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Förord 
Följande rapport presenterar mitt examensarbete, utfört vid Siemens Industrial 
Turbomachinery, SIT. 
  
Jag vill ta tillfället i akt och tacka de som bidragit till mitt examensarbete. Först och 
främst skulle jag vilja tacka alla intervjuade. Tack för er öppna och positiva 
inställning. Därefter vill jag tacka styrgruppen och handledaren på SIT. Tack för det 
ständiga bollplanket i kombination med det stora förtroende ni gett mig.  
 
LiTH har bidragit med min handledare Fredrik Persson. Fredrik, tack för god 
kommunikation och flexibelt arbetssätt.  
 
Slutligen vill jag vända mig till HR-gruppen på SIT som möjliggjorde genomförandet 
av arbetet och självklart även Traineegruppen som förgyllt exjobbstiden.  



 
 

 
 

Sammanfattning  
I nuläget packar Siemens Industrial Turbomachinery till montage av en gasturbin ad 
hoc vilket leder till att varje projekt är unikt. När montören ska montera gasturbinen 
används en stor del av arbetstiden till att lokalisera artiklar genom att öppna och leta 
igenom lådor.  
 
Syftet är att ta fram de förutsättningar som måste uppfyllas för att gasturbinen SGT-
800 ska kunna packas i en monteringsvänlig ordning. Målet med en monteringsvänlig 
ordning är att tidsåtgången för att lokalisera artiklar ska minska.  
 
Tre bromsklossar anses vara försenade artiklar, avsaknad av återkoppling mellan 
Packningen och monteringen och avsaknad av packinstruktioner. I analysen visar det 
sig att andelen försenade artiklar ligger på en för företaget acceptabel nivå. I analys 
och diskussion behandlas återkopplingen av information mellan olika avdelningar och 
möjliga packinstruktioner.  
 
Resultatet presenterar riktlinjer till en packningsprocess och hur försenade artiklar ska 
behandlas. Det redogörs för vilka huvudgrupper som kan blandas i packningen och ett 
förslag på att samtliga delar i en huvudgrupp når packen samtidigt. Slutligen finns det 
ett förslag på att de två reservdelshuvudgrupperna packas separat.  
 



 
 

Abstract 
In the present situation Siemens Industrial Turbomachinery packs articles for the gas 
turbines ad hoc, which leads to a uniqueness in each project. In the assembling 
process many working hours are spent on locating the articles with an trial and error 
approach.   
 
The aim is to find the conditions that must be met in order for  the gas turbine SGT-
800 to be packed in assembly order. The objective with an assembly order is to 
decrease the time consumption in locating the articles.  
 
Three narrow sectors is considered be; delayed articles, lack of feedback between 
packing and assembling and lack of instructions for packing. In the analysis, it is 
shown that the proportion of delayed articles lie at an, for the company, acceptable 
level. The analysis and discussion consider the feedback between different divisions 
and possibilities for packing instructions.  
 
The result presents guidelines to a packing process and management of delayed 
articles. Possible groups for mixed main groups in the same box are explained. A 
suggestion that all articles of an main group are sent to the packing area at the same 
time is presented. Finally, a suggestion for a physical separation in packing of the two 
main groups of spare parts is presented.  
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Ordlista  
Avrop – En förenklad beställning som i SIT:s fall är en intern process som triggar 
projektet till packen.  
HG- Huvudgrupp – Gruppering av artiklar.  
Hjälpsystem - De system som måste finnas för att gasturbinen ska kunna användas, 
har samma innebörd som kringsystem. 
Kringsystem – De system som måste finnas för att gasturbinen ska kunna användas, 
har samma innebörd som hjälpsystem.  
Lagersaldo – fysisk kvantitet varor som finns i lagret.  
Ledtid – tid från lagd order till leverans.  
Packe – Gasturbinkärna med tillhörande kringsystem.  
Packningen– Avdelningen där det gods som lämnar SIT packas, stavas alltid med stor 
första bokstav i texten.  
SIT - Siemens Industrial Turbomachinery AB  
Site – plats där anläggning byggs upp för slutlig användning.  
Skid – basram som turbin och kringsystem monteras på.  
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1 Inledning 
I inledningen förklaras bakgrunden till det problem som behandlas i rapporten. 

Arbetets syfte och ett par grundläggande frågeställningar presenteras. Målet 

presenteras och avslutningsvis presenteras centrala avgränsningar.  
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1.1  Bakgrund 
Siemens Industrial Turbomachinery, SIT, tillverkar gas- och ångturbiner samtidigt 
som de levererar tillhörande kringsystem, som de kallar för packe. Kringsystemen 
består till exempel av kontrollrum, plattformar och smörjsystem. Varje 
gasturbinpacke konstrueras enligt principen MTO (Make To Order). Det innebär att 
varje slutprodukt är framtagen efter en specifik kunds önskemål. Delar av packen är 
inköpta från underleverantörer och kommer endast till SIT i Finspång för att packas 
ner i lådor och skickas till site. En stor del av systemen skickas direkt till site, det vill 
säga en plats hos kunden där anläggningen byggs upp för slutlig användning.  
  
Gasturbinens produktstruktur är komplex och för att förenkla administrationen kring 
produktstrukturen har gasturbinen och dess kringsystem delats upp i grupper, kallade 
huvudgrupper, som baserats på montageordning. Vid visualisering av 
produktstrukturen kan huvudgrupper användas, huvudgrupper förenklar möjligheten 
att överblicka en komplex struktur.  
 
I dagens läge finns det ingen process för packningen av packen. Den metod som 
tillämpas är ad hoc med inspiration av huvudgruppsordning. Det leder till att 
monterande personal ägnar mycket arbete åt att spåra artiklar och öppna lådor för att 
få fram kompletta huvudgrupper som kan monteras. När den demonterade packen når 
site, kundens område där systemet ska monteras, sker monteringsordningen efter det 
specifika systemets behov. Vid montering lokaliseras artiklar genom sina 
kollinummer. Lådorna beställs hem till monteringsområdet. Där är utrymmet oftast 
mycket begränsat, vilket gör att det endast går att förvara en eller ett fåtal öppnade 
lådor. Se figur 1 för exempel på antal öppnade lådor på site. Lådorna till vänster 
representerar en del av förrådet som förvarar lådorna. Lådorna till höger representerar 
de lådor som måste beställas till site för att HG 1 ska vara komplett på site.  
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Figur 1 Öppnade lådor på site. 
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Här uppstår ett problem eftersom ett flertal lådor måste beställas till 
monteringsområdet och öppnas för att de efterfrågade artiklarna ska vara tillgängliga. 
Det leder till att monteringsutrymmet snabbt fylls av lådor där montören endast 
efterfrågar ett fåtal artiklar.  
 

1.2 Syfte 
Projektet genomförs för att förenkla montagearbetet av gasturbinen SGT-800 på site. 
Syftet med projektet är att göra en nulägesanalys av dagens packningsordning och ta 
fram förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att packa SGT-
800 i huvudgruppsordning eller annan för montaget förenklande ordning.  
 
Att förändra packningsprocessen för SGT-800 ska förkorta den genomsnittliga 
monteringstiden och förenkla monteringsarbete på site.  

1.3 Frågeställning 
Hur sker dagens packning?  
Vad måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att packa SGT-800 i 
huvudgruppsordning eller annan för montaget förenklande ordning?  

1.4 Mål 
Målet med projektet är att göra en nulägesbeskrivning av packningen av SGT-800. 
Projektet ska innefatta en lista med förutsättningar som måste uppfyllas för att SGT-
800 ska kunna packas i huvudgruppsordning. Förpackningsordningen ska öka 
montagevänligheten. 
 
Projektet ska kunna användas som underlag till en implementeringsplan som ska driva 
ett pilotprojekt där packning i HG-ordning testas.  

1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer endast att omfatta gasturbinen SGT-800 och dess hjälpsystem. 
Produkter som levereras från andra geografiska placeringar än Finspång innefattas ej. 
Projektet innefattar endast artiklar som packas i Finspång. Projektet innefattar ej 
artiklar som tillhör andra delar än gasturbiners nyproduktionssida.  
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2 Företagspresentation 
Kapitlet presenterar företagets uppkomst och stora historiska händelser. Siemens 

Industrial Turbomachinerys organisation och geografiska placering i Finspång 

förklaras. Slutligen ges en kort förklaring av produktutbud.   
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2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (senare benämnt som SIT AB) tillhör den 
tyska koncernen Siemens AG. På Siemens AG arbetar cirka 460 000 personer och 
företaget återfinns i 190 länder. Siemens AG är uppdelat i tre generella områden, 
Power, Industrial och Health Care. SIT AB tillhör Power och huvudkontoret ligger i 
Finspång. SIT har en total personalstyrka på cirka 2290 personer, varav 2200 personer 
återfinns i Finspång och 90 personer i Trollhättan. Tillverkningsenheten i Trollhättan 
tillverkar brännkammare och besitter spetskompetens inom områdena 
laserbearbetning samt pressning och svetsning av rostfritt stål, värmebeständiga 
material och nickellegerade material. En stor del av utveckling och tillverkningen av 
turbinkärnan sker på SIT AB i Finspång.  
 
SIT ABs huvudaffärsområde är att konstruera, producera, utveckla, utföra service, 
marknadsföra och leverera gas- och ångturbiner dels som kompletta anläggningar och 
dels som komponenter för kraft och värmeproduktion. Turbinernas 
tillämpningsområden är kraftgenerering, marin framdrivning, mekanisk drivning och 
offeshoreapplikationer.  

2.2 Historik 
Nuvarande SIT ABs historia påbörjades 1893 då AB de Lavals Ångturbiner 
grundades i Nacka men bruksortens historia sträcker sig långt bak i tiden, Finspångs 
slott, figur 2, byggdes redan 1668. År 1893 tillverkade företaget ångturbiner för 
marint bruk. Några år senare, 1913, grundades STAL, Svenska Turbinfabrikens AB 
Ljungström, av Birger och Fredrik Ljungström. Bröderna Ljungström konstruerade 
företagets första radialångturbin, Ljungströmsturbinen. Den första varianten av dagens 
gasturbin var de jetmotorer som blev över efter ett finansierat utvecklingsprojekt. De 
vidareutvecklades till stationära gasturbiner mellan 1945-1952. På slutet av 1950-talet 
slogs de två företagen AB de Laval Ångturbin och STAL samman och all verksamhet 
flyttades successivt till Finspång. Därefter har företaget gått igenom flertalet 
ägarbyten, nedan redogörs för viktiga årtal.  

 
 
1893  Grundands AB de Laval Ångturbin i Nacka 
1913   Grundands Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL) i Finspång 

   
Figur 2 Finspångs slott 
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1916 Fick ASEA aktiemajoritet i STAL 
1945-52  Använde STAL tekniken från jetmotorer och vidareutvecklar dem till 

stationära gasturbiner 
1959 Installerade STAL den första gasturbinen, modell GT120.  

STAL gick samman med AB de Laval Ångturbin i Nacka, STAL-LAVAL 
bildas.  

1962     Bildades Stal-Laval Turbin AB. 
1965 Såldes den första kärnkraftsturbinanläggningen, Oskarshamn 1 
1983  Stal-Laval och ASEA ATOM bildade ASEA PFBC 
1988 ASEA PFBC och blev ABB STAL AB 
1999 ABB Power Generation och ALSTOM bildade ABB ALSTOM POWER 
2000 ALSTOM köpte ut ABB och turbintillverkningen i Finspång hette 

ALSTOM Power Sweden AB 
2004 Turbintillverkningen i Finspång blev Siemens Industrial  Turbomachinery 

AB.  

2.3 Produktutbud 
SIT AB tillverkar ångturbiner med en effekt på 60-180 MW. Ångturbinerna levereras 
till kraftgenereringsanläggningar, kombicykelanläggningar, samt till olje- och 
gasindustrin. Ångturbinerna består av standardmodeller som kundanpassats för att 
producera elektricitet och värme. Ångturbinen användningsområde är industriella 
applikationer.  
Gasturbinernas användningsområde är kraftbolag, kraftverk, industrier, 
onshore/offshore, marint samt olje- och gasindustrin. SIT AB tillverkar fyra olika 
gasturbiner med en effekt på 15-50 MW.  
 
SIT tillverkar gas- och ångturbiner. Därutöver konstruerar SIT även hela anläggningar 
för kraftgenerering och specialanpassade lösningar för olje- och gasindustrin. En stor 
del av företagets verksamhet är eftermarknaden, det vill säga den garanti som kunden 
lovas och därefter kontinuerlig service.     
 
Följande rapport kommer att behandla modellen SGT-800, se Figur Q. SGT-800 är en 
gasturbin som producerar 45 MW, se figur 3. 

 

Figur 3 Gasturbin modell SGT-800 
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2.3.1 SITs produktion 
SITs verkstad tillverkar stator- och rotorkomponenter för gas- och ångturbiner. Stora 
delar av det material som förädlas är svårbearbetat och kräver god precision. När 
komponenter tillverkas är det inte ovanligt att noggrannhetsintervallet på ett ingrepp 
ska ligga inom fyra hundradelars millimeter. Den extrema noggrannheten har 
resulterat i företagets högteknologiska maskinpark och mycket kompetenta 
verkstadsarbetare. Många verkstadsarbetare har en lång historia inom företaget som 
ofta sträcker sig bakåt genom föregående generationer.  
 
Som tidigare nämnts är SITs specialitet stator och rotorkomponenter som hör till 
turbinkärnan. Hela turbinkärnan monteras samman i flera olika steg i verkstaden. De 
förädlade komponenterna svetsas eller monteras ihop med färdiga artiklar från 
leverantörer och en turbin växer fram.  

2.3.2  Ångturbin  
Ånga sugs in i ledskovlarna som leder ångan i rätt vinkel in i rotorn. Rotorskovlarna 
trycks runt av ångan som träffar skovlarna på ett optimalt sätt. Rotationen, det 
mekaniska arbetet, omvandlas till energi. Figur 4 visar en ångturbin. 

 
Figur 4 En ångturbin. 

2.3.3 Gasturbin  
Gasturbinen tillverkas av SIT i Finspång. Figur 5 föreställer gasturbinen SGT-800. 
Siffrorna i figuren återfinns i texten nedanför figuren, där turbinens funktion 
förklaras.  

 
Figur 5 Gasturbin SGT-800 
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1. Inlopp: Luft sugs in i turbinen.  
2. Kompressor: Luften pressas samman av skovlarna i kompressorn. 

Kompressionen av luften gör att luftens temperatur ökar.  
3. Bränsleinsprutare: Här sprutas drivmedel in i brännkammaren 
4. Brännkammare: här blandas den varma och hårt komprimerade luften med 

insprutat bränsle.  
5. Turbinhuset: Skovlarna i turbinhuset omvandlar trycket från gasen till 

rotationskraft i axeln.  
6. Utlopp: Här strömmar het luft ut, för en högre verkningsgrad kan en ångturbin 

kopplas på utloppet.  
 
Gasturbinen är den enda delen av packen som tillverkas av SIT i Finspång, resterande 
delar är levererade från underleverantörer. Gasturbinen kallas ofta för packens kärna 
eftersom den är den drivande funktionen. Resterande system som kopplas till är 
hjälpsystem som finns till för att driva turbinen.  

2.4 SITs organisation  
Siemens Industrial Turbomachinery AB har större delen av sin verksamhet i 
Finspång. Organisationen består av fyra olika huvuddelar. 
  
I1 – Service: hanterar service och eftermarknad av all roterande utrustning. De sköter 
drift och underhållning av SITs maskiner. När en kund köper en maskin finns det 
olika garantipaket och servicepaket som kan köpas till. SIT erbjuder fullständiga 
paket som innebär att maskinen kommer att fungera till varje pris, paketen är mycket 
dyra och införskaffas endast av kunder som är beroende av en helt problemfri drift. 
Det finns även enklare serviceavtal där maskinens driftstid och driftsätt avgör när 
maskinen ska servas. Då gör avdelningen en kontroll och byter ut slitna delar, därefter 
görs en bedömning över när nästa service ska göras.  
 
I2 – Ångturbin: hanterar ångturbiner för mekanisk drivning, anläggningar som 
innefattar ångturbiner och kombicykelanläggningar samt anläggningar där en 
gasturbin kopplas samman med en ångturbin för att öka verkningsgraden.  
 
I4 – Gasturbin: hanterar gasturbiner. På världsmarknaden klassas SITs gasturbiner 
som små och medelstora. Gasturbinerna används som mekanisk drivning eller som 
kärna i kraftanläggningar.  
 
I6 Olja & Gas: hanterar kompletta anläggningar för olje- och gasindustrin. En 
komplett anläggning innefattar en gasturbin och en pump, en gasturbin och en 
generator eller en gasturbin och en kompressor.  

2.5 SITs område 
SITs verksamhet är relativt unik eftersom större delen av konstruktion, produktion 
och administration sker på samma ort. Figur 6 ger en översiktsbild av avståndet 
mellan Packningen som ligger på Norrmalm och verkstad/förråd som till stor del 
ligger mellan De Geer och Laval. Nuläget på Norrmalms verkstad skiljer sig något 
från bilden. På bilden ser du mycket asfaltytor, i dagsläget fungerar asfalten som 
uppställningsyta och är därför täckt med artiklar.   
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Figur 6 Karta över SITs område.  
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3 Metod  
Följande kapitel beskriver den metod som använts för att samla in och bearbeta 

information. Kapitlet fokuserar på kartläggning och analys för att få en med 

verkligheten väl överensstämmande nulägesbeskrivning.  



11 
 

3.1 Kvantitativ- eller kvalitativmetod 
Enligt Olsson & Sörensen, (2007) kan ett problem belysas ur två perspektiv; 
kvantitativt eller kvalitativt. Angreppssätt väljs utifrån problemlösarens frågeställning 
och densammes möjlighet att samverka med problemlösningsområdet. Om 
problemlösaren håller en distans till undersökningsobjektet och studerar problemet på 
ett objektivt sätt används kvantitativ forskning. När informationskällan och 
problemlösaren har en öppen interaktion, det vill säga att problemlösaren deltar i 
datainsamling vid till exempel en intervju, används den kvalitativa metoden. Den 
kvalitativa metoden sker ofta under en längre tid och problemlösaren får med detta 
perspektiv en mer subjektiv syn på problemet.  
 
Problemet kring SITs packningsprocess bearbetas med den kvalitativa metoden 
eftersom problemlösaren själv samlar in information från SIT.  

3.2 Deduktiv eller induktiv slutledningsform  
Olsson & Sörensen, (2007) anser att den deduktiva slutledningsformen är bäst lämpad 
för en metod då slutsatser dras utifrån enskilda företeelser. Det vill säga att händelser 
studeras och används som underlag i analysering av situationen. När det deduktiva 
spåret används ska det finnas stöd för verkligheten i teorin.  
 
I den induktiva slutledningsformen används den insamlade informationen för att 
skapa principer som senare knyts an till teori. (Olsson & Sörensen, 2007) 

3.3 Fallstudie  
Enligt Ejvegård (1993) är syftet med en fallstudie att studera en i förväg utvald, 
mindre del av ett större förlopp. Med hjälp av den lilla delen ska det större förloppet 
sedan beskriva verkligheten. Fördelen med en fallstudie är att den kan påbörjas ur ett 
brett perspektiv som förklarar nuläget för att senare anta mer specifika delar av 
processen.  
 
Yin (1994) redogör för att strategin är lämplig då problemet byggs på frågor som 
”hur” och ”varför”. Lekvall & Wahlbin (2001) ger insikt i hur problemlösaren kan 
skapa en utförlig bild av de processer som nuläget innefattar. Eftersom utredningen 
ändrar fokus från den generella nulägesbeskrivningen till ett mer specifikt 
problemfokus bör de kontakter som upprättas behållas för att på så sätt kunna 
komplettera om en djupare förståelse av ämnet efterfrågas.  
 
En fallstudie väljs eftersom den kan representeras av ett fåtal fall som uppnår utsatta 
kriterier.  

3.4 Tillvägagångssätt 
Projektet har genomförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång 
mellan mars och juni år 2008. Datainsamling har skett dels genom inläsning på 
befintligt material och dels genom intervjuer med olika delar av organisationen som 
skulle beröras av en ny montageordning. Problemlösaren har studerat dagens 
befintliga packningsprocess för att komplettera de intervjuer som gjorts.  
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3.4.1 Planering 
Problemlösningen påbörjades genom att identifiera och precisera den 
problemuppställning som fanns given. Ur den framarbetades syfte, mål och 
avgränsningar preciserades.  
 
I samma fas söktes information om företagets verksamhet. Det gjordes dels genom 
studier av verksamheten och dels genom informationssamling från företrädare som 
representerade olika delar av företaget. Information om SIT:s historia och produkter 
inhämtades under olika internutbildningar.  
 
När företagets verksamhet överblickats påbörjades en planeringsrapport där det 
kommande arbetet strukturerades i olika faser.  

3.4.2 Litteraturstudie 
Redan i planeringsfasen gjordes en ytlig studie av tillgänglig litteratur och inläsning 
påbörjades. Målet var att hitta litteratur som behandlade en begreppsförankring där 
generella slutsatser kring t ex komplex produktstruktur, MTO (Make-To-Order) och 
DFA (Design For Assembly) studerades. Därutöver fanns det även ett intresse för 
produktionsstyrning som på något sätt kunde speglas i det specifika problemet som 
behandlas i rapporten.  

3.4.3 Insamling av data 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) finns det två typer av data för datainsamling, 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som problemlösaren samlat in. 
Sekundärdata är redan insamlad data, till exempel information från företagets 
affärssystem. Problemlösningen kommer att ske med hjälp av båda metoderna. 
 
Lekvall & Wahlbin (2001) diskuterar hur intervjudata kan få ökad reliabilitet genom 
att flera källor besvarar samma fråga. För att öka validiteten i en undersökning är det 
viktigt att källan informeras om syftet som ligger bakom intervjun.  
 
Den insamlade informationen ska bindas samman och resultera i en nulägesanalys där 
en bild av dagens situation ska presenteras.  

3.4.4 Analys 
Analysen innehåller en presentation av de förutsättningar som måste uppfyllas för att 
behovsanalysen ska kunna genomföras. De olika förbättringsförslagen som 
uppkommit under arbetets gång ska presenteras även här ska litteratur och insamlad 
data knytas samman och resultatet ska vara en analys av nuläget och 
förbättringspotential som uppdagats under arbetets gång.   

3.4.5 Behovsanalys  
Behovsanalysen skall resultera i en analys av vilka behov som finns på de olika 
instanserna som berörs i nulägesanalysen. Behovsanalysen ska ge grund till 
diskussion och resultat. 
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4 Teori 
I den teoretiska referensramen presenteras litteratur som anses relevant för problem 

och den diskussion som sker runt problemlösningen under arbetets gång.  
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4.1 Produktstruktur 
Enligt Clive, Chapman & Arnold (2007) består produktstrukturen av produktens olika 
delar. För att ta fram produktstrukturen ska produkten brytas ner i dess minsta 
beståndsdelar, varje del ska tilldelas ett unikt nummer. Det unika numret kan 
återkomma i flera olika produktstrukturer men då med avseende att representera 
samma unika del. Det unika numret för en del representerar dess speciella funktion, 
utseende eller utformning, om någon av dem ändras måste delen tilldelas ett nytt 
nummer.  

4.1.1 Struktur med flera nivåer (multilevel bill) 
Clive, Chapman & Arnold (2007) förklarar produktstrukturer med flera nivåer som ett 
logiskt sätt att dela in material som ska monteras till samma delprodukt. De 
presenterar ett exempel med en bils olika delar och förklarar att varje del monteras av 
delar. Därför struktureras alla delar som ska ingå i chassit under chassi samtidigt som 
chassi står som en av komponenterna till bil.  

4.1.2 Huvudgrupper  
Huvudgrupper består av komponenter som grupperats samman. Artikelgrupperna 
förenklar kontraktarbetet genom att ge en tydlig bild av kostnadsbärare. Det nya 
systemet måste kompletteras med märkning och ett numeriskt system föreslås. I 
praktikfallet som Rusk & Barber presenterade valdes ett system som redan existerade 
hos en auktoriserad utövare. Bakomliggande orsak till valet var att systemet redan 
användes i verksamheten och att andra konkurrenskraftiga alternativ saknades. Det 
numeriska systemet gör det möjligt att utläsa delens tillhörighet gällande 
motormodell, motordel och ett suffix lades till för att få varje alternativ unikt.  
(Rusk & Barber 1988) 

4.1.3 Multipel struktur (multiple bill) 
Enligt Clive, Chapman & Arnold (2007) används den multipla strukturen av företag 
som tillverkar flera olika produkter med komponenter som återkommer i olika 
produkter. Den multipla strukturen är vanligt förekommande i företag som säljer olika 
modeller av liknande produkter.  

4.1.4 Att strukturera en komplex produktstruktur  
Rusk & Barber (1988) beskriver företag som producerar komplexa produkter genom 
tillverkning mot order som organisationer med lång ledtid och hög andel produkter i 
arbete. Företagen har ofta kontrollprocesser och produktplanering av komplex 
karaktär. De förklarar att produktens designutformning ofta blir till nackdel istället för 
fördel för den berörda organisationen. För att den komplexa organisationen ska ha 
möjlighet att hävda sig bör de börja med att hitta sina målområden för att sedan 
trimma organisationen såväl tekniskt som managementbaserat.  
 
Rusk & Barber (1988) presenterar olika omstruktureringsmetoder som kan användas 
för att få kontroll över en komplex produktstruktur.  
Metoder:  

• Lämna produktstrukturen utan någon förändring, vilket ej rekommenderas 
eftersom de behöver en förändring för att kunna utveckla organisationen.  
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• Höja hastigheten i det manuella systemet. Metoden skulle kräva mycket energi 
och samtidigt generera en liten förändring på företagets driftshastighet. Då 
organisationen efterfrågat en minskad kostnad är metoden inte att föredra.  

• Ta fram en unik produktstruktur för varje möjlig motorkombination. Det är en 
högst förkastlig metod eftersom den är ohållbar över tiden då ett av företagets 
problem var deras snabba utvecklingstakt. Dessutom skulle metoden kräva 
väldigt många olika förslag.  

• Göra en ny struktur. Data grupperas tillsammans med avseende på kundens 
val. Med det som underlag tas moduler fram och används som grund i 
produktstrukturen. Genom att använda moduler skulle antalet möjliga 
kombinationer kunna skalas ner visentligt. Det gör att produktstrukturen blir 
mer överskådlig och lättarbetad. Genom att använda sig av huvudgrupper blir 
strukturen flexibel och lättförändrad. Om något måste varieras eller uppdateras 
görs det enkelt när huvudgruppsstruktur införts.  

4.2 Kundorderpunkt 
Kundorderpunkten är den punkt då produktion mot kundorder möter produktion mot 
prognos, i försörjningskedjan. Kundorderpunktens placering i försörjningskedjan 
vittnar om hur säkert det slutliga behovet förväntas bli, en kundorderpunkt som ligger 
i slutet av försörjningskedjan MTS (Make-To-Stock) tillhör ofta en produkt med 
lättprognostiserad efterfrågan. (Lumsden 2006)  

4.2.1 ETO 
Lumsden (2006) förklarar begreppet ETO (Engineer-To-Order) med att varans 
kundorderpunkt ligger tidigt i försörjningskedjan. Det innebär att produkten 
konstrueras först när kunden efterfrågar den.  Eftersom produktionen påbörjas när 
kunden efterfrågat produkten tillverkas produkten för att uppfylla kundens specifika 
önskemål, det kan ske genom att produkten anpassas efter kundens efterfrågan, eller 
konstrueras efter kundens efterfrågan.  

4.2.2 MTO 
MTO står för Make-To-Order vilket innebär att sluttillverkning, montering och ibland 
även detalj tillverkning sker mot kundorder.  

4.3 DFA 
DFA står för Design For Assembly och kan även benämnas som monteringsvänlig 
konstruktion. Tanken men DFA är att produktutvecklingen ska ske på ett 
monteringsvänligt sätt. Det ska i sin tur leda till en kostnadseffektiv montering av 
produkten. Boothroyd (2002) beskriver Ford Motor Companys offentliggörande av 
tillämpning av DFA som dess genombrott . I figur 7 går det att följa de olika fasernas 
genomslagskraft i försörjningskedjan och produktdesignen speglas som en viktig 
faktor. 
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4.3.1 Riktlinjer för DFA 
Chapman och Hall (1994) presenterar ett antal olika riktlinjer som främjar 
monteringsvänlig konstruktion: 

• Minimera antal delar genom att kombinera dem med andra delar eller om 
möjligt ta bort dem.  

• Minimera antalet ytor som ska monteras genom att förenkla produktens 
utförande.  

• Utformning för montering som sker ovanifrån produkten. Detta för att 
undvika komplicerad montering som trotsar gravitationen.  

• Lättillgänglig montering innefattar såväl möjlighet att komma åt med 
standardverktyg och god möjlighet att se väsentliga delar.  

• Maximal passform mellan delar som ska monteras. 
• Maximal symmetri hos de delar som ska monteras. Om delen ej kan göras 

symmetrisk bör den göras iögonfallande osymmetrisk.  
• God hanteringsmöjlighet hos delar genom att undvika delar som fastnar i 

varandra, är svåra att greppa eller vassa att hålla i.  
• Förenkla fästen. Till exempel genom att undvika muttrar om skruven kan 

fästas i monteringsytan. Om det är möjligt kan skruven bytas ut mot en 
knäppfästning.  

• Använd delar med låsningsfunktioner. 
• Arbeta ständigt för att öka standardisering och modulisering.  

 

 
Figur 7 Visuell förklaring av DFA:s värde.  
Källa: Boothroyd G., Dewhurst P., Knight W. 2002 
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4.4 DFMA  
DFMA står för Design for Manufacturing and Assembly. Den har det tidigare 
diskuterade monteringsperspektivet och tar samtidigt hänsyn till tillverkningen för att 
optimera flödet och lätthanterlighet.  

4.4.1 Nackdelar med DFMA  
Att införa DFMA är en omfattande process. Boothroyd (2002) redogör för att 
designarbetet på en nytillverkad produkt blir mycket omfattande och därmed 
tidskrävande. Därför är processen ej lämplig om en ny produkt ska tas fram under en 
kortare tidsperiod.  

4.5 Behovssug 
Behovssug, även kallat pull, innebär att varje led i processen triggas av ett behov som 
uppstått längre fram i produktionskedjan. Behovet av en produkt skapas längst bak i 
produktionskedjan vilket gör att en order dras fram genom produktionskedjan. 

4.5.1 JIT 
JIT står för Just In Time och tolkningarna av begreppet skiljer sig något från fall till 
fall. Toyota har utformat en av de mest kända filosofierna Toyota Production 
Systems, TPS. Filosofin TPS är inte en renodlad pull strategi eftersom vissa små 
säkerhetslager tillåts. (Liker, 2004)  
 
Hallgren (1992) förklarar begreppet utjämnad produktion tanken är att minimera 
slöseri/överproduktion, där målet är att tillverka rätt vara, i rätt kvantitet och till rätt 
pris.  
 
Produktionsfilosofin JIT lämpar sig ej vid en produktion med svaga länkar i eftersom 
ett stop i en process som jobbar med små marginaler kan få stora konsekvenser senare 
i produktionskedjan. (Tersine, 1988) 

4.5.2 Kanban  
Mattsson och Jonsson (2003) förklarar kanban som en materialplaneringsmetod med 
minimerad orderadministration. Den avropar enbart material då det finns ett behov 
från tidigare led i försörjningskedjan. Det innebär att behovet som uppstår i slutet av 
försörjningskedjan styr produktionen. Varje steg i försörjningskedjan beror av det 
tidigare steget i försörjningskedjan. Kanban kan bestå av den traditionella Toyota-
versionen då visuella eller fysiska signaler används eller så kan en modernare variant 
som används via order i ERP-systemet användas.  
 
Fördelen med att använda kanban är att processen blir lättkontrollerad och lättstyrd. 
Kanban styr materialflödet hårt eftersom det hela tiden finns ett begränsat och 
definierat antal kanbankort. Varje lastbärare måste innehålla ett kanbankort och varje 
lastbärare har en förutbestämd mängd som den ska innehålla. På så sätt blir antal 
artiklar i flödet lättkontrollerat. För att beräkna flödeshastigheten i systemets 
materialförsörjning, det vill säga antalet kanbankort som ska cirkulera används 
information om ledtider och säkerhetslager.(Mattsson och Jonsson 2003) 
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4.6 Behovstryck 
Behovstryck kallas även för push och innebär att planeringen sker övergripande i 
produktionen från en central del av organisationen. Det innebär att behovet uppstår 
från planering och inte utifrån ett fysiskt behov. (Mattsson och Jonsson 2003) 
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5 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel presenteras dagens pack- och monteringsprocess. Syftet med 

kapitlet är att läsaren ska få förståelse för det flöde och de beslut som triggar och styr 

packnings- och monteringsprocess.  
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5.1 Huvudgrupper  
Gasturbinen och dess kringsystem är uppdelad i olika huvudgrupper. Syftet med 
huvudgrupperna är att förenkla produktstrukturen såväl administrativt som visuellt. 
En huvudgrupp är ett flertal artiklar som är sammankopplade och oftast innebär det att 
de ska monteras under ett kortare tidsintervall. Produktstrukturen kan visualiseras 
med hjälp av huvudgrupper då artiklar klumpas samman till en huvudgrupp vilket kan 
ge en förtydligad bild av systemet.   
 
 Figur 8 visualiserar en packe som är samlingsnamnet för gasturbinen och de olika 
kringsystem som behövs för att driva gasturbinen.  Figuren visar att gasturbinen är en 
relativt liten del av den totala packen.  

Varje huvudgrupp är ett antal olika artiklar som är grupperade för att motsvarar ett 
system eller en del av ett system. Antal artiklar som ingår i en huvudgrupp är 
skiftande. Varje turbin monteras efter kundens önskemål vilket gör att ingående 
kringsystem och därmed antal huvudgrupper varierar. Totalt antal huvudgrupper i 
SGT-800 är ca 190 stycken. I en såld packe kombineras cirka en fjärdedel av dem 
vilket resulterar i att ett specifikt system innehåller ungefär femtio olika 
huvudgrupper.  
 

 
Figur 8 Turbinen och dess kringsystem, en packe.  
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Huvudgrupper är en gammal indelning som till början syftade till att gruppera artiklar 
som monteras under samma tidsintervall. Konstruktionen förändras och i vissa fall 
innebär det en förändring av montageordningen. Det leder till att ett HG inte alltid 
innefattar artiklar som monteras ungefär samtidigt.  
 
Vid arbete med produkter med komplex produktstruktur är det vedertaget att på något 
sätt försöka gruppera och förenkla strukturen. Vanligt är att använda huvudgrupper, 
vilket SIT gör för de olika gasturbinmodellerna.  
 
Gasturbinen SGT-800 och dess kringsystem delades upp i huvudgrupper när 
maskinen skulle börja tillverkas och säljas. Grundtanken med huvudgrupper var att 
följa behovet i montagestrukturen, samtidigt ville man bryta ner kostnadsbärare och 
förenkla planeringsstrukturen. Med hjälp av huvudgrupper går det att behandla 
systemdelar utan att behöva gå in på detaljnivå vilket genererar stora 
planeringsfördelar då det är en mycket komplex produktstruktur. Ofta behöver olika 
processer ej ske på komponentnivå och då blir huvudgrupper ett enkelt 
grupperingssystem.  
 
Flera huvudgrupper skeppas direkt till hamn, figur 9 visar en transport av enclosure, 
som transporteras från Finspång till site.  

 

5.2 Avrop  
Sex veckor innan en packe ska börja packas sker ett avrop från en projektstödsgrupp 
som stödjer projektet och projektledaren. Ett par dagar innan projektet ska packas 
skickas en packlista till förrådet. Avdelningen som packar, senare kallad Packningen 
får packlistan strax efter att den inkommit till förrådet.  
 
Projektstödsgruppen styr avropen genom att avropa delar från förrådet när 
avdelningen Packningen har kapacitet att packa. De försöker även fungera som ett 
styrande organ under avropet. Anledningen till projektstödsgruppens roll som 
styrande är att förrådet är snabba och hela tiden arbetar av sina plockorder och skickar 
upp artiklarna till Norrmalm. Det leder till att Packningens utrymme på Norrmalm 
snabbt förvandlas till förråd eftersom förrådet plockar snabbare än vad Packningen 
packar.   
 
Projektstödsgruppen avropar varje del som lämnar Finspång, en stor del av allt det 
gods som ska skickas till site går direkt till Norrköpings hamn och når alltså aldrig 
Packningen och dess materialflöde.  

Figur 9 Turbin i enclosure 
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I figur 10 presenteras de viktiga milstolpar från det att ett projekt avropas till det att 
projektet lämnar Finspång. 

 
 

5.3 Packning  
Allt gods som behöver emballeras innan det lämnar Finspång packas på 
packningsavdelningen, Packningen. I följande delkapitel presenteras packningen, för 
att följa packningens beslut och flöden, studera bilaga 1.  

5.3.1 Packlista 
Packlista är en innehållsförteckning som motsvarar det som ska levereras till kunden. 
Den innefattar alla kringsystem och själva kärnturbinen. Packlistan skapas av en 
administrativ projektstödsgrupp efter att projektet avropats. Packlistan finns i olika 
versioner och förrådsavdelningen som lagerhåller artiklar får ut en mindre detaljerad 
lista än den listan som når packen.  
Packlistorna kan användas som en checklista för packarna för att de ska kunna 
försäkra sig om att packens alla artiklar skickats.  
 
Avdelningen projektstöd färdigställer packlistorna i SITs affärssystem. En kopia av 
packlistan skickas till ansvarig packare på packavdelningen. Personalen på 
packavdelningen har även möjlighet att själva gå in i affärssystemet för att skriva ut 
listorna. Packavdelningens chef utser ansvarig packare för varje projekt som ska 
packas.   

5.3.2 Mätning  
Innan projektstödsgruppen skickar sina listor till avdelningen Packningen på 
Norrmalm får ansvarig packare förrådets plocklistor. Anledningen till att Packningen 
får förrådets listor är att de ska kunna se vad som finns i lager för att kunna mäta de 
artiklarna. De delar som ska packas och skickas från Siemens i Finspång förvaras på 
olika lagerytor (se kapitel materialflöde och siemens område för förklaring). Ansvarig 
packare börjar med att lokalisera det beställda godset. När godset lokaliserats mäts 
godset och därefter måttbeställs lådor till de kringsystem som inte kan förpackas i 
standardlådor.  
 
 

 
Figur 10 Flödesbeskrivning  
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5.3.3 Trälådor  
De flesta delar som skickas från SIT packas i lådor gjorda av trä, stabila 
konstruktioner med tvärslå över varje sida. Det finns två varianter av lådbeställning - 
måttbeställda lådor och standardlådor. Lådans ledtid är fyra dagar, dess 
standardavvikelse är två dagar. Lådorna beställs från tre olika underleverantörer.  
 
När ansvarig packare tilldelats en packe påbörjas packprocessen med att ansvarig gör 
ett utdrag ur affärssystemet över vilka delar som ska ingå i försändelsen, utdraget 
kommer från förrådets packlistor. Därefter går packaren till respektive artikel för att 
mäta den. Packaren gör ofta mätningen i god tid för att försäkra sig om att lådorna ska 
vara på plats när projektet ska börja packas. När varje del är uppmätt gör den 
ansvariga packaren en beställning på de lådor som kommer att behövas för att packa 
delarna. 
 
Standardlådorna finns i sju olika storlekar - den största är 2x1x1 meter och den minsta 
är 1x1x0,5 meter. Lådorna förvaras i ett förråd bredvid verkstaden och det är knappt 
två kilometer mellan lådförvaringen och Packens placering i Norrmalmbyggnaden. 
När packavdelningen behöver en låda ringer de sina kollegor som jobbar vid förrådet. 
Kollegorna hämtar en låda i förrådet och placerar den på en dragbil som kör 
skytteltrafik mellan uppställningsytan utanför förrådet och Norrmalmsområdet.  
 
Standardlådorna beställs i en kvantitet av tio lådor när lagersaldot nått tre lådor. 
Beställningen görs av den personal som hämtar lådorna ur dess förråd och placerar 
dem på dragbilen. 
 
Varje låda levereras som en komplett låda. Taket och en sida är igenspikat med färre 
antal spik. Spiken dras ur och lådan öppnas från sidan och uppifrån för att förenkla 
lastning.  

5.3.4 Plywoodlådor  
Packarna har även tillgång till plywoodlådor i fem olika storlekar som varierar mellan 
27x19x30 centimeter och 62x42x38 centimeter. Lådorna används när det som ska 
packas är för tungt för en vanlig papplåda och för litet för en trälåda.   

5.3.5 Packavdelningen   
All packning sker i hall 82 i Norrmalm. Packavdelningens utrymme har två olika 
packplatser, vilket innebär att två lådor kan packas samtidigt. Personal på  
Packningen uppskattar att 50 % av Packens utrymme används som godslagringsplats. 
Gods som ligger på packavdelningen är:  

• Mindre artiklar som ska packas, artiklarna är lastade i pallar och ofta sorterade 
i HG-ordning.    

• Medelstora artiklar som ska packas.   
• Färdigpackade lådor.  
• Tomma lådor som tagits in för att packas.  

Utrymmet som kan användas för att packa lådorna varieras av storleken på 
ovanstående gods. Det typfall som studerades lämnade en packningsyta på cirka 20 x 
10 meter. På utrymmet som fanns tillgängligt var det möjligt att packa två medelstora 
lådor samtidigt.   
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5.3.6 Packningsordning   
Ordningen som godset packas i är slumpmässigt för SIT. Avgörande för vilken artikel 
som packas först beror på vilken beställd packlåda som finns till hands. Det som 
avgör är lättåtkomligheten för de olika packlådorna som kommit in. 
Lättåtkomligheten för de existerande lådorna matchas med lättåtkomligheten för gods 
och den kombinationen som anses lämpligast packas först. Här är det ansvarig 
packare som gör en visuell analys och väljer det alternativ som anses lämpligt. En 
detaljerad bild av processen för val av låda presenteras i figur 11. I figuren går de att 
följa dataflöden, resultat som genereras och själva processen.  

 
 

5.3.7 Packa en huvudgrupp 
En stor del av det som packas är av skrymmande karaktär och har därför en 
specialbeställd låda. Kollinas storlek varierar mycket, de minsta är 1x1x0,5 meter 
medan de största ofta är något större än en fyrtiofotscontainer.  
När lådorna är specialbeställda packas en skrymmande del i varje låda. Ett 
kringsystem har ofta en eller flera skrymmande delar och flera mindre delar. De stora 
delarna skickas i separata lådor medan de små delarna blir över.  
 
När de stora delarna packats blir det många smådelar kvar och packarna förklarade att 
de delar som blev över packas allt eftersom det fanns tillräckligt mycket för att fylla 
någon av de lagerhållna lådorna. Packarna jobbar här efter målet att inte blanda delar 
som kan vara skadliga för varandra i samma låda, till exempel undviker de att packa 
el och gjutna delar i samma låda, eftersom de gjutna delarna är tunga och kan skada 
elektroniken under transport. De mer erfarna packarna tog även hänsyn till 
monteringsordningen, de hänvisade till att de huvudgrupper som placerades i samma 
låda skulle monteras ungefär samtidigt. Bortsett från de två metoderna blandas 
huvudgrupper i de pallar som sedan lastas in i lådan. Märkning av vilket gods som 
ingår i lådan anges endast på packsedeln utanpå lådorna, d v s pallarna märks inte 
särskilt. Figur 12 presenterar en detaljerad bild över de beslut och dataflöden som 
berör packning av en låda med små artiklar.  

 
Figur 11 Process för att välja låda.   
AP står för Ansvarig Packare 
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Eftersom det inte existerar någon packningsprocess är packarnas erfarenhet högt 
värderad. Den mest erfarne packaren har jobbat på företaget i 37 år. Han fungerar som 
packavdelningens bollplank och är en viktig informationskälla.  
 
När ansvarig packare har packat ett par olika lådor rapporterar han in varje 
artikelnummers kollitillhörighet i affärssystemet, d v s vilken artikel som packats i 
vilken låda. De originallistor som packarna använt skickas tillbaka till spedition. Om 
försändningen ska skickas till ett land som kräver översättning (vanligtvis Ryssland) 
översätter spedition packlistorna direkt i affärssystemet. 
 
I dagens läge finns ingen packinstruktion. Personalen på Packningen packar efter eget 
tycke vilket baseras på tillgänglig tid och tillgängligt utrymme. Alla packare försöker 
packa i huvudgruppsordning men oftast anser de att optimerad fyllnadsgrad är 
viktigare än rena huvudgrupper, därför mixas ofta smådelar i huvudgrupper.  

5.3.8 Fyllnadsgrad i lådor  
Personal på packavdelningen uppskattar att dagens fyllnadsgrad i en låda är hög. 
Anledningen till den höga fyllnadsgraden är att packarna maximerar lådans utrymme 
genom att lägga pussel i lådorna.   

5.3.9 Bemanning på packavdelningen  
Bemanningen på avdelningen Packningen varierar något från dag till dag, 
anledningen är att det finns andra packuppdrag (till exempel packning av artiklar som 
hör till service) som bemannas efter behov.  Ofta består personalstyrkan av 4-5 
personer. Två olika projekt packas samtidigt. Beroende på personalens erfarenhet har 
de olika många och varierande komplexitet i de projekt som de ansvarar för. 
Packhallen rymmer två projekt samtidigt, det innebär att två olika lådor kan packas 
samtidigt, därför hjälper alla närvarande packare åt att packa de aktuella lådorna. Det 
är alltså inte endast ansvarig packare som packar.  

 
Figur 12 Packprocessen  
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5.4 Materialflöde 
SITs geografiskt samlade läge ger företaget goda möjligheter till effektiv 
godshantering och ett lättarbetat flöde. Materialflödet genom SIT till Packningen 
förklaras nedan. För ökad förståelse kan kartan i kap 2.5 användas.   

5.4.1 Godsmottagning 
Nästan allt gods som ankommer till SIT lastas av på godsmottagningsavdelningen på 
Norrmalm. För att få en översiktlig bild över godsflödet studera figur 13.  
 
På Norrmalm sorteras artiklarna för att skickas vidare till förrådet som är placerat i 
Ljungströmsverkstaden, bredvid De Geer kontoret. De artiklar som ska förädlas 
genom turbintillverkningen plockas ut ur förrådet. De artiklar som endast ska skickas 
vidare till site behandlas utifrån dess storlek och hela packens storlek. Om det är stora 
eller många artiklar som ingår i packen placeras det i tält eller på annan 
avställningsyta. Om det är mindre och färre i antalet artiklar placeras de i pallställ 
eller i paternosterverk.  
 
 

 

5.4.2  

5.4.3 Flytande eller fast lagerplats  
Artiklarna som inkommer till förrådet kan antingen få en fast eller flytande placering. 
Den fasta placeringen innebär att artikeln är en lagervara som alltid lagerhålls på 
samma ställe, d v s på en fast plats i förrådet.  
 
Den flytande placeringen tilldelas de artiklar som är projekterade, d v s de artiklarna 
som är specialbeställda för ett projekt och ej lagerhålls i vanliga fall. När projekterade 
artiklar ankommer till förrådet placeras det på en godtycklig ledig plats.  

 

 

       
 
Figur 13 Materialflödet in i SIT. 
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5.4.4 Plockning av artiklar  
När ett avrop görs får förrådspersonalen ut en packlista där varje artikel som ska 
plockas anges. När artikeln har plockats och skickats till Norrmalm för att packas 
färgkodas den i affärssystemet. Om artikeln som ska plockas ej kommit in i får 
artikeln en annan färgkod. Varje vecka görs en restplockning av artiklar som ej 
funnits vid tidigare plockning. Om artiklarna fortfarande inte finns inne placeras det 
åter igen i väntelistan där de ligger en vecka.  
 
När förrådet plockat artiklar som ska skickas packas artiklarna i pallar där de ”ofta” 
placerar artiklar med samma huvudgrupp i samma pall. 

5.4.5 Försenade försändningar  
Ett av de största problemen i materialhanteringen är att SIT ofta drabbas av 
förseningar hos underleverantörer. De försenade försändningarna gör att det blir svårt 
att packa en komplett huvudgrupp eftersom lådan då måste lämnas öppen under den 
tiden då delen/delarna väntas in. Eftersom avdelningen har stor platsbrist finns det 
ingen möjlighet till öppna lådor som radas upp och väntar in artiklar.  

5.4.6 Förflyttning  
Eftersom SITs område är uppdelat i två huvuddelar behövs ett ständigt materialflöde 
mellan de två områdena, Norrmalm och centrala SIT. För att flytta artiklar mellan 
områdena används främst dragbilar. Dragbilarna avgår fyra gånger per dag, två 
gånger under förmiddagsskiftet och två gånger under eftermiddagsskiftet.  

5.4.7 Packens syn på materialflödet  
När en artikel ska packas kan den nå packavdelningen på ett par olika sätt. Det 
vanligaste sättet är att packarna vet vart artikeln ligger och de beställer en transport 
som hämtar den och kör den till packningshallen.  
Vanligt är även att packarna själva hämtar de artiklar som ska packas, då måste 
följande förutsättningar vara uppfyllda:  

• Artikelns lageryta finns på Norrmalmsområdet.  
• Artikelns tyngd överstiger ej max tillåten tyngd för packarnas egna truckar 

(med undantagsfall för packarnas tillåtna maxvikt enligt truckkörkortet om de 
lånar en truck från transportavdelningen) 

• Bemanning på packavdelningen.  
• Ej komplext förflyttningsarbete.  

5.4.8 Störningar i materialflödet  
Ett mindre vanligt men dock förekommande transportsätt till packningshallen är via 
ett odokumenterat internt flöde. I typfallet som studerades fanns det en knippe rör som 
en mekaniker ”hittade” i andra sidan verkstadshallen. Rören var adresserade med det 
B-nummer som kännetecknar ett specifikt projekt i detta fall det projektet som 
packades för tillfället. Mekanikern hade noterat rören (rörens diameter var ca 1,5 cm 
och dess längd var ca 5 meter), läst av adresslappen och insett att det inte hörde till 
hans projekt. Han visste inte när rören kommit dit eller hur länge de hade legat där. 
Han bar med sig rören till Packningen där han hittade ansvarig packare och lämnade 
över rören.  
 
En av anledningarna till flödesstörningar är att flera huvudgrupper består av material 
som ska monteras på kärnturbinen och material som ska skickas direkt till site. När 
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personalen som gör den sista monteringen i verkstaden på Norrmalm avropar de delar 
som ska monteras måste avropet ske i hela huvudgrupper. I de fallen då det är en 
delad huvudgrupp som avropas placeras allt material från huvudgruppen vid 
monteringen där montören tar de delar som behövs. Eftersom det är platsbrist i 
verkstaden kan det bli trångt och materialet flyttas runt för att utrymmet ska vara 
optimalt för den för stunden pågående processen. Här kan en förvirring över 
runtflyttandet uppstå.  

5.4.9 Reservdelar  
Det finns tre olika huvudgrupper för reservdelarna. Varje huvudgrupp innehåller 
relativt få artiklar. Reservdelar ska packas för sig i en låda, men montörerna vittnar 
om att så inte alltid är fallet. Packningen förklarar att reservdelarna ofta är försenade 
och därför hamnar ofta delar av dem i någon av de sista lådorna där de i all hast 
packas ner tillsammans med andra huvudgrupper.  
 
Anledningen till att reservdelarna ofta är sena är att de kräver en sen beställning från 
många olika leverantörer. De reservdelsansvariga väntar in konstruktörernas olika 
specifikationer på maskinen eftersom de inte kan beställa reservdelar förrän de vet 
vilka system som ska användas. Reservdelarna beställs från många olika leverantörer 
vilket försvårar möjligheten att påskynda artiklarna.  

5.5 Site 
När materialet ankommer till site är det oftast 50-100 lådor. Den ansvariga montören 
har en packlista där varje lådas innehåll deklareras. Lådans innehåll kan även avläsas 
på den packsedel som häftats på lådan. Dessutom har ansvarig montör kompletterande 
listor som är utskrivna ur affärssystemet.  
 
Som tidigare nämnts tillverkas varje maskin efter kundens önskemål. Den kundunika 
produktens montering blir därför även den unik. Det ger montören en mycket viktig 
roll eftersom varje monteringsuppdrag kräver god produkterfarenhet. Det materialet 
som finns till montörens hjälp är olika ritningar och märkning av gods. Det finns inga 
instruktioner eller klara riktlinjer för hur monteringsarbetet ska ske. Varje montör är 
först upplärd av en annan montör och sedan självlärd. Eftersom kunskapen finns hos 
de olika montörerna bär de en viktig roll för företaget.  
 
Site är området där packen ska monteras, site är ofta belägen på en relativt avlägsen 
placering. Ofta finns det redan delar runt omkring packen som är uppbyggda och 
därmed är utrymmet begränsat.  
 
Allt gods som skickats till site förvaras ofta på ett från site skiljt lager. Varje låda som 
ska skickas från lagret till site måste avropas. Ledtiden för den avropade lådan är ofta 
minst en dag.  

5.5.1 Tillvägagångssätt vid montering på site 
Ansvarig montör går igenom steg för steg i monteringsprocessen, se 5.6 för 
monteringsordning. Varje steg består ofta av flera olika huvudgrupper. De artiklar 
som ska monteras identifieras med hjälp av ritningar och därefter används listor från 
affärssystemet för att lokalisera artikelns kollinummer. Kollina beställs fram och 
levereras till site.  
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När lådan når site öppnas den och de efterfrågade delarna används. Många lådor 
innehåller flera olika huvudgruppsnummer därför blir det artiklar över när de 
efterfrågade varorna har hämtats. Vissa montörer bygger upp ett eget lagersystem där 
samtliga lösa artiklar placeras på byggda hyllor i en container, där får de ligga tills de 
behövs. De som använder sig av metoden anser att den är tidskrävande men berättar 
om det kaos som annars kan uppstå då flera öppnade lådor står på de trånga 
uppackningsutrymmena på site.  
 
Montörerna ansåg att det finns en risk med att öppna lådor och därefter lämna dem 
öppna. Turbiner monteras ofta i extrema klimat, till exempel öken och då 
uppställningsytan ofta är begränsad placeras de öppna lådorna i en mindre skyddad 
miljö, det kan förstöra artiklarna. En annan risk som materialet i en öppnad låda 
utsätts för är svinn.   
 
Då varje artikel måste spåras genom sitt artikelnummer för att sedan beställas fram 
går mycket av montörernas tid åt att lokalisera delar. En av montörerna uppger att han 
ägnar 90 % av sin tid på site till att leta efter rätt artiklar och komma fram till vilka 
artiklar som fattas i de fall då något inte är komplett.  

5.6 Monteringsprocessen 
Monteringsprocessen är uppdelad i olika undergrupper. Varje undergrupp består av 
olika huvudgrupper, antalet ingående huvudgrupper varierar utifrån undergruppens 
storlek. Det första steget är montering av gasturbinen, då kärnan monteras. Följande 
steg är montering av hjälpsystem och rör där kringsystem som är rörbaserade 
monteras.  

5.6.1 Montering av gasturbin 
Först sker en inspektion av ytan där gasturbinen ska monteras. Under inspektionen 
mäts grunden som turbinen och dess kringsystem ska placeras på. Samtidigt 
färdigställs övriga arbetsytor. Därefter lossas godset. Varje kolli inspekteras och 
eventuella transportskador rapporteras.  
 
Nästa steg är att påbörja monteringen genom att lösa delar fixeras på grunden. 
Därefter passas skiden in på grunden. På skiden monteras AC-generator och diverse 
hjälpsystem. Precisionen på placeringen är viktig och därför sker inpassning av 
delarna när de placerats på skiden. Passningen utförs även efter nästa steg vilket 
består av att lyfta på växel och generator. Därefter monteras diffusor och utsug på 
turbinen.  
Sedan är det tid för att lyfta på skyddshuset. Skyddshuset monteras i flera olika steg 
då det är mycket omfattande. Strukturen är av stål och innefattar ventilation, väggar, 
tak och en kran som byggs in i skyddshuset. Kranen är till för att reparationsarbete 
och service ska möjliggöras.  
 
När skyddshuset är på plats monteras generatorns kylsystem, ventilation, luftintag, 
utsugningskanal. Slutligen monteras de trappor, plattformar och gångpassager som 
behövs.  

5.6.2 Montering av hjälpsystem och rör  
Varje turbinsystem är utformat efter kundens önskemål vilket leder till att de 
hjälpsystem som tillkommer skiljer sig från turbin till turbin och därför följer en 
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generell redogörelse för vilka system som monteras. Det första hjälpsystem som 
monteras är kylare och smörjoljesystem. Därefter tillkommer 
brandsläckningssystemet som monteras i samtliga turbiner. Om turbinen ska drivas 
med gas monteras ett gaständningssystem. Nästa steg är att dra rör till smörj-, bränsle- 
och luftsystem. Rören isoleras och smörjolja fylls på i smörjoljesystemet. För att 
kontrollera systemets funktion görs olika provtagningar på oljan. Därefter görs en 
slutlig inpassning av gasturbin, växel och generator som avslutas med spolning av 
smörjoljesystemet.  

5.6.3 Elektronisk utrustning  
Varje turbinkonstruktion kräver en avancerad elektronisk utrustning som monteras i 
en separat fas. Monteringen påbörjas med kontrollrummet som fylls med den 
kontrollutrustning som tillhör systemet. Därefter installeras batteriutrustning, 
generatorkopplingar och kabelboxar. Kablar dras mellan kontrollrummet och 
gasturbinenheten och elektroniken kopplas ihop och slutligen jordas hela systemet.  

5.6.4 Avslutande montage 
Det första som görs i det avslutande montaget är genomgående justeringar och 
korrigeringar där behov finns. Sen sker märkning av utrustning, med syfte att 
underlätta service och underhållsarbete. Därefter sker en överlämning av 
monteringsverktyg och reservdelar. Slutligen städas monteringsområdet.  

5.6.5 Slutfas  
Under monteringsprocessen har ansvarig monterare och övrig personal från SIT bytts 
ut ett par gånger. När monteringen är avslutat sker en avslutande process som slutförs 
då turbinenheten lämnas över till kund.  

5.6.6 Montagestöd sett ur ett kostnadsperspektiv  
SIT säljer tre olika monteringsprocesser: komplett, supervisor och advisor. Komplett 
innebär att SIT står för alla arbetare och all utrustning under montaget på site. Rent 
praktiskt löser företaget montaget genom att skicka ner en liten personalstyrka från 
SIT som fungerar som arbetsledare på site. Resten av personalen hyrs in från 
bemanningsföretag. Utrustning som behövs på site hyrs in. Här betalas ofta en hög 
installationsavgift och den löpande avgiften som följer är ofta relativt låg när den 
jämförs med startavgiften. Komplett installation blir ofta en förlustaffär för SIT 
eftersom projektens tidsplaner är för optimistiska och oförutsedda händelser gör att 
projekten tar längre tid än beräknat. 
 
Huruvida supervise eller advise tillämpas avgörs av kundens önskemål och landets 
reglemente. De båda har liknande kostnadsbärare då båda skickar en liten grupp från 
SITs montagebemanning till site under montaget. Gruppen fungerar som stöd eller 
ledare för montaget under montagetiden och kunden bistår själv med personal som 
jobbar efter supervicerns/adviserns instruktioner. Den tid som är planerade enligt 
tidsplanen betalas av SIT. Den tid som överskrider tidsplanen betalas vanligtvis av 
kund. Det resulterar i att SIT tjänar pengar på att deras monteringsprojekt med 
supervise och advise spräcker tidsplanen. Den spräckta tidsplanen genererar inte 
endast mer pengar utan även svårplanerade projekt och en svår arbetssituation för 
montörerna som inte vet när ett projekt kommer att avslutas.  
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5.7 Tidigare genomförda projekt  
SIT arbetar med ständigt med utvecklingsprojekt för verksamheten. Ett par gånger 
tidigare har ämnen som på något sätt berör HG – packningen berörts. I följande 
delkapitel presenteras tidigare genomförda projekt som behandlar närliggande 
problematik.  

5.7.1 Kartlagd avropsprocess 
Som tidigare nämnts kräver varje projekt en individuell process. De projekt som sker 
med Ryssland som kund blir speciellt omfattande eftersom de kräver en genomgående 
byråkratisk process. Under en kort period sålde SIT fem packar till en rysk kund. För 
att SIT skulle lyckas hålla leveranstiden gjordes en väl genomarbetad tidsplan för 
avropet fram till när packen lämnar Finspång. 
 
Kartläggningen av avropet ger en god förståelse för ryska kunders behov som leder 
till komplexa processer för SIT.  Bland annat efterfrågas en packlista som kan sändas 
ut tidigt i processen och för att möjliggöra det måste packningen styras.  

5.7.2 Deadline för förrådet 
Tidigare gjordes försök med en deadline som sattes upp för ankomst till packen. De 
artiklar som nådde Packningen innan deadlinens slut packades och skickades med 
huvudförsändningen och övriga delar uteblev till rest. Resultatet blev att deadlinen 
hela tiden förändrades och undantagsfallen blev vanliga. Anledningen var att det finns 
en stark ekonomisk fördel med att leverera så mycket som möjligt av varorna i tid. 
Vissa länder tillåter endast en leverans vilket leder till att de varor som inte kommer 
med innan deadline inte kommer in i landet, därför tvingades deadlinen till att vara 
flexibel.  

5.7.3 Storkunds projekt  
SIT vann en upphandling på en för SIT ovanligt stor order på gasturbiner. Det var 
samma modell som skulle levereras och kunden skulle använda alla de beställda 
gasturbinerna till samma sak. Flera snarlika packar levererades alltså till samma kund, 
något som är ovanligt för SIT. Eftersom alla packarna hade ett liknande innehåll 
väcktes intresset för att göra stordriftsfördelar och det beslutades att projektet skulle 
packas i huvudgruppsordning.  
 
För att packa projektet i huvudgruppsordning bestämde man sig för att styra 
packningen genom att lokalisera samtliga delar som skulle packas. För att lista alla 
artiklarna använde man affärssystemet där en ny funktion togs fram. Personen som 
var ansvarig för att ta fram administrativt material arbetade med att ta fram listor och 
han uppskattade att när inkörningstiden var över tog det ungefär 30 % längre tid att 
utföra de nya processerna jämfört med de gamla processerna. Det gjorde att 
förrådsarbetet tog längre tid och blev mer komplicerat. Förrådspersonalen behövde 
lägga mer tid på att kontrollera vilka delar som hade plockats och även separera delar 
från varandra.  
 
När projektet avropades skapade man ett avrop för varje huvudgrupp. Projektstödet 
som skapade avropen uppskattar att de separerade avropen tog ett par timmar längre 
tid än vad det gör att avropa ett helt projekt på en gång.  
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Omfattningen på varje packe som levererades i storkundsprojektet var mycket mindre 
än ett normalt projekt. Ett projekt innehöll mellan sju och nio gasturbiner. De turbiner 
som innefattades i projektet var en mindre turbin med färre kringsystem. Packens 
ringa omfattning gjorde att packtiden var betydligt mycket kortare än de två veckor 
som en SGT-800 packas under.  
 
 
Det finns processer i storkundsprojektet som skiljer sig från vanliga projekt:  

• Projekten packades bredvid förrådet inne i Ljungströmbyggnaden.  
• Projekten avropades per huvudgrupp.  
• Kommunikationen mellan de som hade kontroll över vilket material som 

skulle innefattas i projektet, projektstödet som avropade varje huvudgrupp och 
packare som packade materialet var mycket god.   

5.7.4 Återkoppling av packlistor  
Monterarna har fått en kanal där de har möjlighet att ge respons på de packlistor som 
de får med sig ut på site. Till en början var tanken med projektet att varje projekts 
packlistor skulle utvärderas. Att utvärdera packlistor visade sig vara ett omfattande 
arbete som drog ut på tiden och många montörer prioriterade utvärderingen lågt. 
Därför omorganiserades projektet och tanken är nu att endast ett fåtal projekt ska 
genomföra utvärderingen. Projektet är fortfarande i en aktiv fas.  
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6 Analys  
Här analyseras nulägessituationen och lösningsförslag presenteras. I analysen går 

det att följa arbetets gång då ett flertal analyseringsvinklar belysts. Först jämförs 

kostnad för en lådas fyllnadsgrad med kostnaden för arbetstid på site. Därefter utreds 

försenat gods och slutligen presenteras varierande förbättringsförslag.  
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6.1 Fyllnadsgrad sätts mot minskad arbetstid  
Packning i HG-ordning genererar antagligen lägre total fyllnadsgrad i lådorna. 
Samtidigt finns det möjlighet att total arbetstid på site minskas. Därför jämförs 
kostnaden för att ”skicka luft” det vill säga kostnaden för lägre fyllnadsgrad med 
kostnaden för minskad arbetstid på site.  

6.1.1 Kubikkostnad 
Kostnaden för att sända en kubik varierar med transportavståndet. Majoriteten av alla 
SITs lådor går med lastbilstransport till Norrköpings hamn varifrån de skeppas till en 
hamn nära site, för att återigen transporteras med lastbil.  
 
För att transportkostnaden ska kunna användas i beräkningar har en schablonkostnad 
tagits fram. Kostnaden är baserad på ett par olika trasporter där transportavstånd på 
land och vatten är varierande. Kostnaden för att transportera en kubik från SIT i 
Finspång till site beräknades till 2000:-. Sjötransportsträckan är en relativt liten del av 
transportkostnaden och i ovanstående exempel är den 1000:-. (Lundgren E, 080507) 

6.1.2 Kostnad för arbetstid på site under supervice montering 
Arbetstiden för tid på site under montage är approximativa siffror tagna ur ett verkligt 
projekt som använde supervise montering. I beräkningen finns endast löpande 
kostnader med och alla kostnader som beror av avstånd till site. Kostnaden per vecka 
på site är cirka 100 000:-. (Book D, 080429) 
Kostnad per dag (5 dagars arbetsvecka antas): 20 000:- 
Kostnad per timma (10 timmars arbetsdag antas): 2000:- 

6.1.3 Kostnaden för arbetstid på site under komplett montering  
Kostnaden för arbetstid på site under ett montage är approximativa siffror tagna ur ett 
verkligt projekt som jobbade med komplett montering. Kostnaden är framtagen på de 
löpande utgifter som existerar på site. Kostnaden på site är cirka 430 000:- (Book D, 
080429) 
Kostnad per dag (5 dagars arbetsvecka antas): 86 000:- 
Kostnad per timma (10 timmars arbetsdag antas): 8600:- 

6.1.4 Potentiell arbetsbesparing  
Om ett projekt packades i montageordning skulle det innebära en arbetsförkortning 
för montagearbetarna. Tidsbesparingen skulle bestå av den tid de vanligtvis beställer 
hem, öppnar och letar igenom olika lådor för att hitta de efterfrågade komponenterna. 
Montageledarna uppskattar att lådor som packats i huvudgruppsordning skulle 
generera cirka tre intjänade dagar i tid då montören slipper beställa, öppna och leta 
igenom onödigt många lådor.  

6.1.5 Jämförelse av fraktkostnad och supervice-monterings-kostnad 
SIT gör ingen direkt besparning om de skulle förkorta monteringstiden under ett 
superviceuppdrag. Anledningen är att SIT-står för kostnaden under den tiden som 
täcks in under tidsplanen och det är mycket få projekt som håller tidsplanen. Det 
innebär att projektens avslut blir ett par veckor försenade. Förseningarna beror ofta på 
kunden och därför tvingas kunden betala förseningen. SIT går alltså miste om arbete 
eftersom kunden ofta betalar ett par veckors fullt arbete för SIT:s  personal på site.  
Dock finns det indirekta fördelar:  

• bättre personalpolitik.  
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• lättare planering av montagearbetares arbetstid. 
• mindre störningar i projekten.  

 
Kostnaden för att transportera en kubik från Finspång till site antas vara 2000:- och 
kostnaden för en timma på site antas vara 2000:-. Varje skickad kubik kostar alltså 
lika mycket som en arbetstimma på site.  
 
Den uppskattade intjänade tiden har satts till tre dagar, 30 timmar och en arbetstimma 
beräknas kosta 2000:- blir kostnaden för de tre dagarna 60 000:-. Om kostnaden för 
ökad fraktvolym jämförs med besparingspotentialen på 60 000:- inses att den nya 
packningsordningen måste understiga en volymökning på 30 kubik.   

6.1.6 Jämförelse av fraktkostnad och komplett montagekostnad 
Vid komplett montering har SIT möjlighet att göra en besparing. Varje timma på site 
kostar 8600:-. Det innebär att de trettio timmarna i arbetsförkortning skulle ge SIT en 
besparing på 258 000:-. Om kostnaden för arbete sätts i relation med kubikkostnaden 
på 2000:- inses att den eventuella volymökningen ej får överskrida 129 kubik.  

6.2 Försenat gods 
Försenat gods anses vara en av de större bromsklossarna för styrd packning. 
Anledningen anses vara att många delar är försenade och därför packar Packningen de 
artiklarna som finns tillgängliga, inte de artiklar som hör ihop. För att kontrollera 
påståendet om försenat gods valdes åtta slumpmässigt utvalda projekt för granskning. 
Projektens dokumentation i affärssystemet jämfördes med utlovade och faktiska 
leveransdatum från inköparnas databaser i affärssystemet. Meningen med 
undersökningen var att kartlägga omfattningen på förseningsproblemet. 

6.2.1 Analys av data 
I dagens läge sker det ingen projektvis uppföljning av förseningar. För att få fram 
antal försenade artiklar i ett projekt behövdes en databas, som skapades i Excel. 
Indata var dels utdrag från varje projekt med projektets ingående artiklar och dels 
utdrag från inköparnas databas.  
 
Det finns inga unika nummer som kopplar ihop ett projekt med inköpsdokument som 
berör artiklarna i projektet.  I inköpen anges leveransnummer som kan kopplas till 
inköpsnummer i inköpsdatabasen men då följer alla inköp med, alltså ej 
projektspecifika nummer. För att lösa problemet användes en kombination av 
inköpsnumret och positionsnumret, på så sätt skapades ett unikt nummer för varje 
artikel.   
 
I inköpsdatabasen redogörs för när beställningar förväntades in, och när de 
registrerades som inkomna. Den informationen matchades med information om vilka 
artiklar som tillhörde ett speciellt projekt. Efter viss bearbetning gick det att ta fram 
vilka artiklar i ett projekt som varit försenade vid leverans.  
 
Då det unika numret inte tillförde något strukturerades resultatet i huvudgrupper. 
Varje HG som innefattade försenat material presenterades med HG-nummer. Samt 
med förklaring av HG:s funktion och antal artiklar som varit försenade i respektive 
grupp, se figur 14.  
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En stor del av artiklarna som tillhör en packe skickas direkt till site. Därför fanns det 
ett behov att skilja site-HG:n mot det HG:n som packas på SIT i Finspång. De 
huvudgrupper som ej skickas via Finspång sorterades ut.  

6.2.2 Resultat av försenat gods  
I figur 11 presenteras de huvudgrupper som skickas från SIT i Finspång. De åtta olika 
projekten representeras av ett nummer och en egen färg. Diagrammet staplar alla 
försenade artiklar från samtliga projekt på varandra. Anledningen till att den 
visualiseringen valts är att försenade huvudgrupper blir tydliga eftersom de får stora 
utslag i stolphöjd. Varje projekts individuella försening går att läsa ut med hjälp av 
färgkoden. 
 
I figuren går det att utläsa att de två huvudgrupper med reservdelar som skickas från 
SIT i Finspång (de två översta HG:na) endast har haft ett förseningsproblem och då 
endast den ena HG:n. Det är mycket intressant att notera eftersom reservdelar ses som 
ett stort problem främst för att de ofta är försenade till Packningen.  
 
Totalt antal försenade artiklar visade sig vara färre än den bild som ofta målats upp, 
ett gott exempel på att fakta bör styrka problembilden.  

6.2.3 Andel försenat gods  
Andel försenat gods var 3 % i tre av projekten, 2 % i två av projektet, 1 % i ett av 
projekten och nästan 0 % för ett av projekten. Den genomsnittliga förseningen av 
gods i de åtta olika projekten var 2 %.  Det innebär att SITs leverantörer levererar 
med en 98 % säkerhet. Om kraven på leveransprecision skulle höjas finns det risk för 
att kostnaden för leveranserna ökar drastiskt. Dock går det att analysera de delar som 
är hårdast drabbade av förseningen.  
 
SIT:s målvärde på säkerhetsnivå är 97 % vilket innebär att alla de åtta projekten klarar 
gränsen och sju av dem är bättre än målvärdet. 

6.2.4 Validitet 
Undersökningen av försenade artiklar genomfördes endast på åtta slumpmässigt 
utvalda projekt, vilket är ett tunt underlag att bygga en uppfattning på. Dock kan 
undersökningen användas för att få en fingervisning om förseningssituationen 
eftersom många anser att ”det är alltid mycket som är försenat”.  

6.2.5 JIT och godsförsening  
SIT jobbar med en JIT-filosofi. Arbetssättet innefattar att produkter levereras i rätt 
stund, till rätt kvalitet och rätt kvantitet, detta för att minimera lager och förråd. Dels 
för att lagerhållning ofta blir dyr och dels för att det inte finns plats för något lager i 
dagens situation. I resultatet från förseningsanalysen framgår det att företaget har hög 
leveranssäkerhet vilket även det tillhör JIT-filosofin.  
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Figur 14 Försenade artiklar. 
De olika färgerna representerar olika projekt, vars nummer är presenterade till vänster i figuren. Till 
höger i figuren presenteras alla huvudgrupper med namn. Staplarna består av antal försenade artiklar.  
.  
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6.3 Förbättringsförslag 
Förslag som uppkommit under arbetets gång presenteras. Vissa förslag tas med vidare 
in i resultatet som direkta åtgärder medan andra endast bör tolkas som idéer.  

6.3.1 Kommunikation  
En tydlig kommunikationskanal mellan personal på packningen, förrådet och 
projektstödsgruppen som sköter avrop är en utvecklingsmöjlighet. Kommunikation 
skulle ge en ökad förståelse och för de olika avdelningarnas arbete. Avdelningen 
Packning skulle kunna få möjlighet att vara med och styra packtakten för att optimera 
packningen.  

6.3.2 Återkoppling mellan packare och sitepersonal 
I dagens läge finns det ingen formell återkoppling mellan personal på 
packavdelningen och montörer. Det gör att packarna inte vet vad som anses som bra 
packat och vad som anses som mindre bra packat. Genom att införa en återkoppling 
till packarna och deras arbete uppkommer möjligheten för packarna att möta 
montörernas behov.  
 
Ett förslag på en återkoppling är att någon eller några packare får besöka en site där 
de själva får ta del av verksamheten tillsammans med ansvarig montör under ett par 
dagar. På samma sätt skulle montörerna kunna uppsöka packarna och vara delaktiga i 
deras arbete under ett par dagar när de befinner sig på SIT i Finspång.  

6.3.3 Prioritering av kompletta huvudgrupper  
Projektstödsgruppen som har till ansvar att avropa en packe för plockning i förrådet 
och därefter packning på packavdelningen avropar en hel packe vid varje avrop.  
När avropet är gjort får förrådet ordern och plockar den i godtycklig ordning. Istället 
bör avropet från projektstödsgruppen ske uppdelat i HG:n. De huvudgrupper som är 
kompletta ska avropas i första hand.  
 
Projektstödsgruppens kommentar till detta var att det skulle bli tidskrävande att 
återkommande kontrollera vilka huvudgrupper som är kompletta för att därefter kunna 
avropa dem.  
 
För att kontrollera vilka huvudgrupper som är kompletta och därmed färdiga för avrop 
är en lösning att skapa en funktion för det i affärssystemet.  
Specifikation för funktionen:  

• När en packe avropas söker funktionen igenom alla huvudgrupper. 
• De huvudgrupper som har kompletta huvudgrupper listas och 

projektstödsgruppen använder listan för att avropa huvudgrupperna.  
• Funktionen upprepar sig, antigen på kommando från användare eller självmant 

efter ett förutbestämt tidsintervall 
 
Processen måste förses med en deadline när det inte längre är effektivt att vänta in 
kompletta huvudgrupper. Deadlinen kan vara flexibel beroende på hur många färdiga 
huvudgrupper som avropats efter en given tid.   

6.3.4 Flexibla lådor 
Eftersom varje låda beställs och måste förvaras innan den packas kan ett förslag vara 
att beställa byggsatser till en låda, där färdiga väggar, tak och golv levereras. I dagens 
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läge lägger man tid på att bända upp lådan. Men den här lådan skulle i motsats kräva 
montering. Enligt en av packarna skulle det innebära ungefär lika mycket jobb att 
bända upp lådan som att spika ihop den.  
 
Fördelar med en flexibel låda är att den kan förvaras på ett effektivt sätt då materialet 
blir stapelbart utan onödigt luftutrymme. Lådans storlek blir varierbar då olika väggar, 
golv och tak ska vara kombinerbara. En nackdel är att den kräver god planering och 
ett bra ögonmått av personalen på packavdelningen.  
 
De flexibla lådorna skulle även vara till nytta på slutet när de sista delarna ska packas 
och det finns intresse för att maximera fyllnadsgraden i lådan.   

6.3.5 Reservdelar  
Reservdelarna består av tre olika HG:n och två av dem packas på SIT i Finspång. De 
tre huvudgrupperna innehåller ofta flera mindre artiklar. Även då reservdelarna inte 
framstår som mer förseningsdrabbade uppstår det problem kring dem när de blandas 
med andra artiklar Därför föreslås en speciell trälåda för mindre reservdelar. Lådan 
ska rymma två mindre plywoodlådor där de olika reservdelarna ska packas. Det ska 
finnas tydlig märkning på såväl trälådan som plywoodlådan.  
 
Fördelar med metoden är:  

• Att alla mindre reservdelar är samlade på samma ställe.  
• Om någon reservdel måste användas så exponeras inte alla reservdelarna, de 

tre olika huvudgrupperna är separerade.   
• Att de tre olika plywoodlådorna tar liten plats om de måste stå öppna och 

vänta in en försenad del.  

6.3.6 Lagerhållning av standardvaror 
Enligt flera olika källor runt om på SIT är ett av de större problemen för att lyckas 
packa i HG ordning att många artiklar är försenade. En lösning på delar av problemet 
vore att lagerhålla delar som ofta är försenade. Enligt en internprojektledare beställs 
de flesta delar till ett deadlinedatum som ligger mycket nära avropet, en JIT filosofi. 
Problemet är, enligt internprojektledaren att många leverantörer inte har den 
leveransprecision som behövs. Om SIT skulle ha möjlighet att lagerhålla de 
standardartiklar som är vanligt förekommande skulle de kunna säkra sin egen interna 
leveransprecision. Tanken är att säkerhetslagret ska innehålla en eller ett par artiklar 
för de artiklar som ofta är standardartiklar.  

6.3.7 Processer 
För att arbeta fram en packning är styrbar kommer det att behövas uttalade rutiner och 
mål för arbetsgången, det som efterfrågas är en process för hur det ska packas. Ett 
förslag på packning är att varje huvudgrupp packas i en separat låda. Med ett 
undantag gällande fyllnadsgrad: Om fyllnadsgraden i sista lådan blir lägre än till 
exempel 60 % fylls lådan upp med artiklar från en annan, förutbestämd huvudgrupp, 
se figur 15.  
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Tanken med att nästa följande huvudgrupp packas ner i samma låda är att skapa en 
packningsprocess som flyter framåt, se figur 16. Fyllnadsgraden skulle bli högre än 
om varje HG packades separat samtidigt som hanteringen på site skulle förenklas 
eftersom HG:n ej skulle blandas fritt.  

 

6.3.8 Sampackning av huvudgrupper 
I förslaget att fylla upp en låda som inte nådde fyllnadsgrad 60% med nästföljande 
huvudgrupp är det nödvändigt att analysera vilken nästföljande huvudgrupp var. Vid 
närmare studie av de huvudgrupper som ingår i SGT-800 inses att den logiska 
ordningsföljd som existerar är vag. Därför gjordes en analys med hjälp av 
montageledare på site. Alla huvudgrupper som packas och skickas från SIT i 
Finspång analyserades.  
 
Vid analysen visade det sig att det finns flera olika huvudgrupper som monteras under 
samma tidsintervall och därför skulle kunna sampackas. De huvudgrupper som kan 
sampackas är 4111, 4132, 4770, 4005 och 4011.  

6.3.9 Två separata flöden 
Eftersom det ibland uppkommer problem med försenade artiklar kan det vara en 
möjlighet att se de försenade artiklarna som ett separat flöde som behandlas på ett 
speciellt sätt. Samtidigt som resten av artiklarna packas enligt en förutbestämd 
ordning. Det skulle innebära att det fanns en speciell packningsordning där varje 

 
Figur 16 Lådor fylls på eftersom 

HG 1 packas klart i två lådor och när det blir en halvtom låda med HG 1 fylls HG 2 på.  

HG 1
HG 2

HG 1

HG 2

HG 4

HG 3

HG 2

HG 1

HG 3

HG 4

 
Figur 15 Packning av huvudgrupper.  
Med utgångspunkt att en låda med lägre än 60% fyllnadsgrad fylls upp med nästa huvudgrupp.  
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huvudgrupp tilldelades en specifik låda, se figur 17. 

 
Fördelen med att ha två separata flöden är att varje packning kan ske utifrån en 
förutbestämd process. När en artikel blir försenad byter den flödestillhörighet och 
hamnar i en uppsamlingslåda.  
 
Vinsten med att ha en uppsamlingslåda är att montörerna kan beställa in de lådor som 
den efterfrågade huvudgruppen är packad i och samtidigt beställa in projektets 
uppsamlingslådor. På så sätt får montören in allt material som behövs utan att behöva 
beställa in huvudgrupper som inte berör det aktuella monteringsmomentet.  

6.3.10 Packningen styr takten 
I dagens läge avropar projektstödsgruppen plockorder till förrådet när de anser att 
Packningen har möjlighet att packa. Packningen delar ej med sig av sin 
beläggningssituation till förrådet. Det leder till att förrådet optimerar sitt arbete och 
skickar plockade artiklar vidare till Packningen. Dagens Packning styrs av push, det är 
inte Packningen själv som meddelar när de har möjlighet att packa utan 
projektstödsgruppen styr packningen och försöker ta hänsyn till Packningens 
beläggning.  
 
Eftersom stora delar av de artiklar som ska packas redan förvaras i förrådet kan 
Packningen ses som en flaskhals. Packningens resurs är begränsad och vid en 
eventuell omorganisation av packningsprocessen kommer det att krävas att packens 
resurs utnyttjas optimalt eftersom det finns risk för en långsammare packning under 
inlärningsperioden.  
  
Ett förslag är att förrådet ska bli införstådd i packens situation. En rak kommunikation 
mellan avdelningarna efterfrågas. Den skulle antagligen leda till att 
projektstödsgruppen kan avropa packar som kan ligga och vänta i förrådets 
affärssystem och plockas först när Packningen behöver det.  
Möjliga kommunikationskanaler:  

• En visuell tavla där Packningens beläggning synliggörs.  
• Daglig styrning där Packningen och förrådet stamstyrs.  
• En tydlig ledningsprocess som samordnar resurserna.  

 
En daglig styrning eller visuell tavla skulle även kunna användas som en sorts 
kanbanteknik för att göra om flödet till en pullprocess. Om packen skulle ha möjlighet 
att själva styra sin beläggning skulle de kunna använda pulltekniken bakåt i flödet till 

 
Figur 17 Blåa lådor för separerade huvudgrupper i tid och gula lådor för försenade artiklar.  
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förrådet. I dagens läge används pull mellan förrådet och Packningen då Packningen 
beställer ut stora artiklar med hjälp av transporten. Alla de små artiklarna flyttas upp 
till Packningen då projektstödsgruppen anser att de har kapacitet och pushas alltså dit.  

6.4 Huvudgrupper  
Dagens HG-indelning analyseras. Huvudgrupperna sätts i perspektiv till Design For 
Assembly, DFA. Huvudgruppsindelning kopplas till DFA och dess 
utvecklingsmöjlighet analyseras dess ur ett DFA perspektiv.     

6.4.1 Huvudgruppernas uppdelning 
Huvudgrupper är en uppdelning som gjorts för att förenkla hanteringen av den 
komplexa produktstrukturen. För att återkoppla till de punkter som presenterades i 
den teoretiska referensramen kapitel 5.3 går det att dra tydliga paralleller mellan att 
använda en huvudgrupp och förenkla en produkt genom att minimera ingående 
beståndsdelar, DFA. En huvudgrupp minimerar produktstrukturen och därmed 
förenklar produkthanteringen.  

6.4.2 Ny gruppering med fokus på montering  
Flera av de huvudgrupper som packas från Finspång är uppsamlingshuvudgrupper 
som består av många artiklar. Artiklarnas monteringsperiod kan skilja på flera veckor 
mellan två artiklar i samma huvudgrupp. Många systemdelar består av en stor artikel 
och medföljande detaljer. Till exempel ett stort stativ som packas separat och ett par 
stora bultar som inte packas tillsammans med stativet. 
 
Huvudgrupperna är uppdelade i grova drag och det finns flera 
uppsamlingshuvudgrupper. För att få en packning som helt matchar monteringen 
skulle varje stor uppsamlingshuvudgrupp behöva brytas ner. Vid nedbrytning av de 
större huvudgrupperna skulle ett DFA-tankesätt vara intressant. Om varje del skulle 
analyseras efter dess montagebehov och dess monteringsperiod skulle möjligheten till 
ett antal olika undergrupperingar växa fram.  
 
Samtidigt inses komplexiteten av att göra åtgärdsförslag på en artikel som är en 
etablerad produkt vilket även det påpekas i den teoretiska referensramen.  

6.5 Storkunden 
Storkundens beställning bestod av flera likadana produkter. Första leveransen 
levererades som ett ETO/MTO projekt och skulle i princip kunna varit vilket projekt 
som helst. De senare leveranserna var en upprepning av den första. Det var 
fortfarande MTO projekt eftersom orden styrde tillverkningen men det fanns 
möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar och generell planering av processen.  
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7 Diskussion  
Delar med utvecklingspotential från analys och nulägesbeskrivning diskuteras.  
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7.1 Packningens behov  
I följande kapitel diskuteras de förutsättningar som måste uppfyllas för att packningen 
ska kunna ske i HG-ordning. 

7.1.1 Samlad redogörelse för förutsättningar för HG packning 
Anledningen till att huvudgrupperna blandas är det saknas instruktioner för hur 
Packningen ska arbeta. Ofta optimeras utrymmet, om HG-ordning istället skulle 
prioriteras skulle arbetet ta lite längre tid eftersom personalen skulle behöva hantera 
fler lådor. Fraktavgiften för en total sändning skulle antagligen öka lite eftersom flera 
lådor skulle skickas iväg med låg fyllnadsgrad. Därtill skulle ökat antal färdigpackade 
lådor skulle kräva större lagringsutrymme.  
 
För att undvika blandade huvudgrupper i lådorna krävs:  

• att alla artiklar i en huvudgrupp inkommer i tillräckligt god tid för att packarna 
ska hinna packa lådorna innan packen ska lämna SIT.  

• att det finns plats att packa.  
• att det finns processer för förseningar. 

7.1.2 Packprocess  
I nulägesbeskrivningen framkom det att dagens process saknar styrning. Varje 
packningsuppdrag utformas med en individuell metod där mål och metod varierar.  
För att får ordning på packningsprocessen behövs en förutbestämd process som varje 
projekt packas efter. Processen måste vara tydligt definierad och förankrad hos varje 
person som berörs av den. Personalen på Packningen ska packa på samma sätt, det ska 
alltså inte finnas individuella variationer som det finns i dagens läge. Varje person bör 
vara väl införstådd med vad målet är och hur man bör arbeta för att uppnå det.  

7.1.3 Packningen avropar artiklar 
I dagens läge avropar Packningen varje stor artikel som fraktas till dem med transport. 
Samtidigt avropar projektstödsgruppen alla mindre artiklar och även dem körs med 
transport till Packningen. Här finns det potential att låta packarna beställa varje 
komplett HG samtidigt som de beställer en stor artikel som behöver transport. Det 
skulle innebära att packens flöde styrdes om till pull eftersom de själva har möjlighet 
att styra arbetet.  

7.2 Försenade artiklar 
Packningen ansågs bli påverkad av försenat gods. Det försenade godset analyserades. 
Resultatet blev att de åtta olika projekten totalt var försenade med 2 %. SIT:s 
riktvärde är 97 % säkerhet, vilket leder till att ankommande gods i testgruppen har en 
högre säkerhet än SIT:s riktvärde. Här är det intressant att ställa frågan: fundera på 
vad det är som ligger bakom leveranssäkerhetens förseningsrykte, och då särskilt 
reservdelarna som anses som en av de svagare länkarna? En av anledningarna skulle 
kunna vara att det finns flera olika modeller av gasturbiner och det är möjligt att andra 
modeller är mer förseningsdrabbade. De fyra olika gasturbinmodellerna genererade 
stundtals liknande problem eftersom de bearbetas av samma personal och därför 
sällan särskiljs. Det finns alltså risk för att man talar om ”gasturbiner” och drar alla 
över en kam.  
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7.3 Tidigare styrning  
Storkundsprojektet sålde en enda sorts gasturbin, SGT-500. Turbinen är en mindre 
modell som innehöll färre kollin än en SGT-800. Packningen av storkundens turbiner 
är ett bra exempel på att styrning av packning är möjligt. Dock måste styrningen 
skalas upp för att kunna implementeras på en SGT-800.  
 
Arbetet med storkunden gjorde att SIT kunde upprepa ett specifikt projekt flera 
gånger. SIT fick möjlighet att utnyttja inlärningskurvan, de förbättrades i varje 
projekt. I projekten där SGT-800 ska packas kommer varje projekt att vara unikt. 
Därför måste processerna vara stabila och kunna hantera de störningar som kommer 
att uppkomma.  
 
Anmärkningsvärt i arbetet med storkunden är den goda kommunikationen som 
samtliga av de medverkande i gruppen påpekade. I analysen diskuterades bristen av 
återkoppling och kommunikation mellan olika led. Kommunikationen är en faktor 
som i storkundsprojektet visat sig vara av stort värde och därför borde kommunikation 
mellan avdelningar sättas i centrum. När artiklarna som skulle skicks till storkunden 
packades fanns det mycket tydliga packinstruktioner. Den ansvariga packaren såg inte 
packningen som något problem eftersom förrådet redan sorterat artiklarna i HG-
ordning.  
 

7.4 Hanteringsförslag  
Studien kring materialflödet visade att artiklarna kommer i pallar sorterade i 
huvudgrupper. Här har personal på packningen möjlighet att utnyttja sorteringen för 
att packa i HG-ordning. Här finns det möjlighet att tjäna in tid eftersom personalen 
inte kommer att optimera utrymmet genom att ”lägga pussel” med delarna som ska 
packas. Samtidigt kommer packarna att förlora tid eftersom de måste hämta, öppna, 
spika igen och lämna fler lådor eftersom fyllnadsgraden kommer att bli lägre.  
 
Det visade sig att det finns flera huvudgrupper som kan packas tillsammans kan det 
vara lämpligt att låta dem gå omlott i lådorna för att på så sätt öka fyllnadsgraden. De 
huvudgrupper som ej kan blandas med andra separeras och en minskad fyllnadsgrad 
accepteras. Om sampackning av olika huvudgrupper ska tillämpas är det viktigt att det 
endast finns en låda där HG:na blandas annars finns det risk för att flera stora HG:er 
blandas ihop och resultatet blir liknande dagens icke styrda packning.  
 
För att hantera de försenade artiklarna ses två separerade flöden som en intressant 
lösning. De separerade flödena skulle tillsammans med de HG:n som kan sampackas 
bli en administrativt enkel lösning.  Figur 18 visualiserar tankegången. HG 1 
innehåller en stor artikel som packas för sig och har därefter möjlighet att sampackas 
med HG 2, 3 och 4. Lådan där HG 1 fylls på med artiklar från HG 2 och stängs igen 
när den är full. Därefter fortsätter packningen av en ny låda där HG 2, HG3 och HG 4 
packas ner. När den lådan är full fylls ytterligare en låda upp med artiklar från HG 4, 
eftersom HG 4 ej får blandas med varken HG 5 eller HG 6 separeras de tre 
sistnämnda HG:na och fyllnadsgraden i respektive lådor är ej maximal.  
 



46 
 

För de försenade delarna finns det ett helt separerat flöde där samtliga försena delar 
packas ner i en låda vars fyllnadsgrad maximeras. Restlådan, den gula lådan, är den 
sista lådan som packas och den packas och stängs sist i ett projekt.  

  
Reservdelar ska behandlas separat eftersom det är relativt få delar som ingår. 
Arbetsgången för reservdelar är att de packas i separata plywoodlådor och placeras i 
en stor uppsamlingslåda för reservdelar. Om reservdelar är försenade går även 
reservdelarna till den gula restuppsamlingslådan men då är de speciellt förpackade i 
en egen låda.  
 
Här föreslås att när Packningen avropar en stor artikel avropar de samtidigt samtliga 
små artiklar som hör till samma HG. På så sätt styr Packningen sitt eget flöde.  
 

7.5 Utvecklingsförslag för grupperingen 
I följande kapitel diskuteras utvecklingspotentialen med hänsyn till införande av unika 
nummer och uppdelning av större huvudgrupper.  

7.5.1 Unika nummer 
I analys av försenade delar kom det fram att artiklar i ett projekt saknar unika nummer 
som följer en produkt genom olika gränssnitt i systemet. I kapitel 4.1 presenterades 
huvudgrupper och där poängteras det unika numret. I referensramen går det även att 
läsa om ett praktikfall där alla artiklar numrerades med ett nummer möjliggjorde 
härledning till modell och deltillhörighet.   
I SIT:s fall fanns det möjlighet att skapa ett unikt nummer, något som kanske skulle 
följa artikeln genom projektet för att förenkla utsökningar mellan olika gränssnitt. 
 

7.5.2 Uppdelade huvudgrupper 
Uppdelning av uppsamlingshuvudgrupper har analyserats. Att dela upp de större 
huvudgrupperna i mindre grupper som har tydlig koppling till en kortare period under 
monteringen skulle antagligen förenkla monteringsarbetet och packningen av 
materialet. 
 

 
 

 
Figur 18 Två separerade flöden.  
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8 Resultat  
 
I följande kapitel sammanfattas de delar av analys och diskussion som anses generera 

ett resultat.  
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8.1 Svar på frågeställning  
I frågeställningen går det att läsa: Vad måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att 
packa SGT-800 i huvudgruppsordning eller annan för montaget förenklande ordning? 

 
För att SIT ska kunna packa SGT-800 krävs packinstruktioner för avdelningen 
Packning. Packinstruktionernas kontenta ska vara att HG:n ska separeras. Eftersom 
det finns HG:n som är stora till omfattningen bör samtliga HG:n packas för sig. 
 
Förslagsvis ska packningen styras av behovssug från Packningen. När packningen 
beställer upp en stor artikel som ska fraktas med transport beställer de samtidigt de 
kringartiklar som hör till samma HG. 
 
Reservdelar ska packas HG-vis, om det blir små mängder kan de packas i 
plywoodlådor som sedan märks upp och läggs i en stor låda som i sin tur märks upp. 
Reservdelarna får ej blandas med andra delar. 
 
Eftersom förseningar alltid kommer att förekomma måste det finnas en process för 
materialstörningen. Förslagsvis finns det en uppsamlingslåda där de delar som är 
försenade för att packas tillsammans med resterande HG placeras. Uppsamlingslådan 
blir det sista lådan som stängs i varje projekt. 
 

8.2 Sammanfattning av resultat 
För att SIT ska kunna packa SGT-800 krävs: 

• Etablera en process för packningen.  
- Konkreta packinstruktioner. 
- HG grupper packas separat.  
- Separerade flöden med en uppsamlingslåda för att fånga upp försenade 

delar.  
• Packen beställer samtliga HG:n via transport, för att minimera lager i hall 82.  
• HG nummer 4111, 4132, 4770, 4005 och 4011 kan överlappas vid packning.  
• Reservdelar packas separat.  

 
 
 
  
.  
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