa 
störningar i flödet. De verktyg som används av packavdelningen är bland annat 
spikpistol, spik, såg och plast. 
För att ytterligare främja metoden 5s borde tavlor användas som vid 
monteringsplatserna på Norrmalm och ansvarig för packavdelningen ser det som 
en möjlighet. På så sätt vet den ansvarige på kvalitetsavdelningen alltid vart de 
lådor som ska packinspekteras är placerade och onödig tid för att lokalisera 
lådorna undgås. För att underlätta borde denna tavla efterlikna de markeringar 
som finns i golvet, så att det klart och tydligt framgår vilka delar av packytan som 
representerar ett specifikt projekt. Samtidigt bör framgå vilken yta som en 
eventuell packinspektion tillhör så att kvalitetsavdelningen vid packinspektion 
snabbt kan lokalisera denna yta. 
 
Standardisering av lådor och märkskyltar 
Situationen i nuläget är sådan att majoriteten av produkterna packas i 
måttbeställda lådor och inte standardbeställda lådor. Detta betyder att 
produkterna kommer till Norrmalm och därefter mäts de, varefter beställning av 
lådor sker. I förlängningen medför det att produkterna står lagrade och tar upp 
onödig plats samt att det blir störningar i produktionsflödet, då lådorna tar tid att 
producera och transportera till Finspång. Ett effektivare sätt skulle kunna vara att 
i ett tidigare skede konstatera måtten på produkterna och göra beställningarna av 
lådorna redan då, så att de anländer samtidigt som produkterna till packytan. För 
samtliga delar som kommer från underleverantörer borde måttbeställda lådor 
beställas samtidigt som varorna packas av underleverantören för att skickas till 
SIT. Lådorna kommer att bytas ut mot Siemens egna när de når Finspång men 
innehållet och stagningen kommer att vara de samma, då det tar allt för lång tid 
att göra om det arbetet en gång till på SIT. Att måttbeställa lådorna redan när 
produkterna packas hos underleverantören är genomförbart enligt ovanstående 
resonemang samt det faktum att innehållet utgör samma volym som då 
underleverantörerna utförde sin packning av produkterna och beställde sina lådor. 
En sådan beställning skulle vara anpassad till JIT, vilket medför att de 
måttbeställda lådorna kommer att nå SIT samtidigt som de behövs. 
 
En alternativ lösning till att mäta produkterna i förtid är att göra ett mer ingående 
projekt där fler standardlådor tas fram. Projektet bör beröra kostnader och 
besparingar relaterade till avtal med underleverantör, fri yta för packavdelningen 
på Norrmalm och kostnader för transport av eventuell tomrum i vissa lådor. 
Genom att använda fler standardlådor skulle leveranser av lådor till packytan 
kunna bli mer JIT och det i sin tur medför att produkterna inte belastar packytan i 
onödan samt att packprocessen kan bli mer Lean-baserad. Det framgår av 
ansvariga personaler att det inte går att beställa måttbeställda lådor direkt efter 
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det att konstruktörerna är klara med ritningarna. Eftersom mått och modifieringar 
tillkommer ifrån den ursprungliga konstruktionen samt att det finns delar som ”lätt 
försvinner” och är lättare att upptäcka genom att direkt mäta produkten. Men i det 
skedet när produkten är klar och redo för att transporteras till Norrmalm bör lådor 
kunna beställas, ett resonemang som även författaren, Stock. [Stock, 2001] 
 
Idag finns en tilltänkt standardmärkningsskylt och spedition indikerar att 
märkningsskyltarna ändras efter kundens önskemål. Kvalitetsavdelningen menar 
att störningar som uppstår vid en packinspektion baseras på att märkskyltarna 
och packlistorna inte är korrekt monterade eller innehåller korrekt information. 
Genom att enbart använda den skylt som är framtagen reduceras misstagen så 
att samtliga inblandade hela tiden vet vad som gäller. Om kunderna önskemål 
ska uppnås är de viktigt att SIT utarbetar en rutin för att dessa fel minimeras. 
Denna strategi bygger även på att den idag framtagna instruktionen för 
packningsprocessen, kompletteras med ytterligare information som behandlar 
kundspecifika märkningsskyltar. Packlistorna är, oberoende kund, samma i 
utformandet vilket medför att det alltid är samma struktur vid montering av dem. 
 
HG-uppdelning 
Framöver är det bestämt att projektstöd ska släppa material HG-vis och inte efter 
hela turbiner som i nuläget. Det betyder att det blir ett effektivare flöde då 
produkter packas i mindre grupper. Packarna blir däremot väldigt beroende av att 
produkterna når packytan i tid så att dessa kan packas. Som redan nämnts i 
nulägesbeskrivningen inväntas samtliga produkter, till varje låda, innan den 
stängs och levereras. I nuläget har inköp en leveransprecision på 85 %. 
[Haaglund, 2009] Trots detta bör noteras att det alltid kommer att förekomma 
försenade leveranser. Den nya grundtanken som finns är att försenade artiklar 
samlas i en ”uppsamlingslåda” och skickas separat, eftersom förseningar är 
ofrånkomliga. För att inte lagra lådor i onödan i väntan på att en låda ska bli 
komplett för en packinspektion borde Siemens tillämpa en deadline, det vill säga 
en tidpunkt då lådan försluts. Denna tidsmarkering skulle medföra att det finns 
direktiv avseende när en senareläggning av en packinspektion är användbar. En 
deadline bör vara anpassningsbar efter hur många produkter som saknas för att 
lådan ska bli komplett, kostnaden relaterat till att skicka tomrum samt hur viktiga 
resterande komponenter är. I nuläget löses detta genom att andra delar packas i 
de lådorna och att det sker ytterligare en packinspektion av de kompletterande 
produkterna. Ett alternativ på lösningen är att ansvarig från kvalitetsavdelningen 
dokumenterar de delar som inte gick att packinspekteras med hjälp av fotografier 
samt en intern uppgörelse mellan kvalitetsansvarig och inspektör. Det bör 
nämnas att anledningen till att lådorna packas fulla oavsett om alla delar för den 
specifika lådan är där eller inte är för att det skapar problem vid frakten om 
lådorna är halvfulla. Då produkterna fraktas med båt är vikten obetydlig men 
volymen är en viktig faktor och allt för många halvfulla lådor är därmed inte 
logiskt tänkbart. Samtidigt krävs mer arbete med att staga produkterna om 
lådorna endast packas halvfulla och det kan lätt uppstå problem med 
viktcentreringen av lådan. 



62 

 
Observation kopplat med framtida lösningar 
Under de packinspektionstillfällen som närvarats vid under detta examensarbete 
har konstateras att lådorna kan placeras närmare varandra. Ett förslag är att 
införa en rutin som medför att samtliga lådor som står lagrade på packytan för 
packinspektion placeras så nära varandra som möjligt, för att slippa onödigt 
upptagande av plats. Samtidigt vid platsbrist bör ett alternativ vara att montera på 
locket löst och placera lådorna på höjd i väntan på packinspektion av öppna 
lådor, se figur 33. 
 

Figur 33. Illustration av packinspektion av öppna lådor där det gäller packinspektion HG-
vis och att lådorna är lagrade höjd i väntan på packinspektion. 

 
Då kan större delar av packytan användas mer frekvent fram till det att 
packinspektionen sker. Enligt ansvariga på packavdelningen är detta en 
möjlighet då lådorna går att lyfta och placera på varandra även om locket inte är 
helt förseglat. Vid en packinspektion däremot måste lådorna vara enskilt 
placerade på golvet och det skulle även vara möjligt att göra en större 
platsvinning om lådorna lagras fler än två på höjd. Samtidigt måste det vara en 
självklarhet att lagra lådor på höjd när anläggningarna är utformade så det är 
högt till tak. De lådor som inte påverkas av packinspektion lagras på höjd, i den 
mån det är möjligt när de står på packytan. Detta skildras i figur 34, där de två 
packinspektionstyperna är lagrade på höjd relaterat till när de inte är det i figur 32. 
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Figur 34. Scenario när två packinspektioner lagra på höjd och är uppdelade HG-vis. 
 
Med hjälp av att lagra lådor på höjd görs en vinning på 90 kvadratmeter, då är 
packinspektionen även uppdelad HG-vis. I resterande scenario är lådorna 
placerade på höjd. 
 
För att undvika att packinspektioner av stängda lådor som tar upp onödig plats i 
form av att märkningsskylt och packlistor sitter på olika sidor av lådorna borde 
underleverantörerna få uppdaterade instruktioner. Samma regler som på SIT 
borde gälla där packlista och märkningsskylt placeras på samma sida på lådan. 
Samma struktur oberoende om lådorna kommer ifrån SIT eller underleverantör 
skapar ett smidigare flöde. Genom att tillämpa samma regler kommer en 
platsvinning på packytan minst att bli 6 kvadratmeter (troligtvis mer baserat på 
hur mycket mellanrum som krävs mellan lådorna) vilket illustreras i figur 35. Vid 
denna beräkning har det räknats med att mellanrummet mellan lådorna är cirka 
en halvmeter till en meter. Platsvinningen baseras på situationen nedan, figur 35, 
relaterat mot situationen i figur 33. 
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Figur 35. Skildrar ytan som upptas om inte märkskyltar och packlistor är korrekt 
monterade. 

 
Omstruktureringen innebär att flera montageplatser försvinner och packytan 
kommer därmed att utgöra en ”avlastningsyta” när en packe temporärt under 
några dagar behöver lagras på Norrmalm, i väntan på transport. Det medför att 
packytan vid sådana tillfällen måste kunna tillgodose detta och avbryta 
packningen alternativt kunna göra plats för packen på packytan. Temporär 
lagring av en packe tills dess att transport är tillgänglig kommer att påverka 
packytans platsbrist markant men ifall de lösningsförslag som redovisats i denna 
rapport tillämpas kommer det finnas betydligt färre lådor i omlopp på packytan 
och därmed större förutsättningar för att klara av en sådan situation. Här nedan 
skildras ett scenario som illustrerar händelsen då en packe temporärt behöver 
lagras på packytan, figur 37. Scenariot är framtaget för att påvisa faktumet att det 
går att lagra en turbinpacke på packytan och samtidigt utföra packprocessen. I 
figur 36 ses att i nuläget skulle aldrig en packe klara att lagras på packytan då 
det är för många lådor i omlopp. 
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Figur 36. Den befintliga situationen på packytan samt en turbinpacke som lagas i väntan 
på transport. 

 

Figur 37. Scenario där förbättringsförslagen (packinspektion av öppna lådor HG-vis och 
dessa är lagrade på höjd) tillämpas samt en packe som lagras i väntan på transport. 

 
Ifall SIT tillämpar de förbättringsförslag som denna rapport förordar kommer 
företaget temporärt att kunna lagra en packe på packytan vid behov av lagring av 
turbiner, vilket även framgår av figur 37. Nämnvärt är att den markerade 
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packningsytan, den gråfärgade ytan, är justerbar i den benämningen att 
packpersonalen anser sig behöva en så pass stor yta för att kunna packa men 
det skulle vara fullt möjligt att fysiskt flytta den. [Tjärnström, 2009] 

5.3 Icke fungerande förbättringsförslag 
 
Detta kapitel presenterar de förbättringsförslag som av någon anledning inte går 
att genomföra på SIT. Orsaken till att även de icke tillämpningsbara idéerna 
behandlas, är då SIT vill ha samtliga förslag kartlagda inför framtida projekt. 
 
Som nämnts är det ett bättre flöde om packinspektionstyperna skiljs åt och 
därmed är det lämpligt att lägga packinspektionen helt avskiljt ifrån övriga 
packytan. Detta resonemang förstärks även av författaren Storhagen. [Storhagen, 
1995] Förslag på placering av packinspektionsplats är kallförrådet samt att 
utrusta området på Norrmalm med ett tält, då det finns möjligheter rent 
platsmässigt. De lådor som är lagrade i kallförrådet, kan placerades mer optimalt 
för att utnyttja takhöjden som finns i förrådet. Det medför att mer yta blir 
tillgängligt och tanken är då att denna yta skulle representera plats för 
packinspektioner och lagringsplats ifall packinspektion inte råder. I kallförrådet 
finns även möjlighet att ta in stora lådor med hjälp av lastbil. En packinspektion i 
kallförrådet eller i ett tält är inte en lösning enligt vårt tidigare resonemang att 
packinspektionstyp av öppna lådor ska placeras på Norrmalm. Detta då 
temperaturen på vintertid sjunker så pass mycket att det inte går att stå utomhus 
och stänga lådorna samt banda dem inför transport, efter en godkänd 
packinspektion. Att istället transportera lådorna från kallförrådet/tältet efter 
godkänd packinspektion till packytan igen för att stänga och banda lådorna är 
inte relevant. Det medför merarbete i form av transport samt extra kostnader. 
Enligt samma resonemang som gäller för kallförrådet är det en omöjlighet att 
montera tält på Norrmalm, se bilaga 3, för packinspektionerna. Ifall kallförråd 
eller tält ska vara ett alternativ måste de värmas upp och i så fall måste 
kostnaderna för att värma upp dessa analyseras. 
 
Ytterligare en lösning som främjade den begränsade ytan var att modifiera 
lådorna som används, ur ett packinspektions- samt platsbristsperspektiv skulle 
det medföra ett bättre flöde för packinspektionen. Det innebär att lådorna skulle 
vara utrustade med plexiglas som utgjorde ett litet fönster. Det skulle medföra att 
lådorna stängs redan innan packinspektionen och direkt där efter transporteras 
till hamnen. Flödet på packytan skulle alltså reduceras markant enligt ovan samt 
att lådorna skulle kunna placeras på höjd. När det gäller själva packinspektionen 
skulle inte den påverkas negativt då det vid packinspektionstypen öppna lådor 
endast förekom en visuell inspektion. Det skulle fortfarande vara möjligt att se in i 
lådorna samt att lådorna packas redan innan packinspektionen så i nuläget syns 
bara översta lagret vid inspektion. Plexiglas skulle även medföra att en 
packinspektionstyp helt kan elimineras, den med öppna lådor. Då det inte finns 
behov av packinspektion med öppna lådor då fönstret medför att det kan ses 
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visuellt in i lådorna. Denna idé fungerar inte ur ett packperspektiv då det med ett 
fönster i lådan inte går att staga produkterna i lådan inför transporten. 
 
Vid packinspektion utgås vanligtvis från att samtliga lådor ska packinspekteras. 
Då inspektören väl finns på plats är kunden oftast intresserad av att inspektera 
några enstaka lådor. Därmed kan det anses vara onödigt att packningen 
färdigställs och inväntar en packinspektion. Om packinspektion av dessa enstaka 
lådor kan äga rum redan under själva packprocessen, det vill säga att 
inspektören ser över de lådor som packas under den tid besöket pågår, så skulle 
mycket yta och tid sparas. En sådan inspektion kan föreslås vid kontakt med 
inspektören men mer troligt är att båda parter vill följa upp det som finns skrivet i 
kontraktet och därför förespråkas inte denna typ av packinspektion.[Netzell, 2009] 
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6 Resultat 
I nedanstående kapitel presenterar slutsatser med avseende på de 
problemställningar som identifierades i inledningskapitlet av denna rapport. 

6.1 Inledning 
SIT är ett företag som ständigt arbetar med att förbättra sin organisation genom 
att tillämpa nya metoder. För inte allt för många år sedan implementerades Lean 
och företaget arbetar ständigt för att implementera delar av metoden i 
arbetssättet. Det bör också nämnas att företaget i nuläget lägger stor vikt och 
kapacitet vid förbättringar av de delar i produktionskedjan som inte är optimala. 
Ett flertal projekt pågår redan vid sidan av den befintliga produktionen för att 
uppnå bättre resultat. Samtidigt producerar SIT, turbinerna till kunderna inom det 
utsatta tidsintervallet, vilket betyder att även om produktionskedjan inte är 
optimal så produceras det som ska. Marknaden kommer alltid att ändra sig och 
det gäller som företag att kunna anpassa produktionen därefter. Samtidigt finns 
det inget som säger att situationen ser likadan ut om tio år vilket medför att 
anpassningar efter marknaden måste utföras för att kunna möta den samt att 
dessa måste vara långsiktiga. 
 
Det primära målet för samtliga avdelningar borde vara att sträva åt samma håll, 
att bli ett mer vinstdrivande företag. För att uppnå detta krävs inte förbättringar på 
enbart en specifik avdelning utan för samtliga i företaget. Siemens har utfört 
väldigt många bra förbättringsprojekt och är väl medvetna om att fler förbättringar 
är möjliga för att uppnå en effektivare produktion. 
 
Vad gäller packinspektionsmomentet går dessa inte att eliminera helt, då SIT 
förespråkar LC vid vissa affärer samt att det tillhör kundservicen inom branschen. 
I och med att packinspektionen är en del av en produktionslina kan förbättringar i 
aktiviteter innan packinspektionen påverka packinspektionsflödet positivt. 
Packavdelningen är den avdelning som påverkas mest av en packinspektion, 
därav är det denna avdelning som påverkas mest av de förändringsförslag som 
tagits fram för att förbättra packinspektionsflödet. Momenten som pågår på 
packytan påverkas av många aktiviteter i ett tidigare skede och packprocessen 
utgör därmed ett komplext moment. 
 
Åtgärderna som är framtagna i analyskapitlet reducerar störningar samt att de 
skapar ett bättre flöde genom hela produktionen och därmed också genom 
packinspektionsmomentet. Vidare vore det fördelaktigt att planera för samtliga 
underlagstyper av en packinspektion så tidigt som möjligt i flödet för att undvika 
störningar till följd av packinspektionsprocessen, Detta är extra viktigt då 
packinspektionen tillkommer i slutet av produktionslinan, i ett skede där det är 
som mest kritiskt att få turbinerna klara och levererade till kunden. Det är även 
förutsatt att väl förberedda inspektioner minimerar störningar, på samma sätt 
som att i en väl förberedd och strukturerad process vet samtliga inblandade 
parter vad som förväntas av dem. Företaget visar upp en professionellare bild 
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gentemot kunden om samtliga lådor som ska packinspekteras står placerade på 
samma ställe samt att ansvarige på kvalitetsavdelningen lokaliserat lådorna 
under pågående packinspektion. 
 
Checklistan kommer att medföra att de personer som på något sätt involveras i 
packinspektionen, får en djupare förståelse för vilka arbeten processen består av 
samt att checklistan undviker störningar i packinspektionsflödet. 

6.2 Värdering av förbättringsförslag 
För att visuellt påvisa hur mycket arbete förbättringsförslagen kräver ifrån SIT 
sida relaterat till effekten av förbättringsåtgärden har en sammanställning av 
dessa två punkter utförts. Detta har konstruerats med hjälp av att utgå ifrån en 
SWOT-analys, där hot, svagheter, möjligheter och styrkor har bytts ut mot 
begreppen hög effekt, låg effekt, svårt att genomföra samt lätt att genomföra. Det 
är alltså ingen SWOT-analys som används utan endast tanken bakom analysen. 
Detta kan urskiljas i graf 2. 

 
Graf 2. Illustration över samtliga förbättringsförslag med avseende på effektivitet samt 

genomförbarhet. 

Här nedanför presenteras resonemanget till placeringarna av förbättringsförslagen samt 
vilken som är kopplat till respektive siffra. 

1. Uppdelning av packinspektionstyper, alltså att de olika 
packinspektionstyperna sker på olika platser. Detta lösningsförslag 
kommer att ge en hög effektivitet, vad gäller platsvinningen på packytan. 
Resultatet av det kan ses i figur 29 samt 30. Vidare anses det vara lätt att 
genomföra då det inte påverkar produktionsflödet samt att involverade 
parter är positivt inställda till förbättringsförslaget. En implementering 
skulle även följa det befintliga produktionsflödet. 
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2. Lådor lagras på höjd, vilket sker i viss utsträckning men syftet är att 
lagring alltid ska ske på höjd på packytan för att kunna reducera 
platsbristen. Då denna förbättringsåtgärd tillviss del är tillämpad anses det 
inte vara några svårigheter att få in detta moment som en del av den 
dagliga verksamheten. Även här ser de inblandade inga nackdelar. 

3. Packinspektion sker HG-vis, vilket resulterar till en vinst vad gäller 
tillgänglig yta men för att denna ska kunna utföras måste mer arbete göras 
för att skapa en struktur för vad som gäller när lådorna inte blir fulla, hur 
det skulle lösas ur ett packinspektionsperspektiv. Denna förbättringsåtgärd 
blir mer beroende av att materialet anländer i tid till Norrmalm. 

4. Bättre kommunikation mellan avdelningarna, då det leder till något bättre 
resultat men samtidigt är inte detta förbättringsförslag avgörande för att 
det ska fungera. Vilket betyder att den har en låg effekt. Denna åtgärd 
kräver inga drastiska förändringar bara att medarbetarna blir medvetna om 
att uppdatera varandra. 

5. Märkningar i golvet på Norrmalm, vilket skulle underlätta organisationen 
och strukturen på anläggningen. Detta förslag möter dock viss missnöje 
hos en avdelning som påverkas, då den anses ta för mycket yta i anspråk. 
Dock bör nämnas att andra avdelningar ser markeringarna som en fördel 
för arbetsgången. Men då det råder oskiljaktiga meningar kommer detta 
förslag att bli svårare att genomföra. Vidare påverkar markeringar inte 
effekten markant, det blir dock en betydligt bättre struktur och ordning. 

6. Införandet av tavlor på Norrmalm, vilket anses som en fördel av berörda 
avdelningar. Samtidigt är denna lösning en del av 5s vilket Siemens AG 
anser att SIT ska tillämpa. Därmed anses inga problem att införa tavlorna 
samtidigt som denna åtgärd inte kommer att medföra en hög effekt vid 
främjandet av platsbristen på packytan. 

7. Standardisering av beställda lådor, i detta projektarbete har konstaterats 
att produkter som står lagrade på packytan under leveranstiden av lådorna 
utgör ett problem dock inte i vilken utsträckning. Därmed är det svårt att 
bedöma effekten av förbättringen, men det kommer att ge viss förbättring. 
För att implementera denna åtgärd måste vidare arbete utföras för att 
konstatera i vilken utbredning det är möjligt att övergå till standardiserade 
lådor. 

 
Med hjälp av graf 2, urskiljes att de förbättringsförslag som är placerade i det 
övre högra fältet bör påbörjas först. Detta då förslagen anses uppnå hög effekt 
samtidigt som de inte kräver allt för mycket att genomföra. Därefter fås en 
avvägning utföras, där effekten ställs emot genomförbarhet. 
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6.3 Slutsats 
De frågeställningar som låg till grund för detta examensarbete var följande: 
 

• Hur fungerar packinspektioner idag och vilka avdelningar blir involverade? 

• Vad finns det för möjliga lösningar för att göra packinspektionerna mer 

effektiva samt underlätta packbristen på packytan? 

Den första frågan har besvarats i rapporten då en ingående kartläggning av 
flödet för en packinspektion har kartlagts och i den framgår också vilka 
avdelningar som är involverade och hur de påverkas av en packinspektion. 
Kartläggningen är även framställd visuellt genom olika flödeskartor och en 
checklista som är framtagen för framtida berörda. 
 
Den andra frågan är besvarad genom att förbättringsförslag redovisats. Dessa 
har även verifierats med ansvariga inom respektive avdelning för att kunna 
tillämpas i den verkliga produktionen. Kontentan av förbättringsförslagen är att de 
tre packinspektionstyperna skiljs geografiskt åt samt att det finns flertalet 
åtgärder som bör implementeras för att få ett bättre flöde på packytan vilket 
reducerar den platsbrist som råder där. 
 
I och med denna rapport har det syfte och mål som konstruerades vid starten av 
detta examensarbete besvarats. Därtill har de frågeställningar som låg till 
underlag för detta projekt redogjorts i nulägesbeskrivningen respektive 
analysdelen. 
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7 Diskussion och framtida arbeten 
Detta kapitel diskuterar relevansen av de förbättringsförslag som redovisats 
tidigare i rapporten samt vad som bör utgöra framtida arbeten för SIT för att 
ytterligare förbättra packytan. 

7.1 Relevans 
Under detta examensarbete har förbättringsförslag analyserats samt att det har 
dokumenterats vad som utgör problem i nuvarande packinspektionsprocess. Det 
medför att SIT kan använda dessa som underlag för att i framtiden förbättra 
flödet för processen. I denna rapport har verifieringen av förbättringsförslagen 
innefattat att det fysiskt påvisats den platsvinning som förbättringsförslagen 
medför på packytan. Då det i nuläget inte finns någon enhetlig rutin för 
packinspektionerna är det svårt att påvisa vad resultatet blir konkret i siffror men 
då den primära problemställningen relaterad till platsbristen på packytan anses 
följderna visas i denna rapport. 
 
De förbättringsförslag som redogörs för i denna rapport, som påverkar 
avdelningar, bör inte enskilt ligga till underlag för att verkställa dem, då denna 
rapport utgår ifrån att främja situationen på packytan och inte helt tar hänsyn till 
andra aspekter som kostnader. 
 
Även om detta projekt avgränsas, med tanke på att det inte involverar 
ångturbiner, reservdelar eller Iran-projekt kommer detta inte att påverka 
relevansen markant, då de genomgår samma procedur vid en packinspektion. 
Vid Iran-projekt kan förbättringsförslagen kräva viss modifiering då denna 
packinspektion är betydligt mer ingående än resterande. 
 
Vid kartläggningen har det relaterats till teoretiska begrepp och metoder även om 
dessa har modifierats för att anpassas till verksamheten. För att öka pålitligheten 
hos de lösningsförslag som är presenterade har även dessa kopplats till relevant 
underlag från litteratur. 
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7.2 Framtida arbeten 
SIT bör påbörja projekt för att undersöka och verifiera att dessa 
förbättringsförslag, med avseende på andra aspekter än att minimera 
platsbristen på packytan, fortfarande är lämpliga att implementeras i 
produktionen. Under arbetets gång har även andra problemställningar 
uppkommit som bör lösas även om de inte direkt påverkar packinspektioner. 
Först och främst bör förslaget om uppdelade packinspektioner införas då dessa 
frigör en stor yta, på packytan. Många av resterande förbättringsförslag är led i 
5s-implemeteringen och bör därmed vara naturliga att införa. 
 
Eftersom försäljningen av gasturbiner har expanderats den senaste tiden 
kommer det i framtiden behövas en allt större andel reservdelar och service till 
de sålda produkterna. I och med det kommer dessa avdelningar att växa 
framöver, vilket medför att det behövs tydliga rutiner för hur packinspektionerna 
ska utformas på dessa avdelningar för att minimera störningar i packflödet. Till 
stor del kan de förbättringsförlag som presenterats i denna rapport användas för 
att förbättra flödet även där, exempel på detta är att arbeta fram en struktur som 
följs om kunden begär anpassade märkskyltar. 
 
För att minimera arbetet som sker på packytan idag borde SIT se över 
kontraktutformningen med leverantörer, med avseende på den delen som 
innefattar att produkterna måste till SIT ifrån underleverantörerna för att 
paketeras och märkas om. Genom att ändra kontrakten kan de produkter som 
kommer till SIT endast för att packas om för att ligga i en Siemens låda, 
minimeras. 
 
För att slippa lagra produkter från underleverantörer måste mer arbete läggas på 
att försöka anpassa materialinköp, enligt JIT. För att ytterligare skapa fysisk plats 
och i längden underlätta packinspektionerna bör inköp kontinuerligt söka efter 
leverantörer som de kan bygga upp en långvarig relation med. I en långvarig 
relation kan fler krav på leverantören ställas och även om det kanske är dyrare 
än någon annan leverantör kan vinning åstadkommas, då materialet levereras i 
rätt tid, rätt kvalitet och rätt kvantitet. [Sorhagen, 1995] Vidare gynnar SIT 
närliggande företag, som exempelvis Sapa, när beställningar görs ifrån dessa. I 
och med detta borde företaget kunna kräva en hög leveransprecision då 
samarbetet gynnar båda parter. Samarbetet förespråkas även av begreppet 
Vendor Managed Inventory (VMI) [Aronsson, 2004]. Slutligen borde det arbetas 
fram en bättre återkoppling mellan inköp och site då många av delarna inte 
stämmer med verkligheten när nya underleverantörer används, exempel på detta 
kan vara kvalitet samt materialerfarenhet hos redan befintliga underleverantörer.  
Detta så att samma fel inte återkommer på site från gång till gång till följd av att 
en ny underleverantör används, se graf 1, kostnad site kostnad SIT. 
 
En packinspektion är mycket beroende av de aktiviteter som befinner sig tidigare 
i flödet och därmed kommer packinspektionen att påverkas negativt om de 
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tiditgare aktiviteterna inte håller de tidskrav som finns för projektet. För att få ett 
bättre flöde i packinspektionen borde därmed även aktiviteter innan undersökas 
och kartläggas för att minimera de störningar som uppstår till följd av dem. 
Exempel på dessa är att material inte kommer i tid, testkörningar inte är klara i tid 
och dylikt. För att få ett bättre flöde för aktiviteter innan i flödet borde checklistor 
konstrueras för dessa moment eller modifieras. Speciellt ifall det är många 
anställda som vid olika tillfällen ska utföra dessa moment, detta då den 
mänskliga faktorn kan inverka samt att det finns en viss inlärningstid, se kapitel 
3.6. 
 
Under detta examensarbete närvarade författarna vid ett flertal möten som 
involverade inspektionen på SIT och då gjordes uppfattningen att inspektionerna 
utförs lite ostrukturerat, det fanns inga konkreta riktlinjer för hur mötet skulle 
fortgå eller vilka som skulle vara delaktiga. Intrycket var att mycket av information 
gick dubbla rapporteringsvägar då vissa avdelningar skrev in händelseflödet i 
checklistan som gicks igenom på mötet medan andra hade meddelat ansvarige 
på kvalitetsavdelningen att punkterna var återgärdade men samtidigt 
bearbetades samtliga punkter ytterligare en gång under mötet. För att undvika 
detta borde det finnas klara och tydliga riktlinjer och checklistor som alltid 
används så att oklarhet inte kan uppstås. Vidare arbete bör alltså läggas för att 
åstadkomma detta. 

7.2.1 Framtida arbeten som på längre sikt berör packinspektionen 
Vid konstruktion av denna rapport har det konstaterats att arbetet med 
tillämpningen av metoden 5s har utvecklats på de olika avdelningarna. Detta 
projekt påvisar att möjligheterna för att utveckla metoden ytterligare finns. 
Företaget har stora möjligheter till lagring på höjd och borde tillämpa mer 
höjdlagring. Vidare bör flera ställage användas utomhus för att skapa mer 
ordning och reda, samt att samtliga komponenter hänvisas till en specifik plats så 
att de inte lagras på flera ställen på Norrmalm. Det går att tillämpa mer 
markeringar i golvet på Norrmalm så att samtlig personal, oberoende 
arbetsuppgift har lätt att lokalisera sig där. Det skulle även skapa en form av 
struktur så att samtliga medarbetare vet en specifik komponents plats. 
 
I framtiden är det även tänkbart att utöka användandet av 5s på fler delar på 
Norrmalm. Samma resonemang som används för uppmärkning av ytor på 
packytan gäller för resterande avdelningar på Norrmalm. Godsmottagningens 
arbete borde minimeras genom att ha klara och tydliga strukturer för vart gods 
lagras vid ankomst. Klara och tydliga instruktioner för vart gods ska placeras 
borde minimera antalet komponenter som ”tappas bort” på Norrmalm och 
därmed kostar företaget stora summor pengar. 
 
Även i framtiden bör SIT arbeta med att förbättra kommunikationen mellan 
avdelningar. Klara och tydliga instruktioner för hur avdelningarna arbetar samt 
varför olika moment och projekt genomförs. Skapas en bättre förståelse kommer 
organisationen att fungera bättre och onödiga diskussioner elimineras helt och 
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fokus tas ifrån dessa. I nuläget pågår flertalet bra projekt som i praktiken 
påverkar packinspektionerna men denna information har inte kommit ut till 
samtliga involverade. Kontentan av detta är att lägga mer energi på att få ut 
information inom företaget så att arbetetsprocessen blir mer sammanhällig, vilket 
kommer att ge långsiktigt resultat. 
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Bilaga 1- Flödesschema beroende på olika underlag och packinspektionstyp 

 
Packinspektion 

Delivery 
notice 

Packlistor 

Cargo specification 

Kvantitetskontroll 
Kvalitetskontroll 

Siemens eller hos underleverantören 
(endast kvantitet och kvalitet) 

Norrköpings 
hamn 

Release 
certificate 

Release note 

Notification 

Final notification 

Betalning 

Packinspektion av 
stängda lådor  
 

Rapport 

Milstolpe 
nådd 

Betalning 

K
ontrakt 

LC
 

Rapport 

K
undbegärd 

Packinspektion 
av stängda lådor  

Cargo 
specification 

Samtliga underlag kan resultera i de tre 
packinseptkionstyperna. 

Dialog med 
kund 

Packinspektionstyperna resulterar i 
verifieringstyperna 

Underlag till packinspektionerna 

LC Kontrakt Kundbegärd 



 

 

Bilaga 2 – Översikt över anläggningen Norrmalm i dagsläget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Packyta 



 

 

 
 
Bilaga 3 – Översikt över den planerade utformningen av anläggningen på Norrmalm 
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Bilaga 4 – Representerar flödet för packinspektioner och ansvarig avdelning, beroende på underlag. 
 
Flödet \ Inspektionsunderlag LC KontraktKundbegärd
Ta fram underlag LC Kontrakt/Begärd av kund Ansvarig, Pack
Kontakta inepektör/kund/tredjepart Dialog med kund/tredjepart Dialog med kund/tredjepart Ansvarig, GPLO
Fatställa datum Projektplan Projektplan Ansvarig, Kom.projektledare
Notification Preliminär bokining av inspektion Preliminär bokining av inspektion Ansvarig, spedition
Meddela GLPQ Att inspektionen kan ske som planerat Att inspektionen kan ske som planerat Ansvarig, GPLQ
Final notification Slutgiltigt datum för inspektion Slutgiltigt datum för inspektion
Meddela packarna Datum för inspektion/inspektionstyp Datum för inspektion/inspektionstyp
Kvantitetsinspektion
               Ta fram underlag Komplettera HG-listor HG
               Inspketion sker Delivery note Delivery note
               Meddela packarna Inspektion godkänd, börja packa Inspektion godkänd, börja packa
               Pack Packar i lådor Packar i lådor
               Packlistor Skapa packlistor Skapa packlistor
              Montering av packlistor Placera på lådorna Placera på lådorna
Kvalitetsinspektion
               Pack Packar i lådor Packar i lådor
               Ta fram underlag Packlistor via spedition Packlistor via spedition
               Inspektion sker Packlistor Packlistor
               Meddela packarna Inspektion godkänd, stäng lådorna Inspektion godkänd, stäng lådorna
               Montering av packlistor Placera på lådorna Placera på lådorna
Verifiering Release note -
Endast inspektion med stängda lådor
               Pack Packar i lådor Packar i lådor
               Montering av packlistor Placera på lådorna Placera på lådorna
Transport Transport till hamn/lagerplats Transport till hamn/lagerplats
Inspektion med stängda lådor
               Ta fram underlag Packlistor / Cargo Specification Packlistor / Cargo Specification
               Transport Transport till hamn Transport till hamn
               Inspektion sker Cargo Specification Cargo Specification
Inspektion godkänd
FAS Inspection certificate Rapport
Lastning på båt Lastning Lastning
FOB Inspection certificate Rapport

 



 

 

Bilaga 5 – Flödesschema på en packinspektion beroende på avdelning, där gul, röd och 
grön färg representerar olika packinspektionstyper och blå är gemensamt oberoende 
typ av packinspektion. 

 



 

 

Bilaga 6 – Tillägg till den befintliga packinstruktionen 
 
 
Tillägg till den befintliga packinstruktionen 
 
Kapitel 1.5 är ett tillägg av ett helt kapitel i packinstruktionen som innefattar följande: 
 
Packinspektion av öppna lådor på packytan medför ökad beläggning på packytan och 
kan leda till plastbrist. Lådor bör så långt det är möjligt placeras på höjd fram till dess att 
inspektionen ska hållas. Vid packinspektionens tidpunkt ska samliga lådor stå var för sig 
på marken med locket av. 
Märkskyltarna och packlistorna ska vara tillhandahållna i god ifrån spedition och dessa 
monteras direkt vid mottagande av dessa. Monteringen av dessa följer anvisningar i kap 
2.6. 
 
 
I kapitel 2.6 som beskriver märkningen av gods bör nedanstående tillägg göras: 
 
Den standardmärkskyllt som ses i figur 9 är den som generellt ska användas. Om andra 
skyltar ska användas beställer och meddelar spedition om vilka skyltar som ska 
användas. 
 
Packlista och märkskylt monteras på samtliga lådor och det viktigt är att de placeras på 
samma sida. Placering på samma sida möjliggör tätare framtida lagring av lådorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Bilaga 7 - Checklista 
 

 
 CHECKLISTA 
-packinspektion- 

Dok.nr.  

    .      

 

612 83 FINSPÅNG, Sverige Siemens Industrial Turbomachinery AB 
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Checklista vid packinspektion 
1. 
Projekt
: 

Inspektör:  Datum:  

   
Inspektionsunderlag
: 

 Inspektionstyp:  

 
2. 
Avdelning Kontrollerat Kommentar 
GPLO - Projektstöd   
1.1  Komplettera HG-listor   
   
GPLQ - Kvalitet   
2.1  Inspektionsunderlag   
2.2    Kontakt med inspektör   
2.3    Kontakt med pack/spedition för att 

säkerställa inför inspektion 
  

2.4  Notification   
2.5  Final notification   
2.6    Meddela packarna datum för 

inspektion 
  

2.7    Ta fram underlag för inspektionen   
2.8    Utför inspektionen   
2.9    Meddela packpersonalen att 

inspektion är godkänd 
  

   
PSLP - Packavdelningen   
3.1  Meddela GLPQ att inspektion kan 

ske som planerat alternativt inte 
  

3.2  Packa produkterna i lådorna   
3.3  Placera packlistorna på lådorna   
   
PSL - Spedition   
4.1  Transporterar packade och 

inspekterade lådor 
  

4.2  Skapa Cargo Specification av 
packlistorna 

  

4.3    Planera för lastningen   
   
Kommersiell projektledare   
5.1  Skapa LC/kontrak   
5.2    Ta emot betalning vid LC   
5.3    Tar emot release note eller 

rapport. 
  



 

 

 
Bilaga 8 – Förtydligande av checklistan för packinspektionerna. 
 

 
 
Förtydligande av checklistan för packinspektioner. 
 
1. Är en redogörelse för projektet, i form av projektnamn, datum och dylikt. 
Inspektör innebär namnet på företaget som utför inspektionen åt kunden, 
alternativ kunden själv. 
Inspektionsunderlag indikerar om packinspektionen sker till följd av ett LC, ett 
kontrakt eller en kundbegäran. Inspektionstyp redovisar vilken inspektion som 
ska utföras, alltså kvalitetsinspektion, kvantitetinspektion samt inspektion av 
stängda lådor. 
 
2. Denna del följer flödet för en packinspektion och är uppdelad avdelningsvis, 
detta för att underlätta för användaren. Notera att flödet för denna del även är 
representerat i bilaga 7, där går lätt att urskilja vilken avdelning som tar vid innan 
Ert ansvar samt efter. 
 
1.1 – Kompletter de redan befintliga HG-listorna med eventuella artiklar som inte 

är inrapporterade så att GPLQ får de slutgiltiga. 
 
2.1 – Undersök vilken typ av inspektion som råder samt beroende på typ ta fram 
det specifika underlaget för denna. Underlag förtydligas i figur 19. 
 
2.2 – Upprätta en dialog med inspektören för att kontrollera att samtliga parter är 
med på vad som tidigare är bestämt samt hur inspektionerna ska gå till. Ifall det 
ska vara inspektion på samtliga lådor, stickprov eller ifall andra önskemål finns. 
Gör kunden varse om att inspektion kommer att ske under ett visst tidsintervall 
samt vilket underlag som utgör en verifiering av att inspektionen är godkänd. 
 
2.3 – Dialog med packavdelningen för att undersöka lämpliga datum för 
inspektion, samt säkerställa sig om att samtliga delar som ska inspekteras 
kommer att finnas på plats till inspektion. Beroende på avvikelse så får GPLQ ta 
reda på möjligheter till slutförande av inspektion på bestämd tid alternativt 
framflyttning eller att detta löses med hjälp av att dokumentera produkten med 
foto. Detta måste säkerställas med både pack samt inspektör. 
 
2.4 – Skicka preliminär inbjudan till inspektion. 
 
2.5 – Skicka en slutgiltig inbjudan till inspektion med ett fastställt datum. 
 
2.6 – Meddela packavdelningen om slutgiltigt datum samt direktiv för inspektion. 
 



 

 

2.7 – Ta fram underlag för inspektionen. Dessa kan urskiljas för respektive 
inspektionstyp i figur 19. 
 
2.8 – Utför inspektion med tredjepart/kund. 
 
2.9 – Meddela packansvarig om hur inspektionen gick för att de ska kunna 
fortsätta sitt arbete. 
 
3.1 – Meddela GPLQ om att inspektionen kommer att kunna ske som planerat 
eller ifall det kommer bli förseningar. 
 
3.2 – Packavdelningen utför packningen. 
3.3 – Packarna placerar packlistorna samt skylt på lådorna. 
 
4.1 – Anordnar så att packade lådor transporteras till hamn. 
 
4.2 – Konstruera cargo specification med hjälp av redan befintliga packlistor samt 
listor ifrån underleverantörer. 
 
4.3 – Planera och se till att lastningen utförs. 
 
5.1 – Tillsammans med kund tas ett LC, alternativt ett kontrakt fram. 
 
5.2 – Ta emot betalning vid LC samt kontrakt. 
 
ANMÄRKNING: 
Vid problem eller fel som kommer att påverka inspektionen på så sätt att delar 
inte kommer att kunna inspekteras vid avsatt datum kontaktas de parter som 
indirekt berörs. Detta för att minimera antalet steg som kommunikationen måste 
gå. 

 


