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EXAMENSARBETE 

Förstudie av utformning på avdelningarna Påspack och 
Förmontering, Volvo Penta Varafabriken 

Sammanfattning 
På Volvo Pentas Varafabrik planerades det för att bygga om sitt måleri. I 
ombyggnadsskedet behövdes mera yta för att kunna hålla produktionen igång. Därför 
skulle avdelningen Påspacken flyttas till en annan plats i fabriken. Syftet med studien var att 
planera denna flytt och försöka effektivisera arbetet. Då den nya ytan var mindre krävdes 
det att arbetsplatserna och den totala layouten komprimerades. Den nya layouten skulle 
eventuellt påverka den intilliggande avdelningen Förmonteringen varför även den 
studerades. Efter ett antal veckor beslutades det att Påspacken inte behövde flyttas, ytan för 
måleriprojektet skulle ordnas på annat sätt. 

Efter detta besked fick arbetet fokuseras på Påspacken och att hitta effektivare arbetssätt 
och arbetsplatser. För att hitta verktyg att arbeta efter studerades Lean Production och dess 
teorier om olika slöserier i produktionen. Sedan studerades framför allt den truckkörning 
som utfördes då denna var en stor del av det icke värdeskapande arbetet. 

Arbetet visade att genom att flytta lagringen av material till fasta platser närmare 
avdelningen och att låta material till ofta förekommande satser stå framme på en arbetsplats 
kunde användandet av truck minska. Som ett exempel skulle truckkörningen vid plockning 
av satser till Målning-pack kunna minskas med 6,5 timmar/vecka. Det är ca 6 % av den 
totala tiden för dessa satser som är 103 timmar/vecka. Att investera i en hissautomat och 
lagra in material till de mest frekventa satserna i den skulle också minska truckanvändandet. 

För att frigöra yta på avdelningen men även minska på pallhanteringen skulle beställningar 
från Målning-pack kunna göras med hjälp av Kanbankort istället för att skicka hela 
tompallar. 

Några förslag på utformning av arbetsplatser har också lämnats i rapporten. 
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University Diploma Thesis 

A pilot study of the design on the departments Påspack 
and Förmontering, Volvo Penta’s Vara plant 

Summary 
At Volvo Penta’s Vara plant they planned to reconstruct the spray painting department. In 
the reconstructing phase more area was needed to keep the production going. For that 
reason the department Påspacken had to be moved to another area in the plant. The 
purpose with the study was to plan this move and try to make the work more efficient. 
Since the new area was smaller than the existing, the working places and the total layout of 
the department had to be compressed. The new layout could affect the department 
Förmonteringen situated close by the new area, and therefore the study included this 
department too. After a couple of weeks it was decided that Påspacken didn’t have to 
move, because the area for the spray painting project was to be arranged in another place. 

After this information the study was focused on Påspacken alone and to find more efficient 
ways to work and more efficient working places. To find tools to work by, Lean 
Production and it’s theories about the different kinds of production waste, was studied. 
After that, the truck transportation in Påspacken was studied because this was a large part 
of the non value creating work. 

The study showed that by moving the storage of the material to fixed places near the 
department and letting material for frequently used assembly sets stay at the working 
places, the truck transportation could be reduced. For example could the truck 
transportation for the assembly sets to the Målning-pack department be reduced by 6, 5 
hours/week. That is about 6 % of the total time for these sets, which are 103 hours/week. 
The truck transportation could also be reduced by investing in a tower carousel for the 
material of the most frequently used assembly sets. 

To set area free in the department and also reduce the pallet handling, the ordering from 
the Målning-pack department could be done with Kanban-cards instead of sending empty 
pallets. 

In the report some suggestions on the design of working places are also presented.  
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Förstudie av utformning på avdelningarna Påspack och Förmontering , Volvo Penta Varafabriken 
 

Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som undertecknad utfört på Volvo 
Pentas Varafabrik under våren 2006. Examensarbetet är på C-nivå, 10 poäng, och är den 
sista delen av utbildningen på Maskiningenjörsprogrammet, med inriktning 
produktionsteknik, 120 poäng. 

Jag vill härmed passa på att tacka de som på olika sätt hjälpt mig i mitt arbete. Ett särskilt 
tack går till mina handledare, Karl-Gösta Arveskär och Carina Larsson på Volvo Penta och 
Oskar Jellbo på Högskolan Väst. Jag vill också tacka personalen på avdelning Påspacken 
som tagit sig tid med mig och mina frågor. Ett tack går även till mina studiekamrater Marie 
Malm och Peter Johnsson för deras stöd. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Volvo Penta planerar att bygga upp ett nytt måleri i Varafabriken med början under 
våren -06. Det gamla började bli slitet och skulle komma att få svårt att klara de 
volymer som skulle produceras. Då det nya måleriet skulle komma att ligga på i stort 
sett samma yta som det gamla behövdes det under en övergångsperiod tillgång till mer 
yta. Det bestämdes då att avdelningen Påspacken, som ligger intill måleriet, skulle 
flyttas till annan yta för att bereda plats.  

 

1.2 Problembeskrivning 
Fabriken har en avdelning, kallad Påspacken, där  plockas och paketeras monterings-, 
tillbehörs- och reservdelssatser. Denna avdelning skulle flyttas till en annan plats i 
fabriken, detta för att ytan behövdes vid byggnation av nytt måleri. Dessutom gjorde 
dåvarande layout på avdelningen att personalen använde en stor del av sin tid till att 
hämta material i olika pallställ, till fots eller med hjälp av truck. Därför ville man, i 
samband med att flytten planerades, ha förslag på hur layouten skulle kunna förbättras 
och på hur arbetsplatserna kunde se ut, så att truckkörningen minskades och att 
arbetet blev effektivare.  

Den nya placeringen av Påspacken låg i anslutning till en annan avdelning, 
Förmonteringen, där förmonterades detaljer till motorerna. Ytorna skildes åt av en låg 
mellanvägg. Man hade då beslutat sig för att ta bort väggen och slå samman dessa 
avdelningar på en gemensam yta, med en gemensam layout. 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett förslag på en gemensam layout för 
avdelningarna Påspacken och Förmonteringen som skulle innebära effektiv 
verksamhet och god arbetsmiljö. 

 

1.4 Mål 
Målet för arbetet var: 

– att presentera en layout för berörda avdelningar som uppfyller kraven på mindre 
truckkörning och effektivare arbete. 

– att presentera kostnaderna och en tidsåtgång för flytt av avdelningen. 

– att i mån av tid; utreda optimal skiftform med hänsyn till buffertar, arbetsytans 
storlek samt personalens begränsningar i att kunna arbeta i skift. 

 

1.5 Ändrade förutsättningar 
Under arbetets gång ändrades förutsättningarna för arbetet då det bestämdes att 
måleriprojektet kunde utnyttja en annan yta. Därmed behövde inte Påspacken flytta. 
Detta innebär att det inte längre fanns någon flytt att planera, arbetet fick istället 
fokuseras på att se över arbetet och arbetsstationerna på avdelningen. 
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2 Företaget 
 

2.1 Volvo Penta 
Volvo Penta ingår i AB Volvo, tillsammans med Volvo Lastvagnar, Mack Lastbilar, 
Renault Lastbilar, Volvo Bussar, Volvo Entreprenad, Volvo Aero och Volvo Finans.  

Pentas historia börjar år 1907 då Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad fick en 
förfrågan om att tillverka en 1-cylindrig paraffindriven motor. Motorn som kom att 
kallas Penta B1, utvecklades under ledning av ingenjören Edvard Hubendick. Namnet 
Penta, det grekiska ordet för fem, valdes därför att på det allra första 
konstruktionsmötet var det fem deltagare. År 1919 bytte företaget namn till            
AB Pentaverken[2] [3]. 

 

 
Bild 1: Den första Pentamotorn, år 1907 [1]. 

 

Motorprogrammet utökades under början av 20-talet med 2-, 3- och 4-cylindriga 
motorer och 1925 fick företaget sin första order från den då nystartade biltillverkaren 
AB Volvo. Fram till 1930 hade nästan 3000 motorer levererats till Volvo. 1935 köpte 
Volvo upp sin motorleverantör och döpte om det till Volvo Pentaverken, samtidigt 
grundades en konstruktions- och försäljningsavdelning för icke bilmotorer i 
Göteborg, AB Pentaverken[2] [3].  
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Under, och åren efter andra världskriget, gick försäljningen av båtmotorer dåligt. Men 
i början av 50-talet gick det allt bättre och 1959 fick Penta ett genombrott när man 
presenterade Aquamatic-drevet. Aquamatic kombinerade utombordarens fördelar 
med att ha motorn inombords[2] [3]. 

 
Bild 2: Aquamatic-drevet, år 1959 [1]. 

 

Under 60-talet ökade försäljningen av motorer kraftigt, först och främst till båtar, men 
även försäljningen av 6-cylindriga motorer till bl.a. kompressorer och generatorer 
ökade stort. 1960 byggs en ny fabrik i Köping och 1965 bytte man namn till            
AB Volvo Penta. Under 70-talet var det exportförsäljningen som ökade mest.  

Nästa stora genombrott kom när den s.k. 40-motorn presenterades 1977; en 6-
cylindrig dieselmotor som enligt pressen hade ”bensinmotorns egenskaper”. För 
produktionen av 40-motorn byggdes samma år Varafabriken. Under 80-talet 
presenterades ett stort antal motormodeller i olika storlekar från Penta Den största 
nyheten blev dock Duoprop-drevet. 

Duoprop innebär att det sitter två motroterande propellrar på samma axel. I 
kombination med Aquamaticdrevet blev detta en sensation med både bättre drivkraft 
och bättre bränsleekonomi[2] [3].  
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Utvecklingen fortsätter under 90-talet och början av 2000-talet med nya modeller och 
ökad försäljning, motorerna finns nu med allt från 2 till 16 cylindrar. 1992 öppnas en 
ny fabrik för bensinmotorer i Lexington, USA, och 2000 öppnas en monteringsfabrik 
i Kina. Under 2003 presenteras de nya 4- och 6-cylindriga dieselmotorerna, D4 och 
D6. Dessa motorer byggs i Varafabriken. Dessutom introduceras D3, en marin 
version av Volvo personvagnars 5-cylindriga personbilsdiesel. 

2005 presenterades ett nytt sätt att driva fram båtar, Inboard Performance System 
(IPS). Med framåtriktade propellrar, vridbara drivenheter och elektronisk styrning har 
effektivare drivning och bättre manöverduglighet uppnåtts[2] [3]. 

 

Bild 3: En D6-motor med IPS drivenhet, år 2005 [1]. 

 

Idag byggs det Pentamotorer i Vara, Lexington i USA, Wuxi i Kina och vid Volvos 
motorfabrik i Skövde och dessutom tillverkas transmissioner i Köping. Penta har i 
huvudsak fyra affärssegment: Marin fritid, Marin kommersiell, Industri och Service & 
Reservdelar[2] [3].  
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2.2 Varafabriken 
 

 
Bild 4: Volvo Penta Varafabriken [1]. 

Varafabriken invigdes 29 mars, 1977. Fabriken byggdes för att tillverka den 6-
cylindriga 40-motorn. Denna dieselmotor skulle användas både i båtar och i Volvos 
minsta lastbil F4. Motorn blev väl mottagen i båda versionerna och produktionen 
satte fart, redan i mars 1979 hade 10 000 st tillverkats. Den första marina versionen, 
MD40, hade 72 hk. Genom åren utvecklades den sedan genom versionerna 41, 42, 43, 
44 och slutligen 300, den senare hade 285 hk. De utrustades genom åren med turbo, 
laddluftkyl, mekanisk kompressor och elektronisk bränslestyrning. Från och med 1982 
tillverkades parallellt med 40-serien även den 4-cylindriga 30-serien. Den hade samma 
utveckling och gick från 65 till 170 hk[3] [4].  

Under 2003 började tillverkningen av den helt nyutvecklade motorgenerationen 
D4/D6, en modern dieselmotor med den allra senaste tekniken med effekter från 210 
hk (D4) till 370 hk (D6). Dessutom började Volvo Personvagnars 5-cylindriga 
dieselmotor konverteras till marint utförande, D3, med effekter från 110 hk till 190 
hk. Inför introduktionen av den nya motorserien, D4/D6, hade stora investeringar 
gjorts i Varafabriken, framförallt i bearbetningsmaskiner. Investeringen var totalt på 
över en halv miljard kronor[3] [4].  

Under sommaren 2005 avslutades tillverkningen av de gamla motorserierna 30 och 
40. Idag tillverkas D4 ochD6, och D3 konverteras i Varafabriken[3] [4]. 

Varafabriken är enbart en producerande enhet. I stort sett allt utvecklings- och 
konstruktionsarbete samt inköp och försäljning görs vid huvudkontoret i Göteborg. 
Motorlagret, som finns vid fabriken och sköter om all utleverans av färdiga motorer, 
hör inte till Varafabriken utan lyder direkt under Penta i Göteborg[3] [4]. 

Varafabriken har idag (mars 2006) 243 anställda, varav 25 är tjänstemän. Här jobbas 
det efter den så kallade Varamodellen. Denna innebär att arbetsorganisationen är 
flexibel där avdelningarna självständigt ansvarar för arbetsledning, produktion, 
ekonomi, miljö osv [3] [4]. 
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3 Förutsättningar 
 

3.1 Påspacken 

3.1.1 Beskrivning 

På avdelning 8642, allmänt kallad för Påspacken, plockas och paketeras drygt hundra 
olika typer av satser. Dessa delas in i tre olika grupper. 

Tretton av satserna är monteringssatser som skickas med de motorer som tillverkas på 
fabriken. När motorerna är målade och de sista detaljerna är monterade paketeras de i 
en stor motorlåda tillsammans med dessa monteringssatser. Detta arbete görs på en 
avdelning kallad Målning-pack. De här satserna innehåller de detaljer som 
båttillverkaren behöver för att montera motorn i sin båt, det kan t ex vara kablar, 
slangar, skruvar och instruktionsböcker. Fabriken tillverkar tre olika motorserier (D3, 
D4 och D6) men varje serie kan levereras i ett antal olika utföranden och varje 
motorserie behöver sina specifika monteringssatser. Beställningarna från Målning-
pack till Påspacken av dessa satser sker med en form av Kanban-system, men med 
överlämnande av aktuell tomlåda istället för ett kort.  

Större delen av resterande satser levereras till Volvo Pentas motorlager (VPML) som 
ligger vägg i vägg med Varafabriken. Genom detta lager passerar fler motorstorlekar 
än de som tillverkas i Vara. Följaktligen behövs fler typer av monteringssatser. När 
motorerna levereras ut från motorlagret följer ofta ytterligare utrustning med, 
beroende på vad kunden har beställt. Dessa utrustningar behöver oftast också 
monteringsdetaljer. Beställningarna kommer till avdelningen från Penta i Göteborg 
och behandlas varje måndag morgon, då gruppen gör en planering för veckan.  

Den tredje typen av satser som paketeras är rena reservdelssatser. Det kan i princip 
röra sig om vilken del som helst av motorn, med tillhörande monteringsdetaljer. 
Dessa beställningar kan komma från vilken av Pentas återförsäljare som helst och när 
som helst.  

Avdelningen huserar idag på en yta om ca 310 m² (se bilaga A). Det finns tre höj- och 
sänkbara paketeringsbord med integrerad bandare, sex arbetsbänkar med utrustning 
för att svetsa plastpåsar och ett antal rullbord för pallar. På ytan står också två 
kontorsmoduler, varav den ena används till kontor och den andra till fika/lunchrum. 
Ytan är till ca hälften omgärdad av höga pallställ, ett antal pallplatser är reserverade för 
avdelningen medan resten används till övrig lagring i fabriken.  

På avdelningen arbetar åtta personer, alla dagtid. Vanligtvis plockar tre personer åt 
Målning-pack, tre åt VPML och två plockar reservdelar, detta i ett rullande schema 
med en vecka på varje ställe. Eftersom tidsåtgången för de olika grupperna är olika 
brukar man en bit in på veckan hjälpas åt. 
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3.1.2 Arbetsplatserna 

Arbetsplatserna är i princip indelade i tre grupper, beroende på vilken typ av satser 
som plockas där. Det är de tidigare nämnda typerna, dvs. satser till målning-pack, 
VPML och reservdelar. 

3.1.2.1 Arbetsplatser för satser till Målning-pack 

En av platserna består av ett större höj- och sänkbart bord utrustat med en bandare 
för att slå band kring kartonger. Där står också en häftapparat där kartongerna häftas 
ihop. Vidare finns plats för upp till fem pallar, både med ingående detaljer och färdiga 
kartonger. Ofta används pallyft/truck för att lyfta dessa till lagom arbetshöjd. Ett 
rullbord används också för t ex små påsar som packats vi ett annat bord. 

 
Bild 5: Arbetsplats för satser till Målning-pack. 

 

Nästa plats består av ett höj- och sänkbart bord utrustat med en svets att försluta 
plastpåsar med. På detta bord plockas och paketeras olika små påsar som sedan ingår i 
andra satser. Vid detta bord packas också alltid två av monteringssatserna (till motorer 
med AQ-drev). Då dessa bara har två ingående detaljer som lagras i pall och satsen 
plockas ofta, står de alltid framme på två pallbord. Vidare finns plats för en pall till 
färdiga kartonger och ett rullbord som används vid plockning av mindre satser. 

Till Målning-pack plockas också ett antal olika plastpåsar med instruktionsböcker och 
monteringsanvisningar. Detta görs vid ett mindre bord. Till arbetsplatsen hör även tre 
bokhyllor, där böckerna och anvisningarna förvaras, och ett rullbord till plastbackarna 
som de färdiga påsarna placeras i. 
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3.1.2.2  Arbetsplatser för satser till VPML 

För satser till VPML används en stor arbetsplats med två höj- och sänkbara bord 
utrustade med bandare och en häftapparat. Här finns plats att ställa upp nio pallar på 
pallbord. När stora satser plockas används alla pallplatserna, då arbetar oftast två 
personer med samma sats och utnyttjar då båda arbetsborden. När satser med färre 
ingående detaljer plockas används borden till två olika satser och pallplatserna delas 
då. 

Bild 6: Arbetsplats för satser till VPML. 

 

För att plocka de plastpåsar med små detaljer som ingår i satserna används ytterligare 
ett bord. Detta är ett höj och sänkbart bord utrustat med en svets. På ytan finns också 
plats för två mindre rullbord för ingående detaljer och färdiga påsar. 

Ett arbetsbord står alltid dukat för några mindre satser, t ex monteras och plockas en 
reglageanslutning som ingår i flera monteringssatser. På detta bord står alltid 
plastlådor med ingående detaljer framme.  

3.1.2.3 Arbetsplats för reservdelssatser 

För att packa reservdelar finns det ett speciellt bord som har rullar med 
omslagspapper där de detaljer som beställts kan emballeras. Då reservdelshanteringen 
innebär en del pappersarbete, med följesedlar mm, så finns här även ett litet 
skrivbord.   

3.1.2.4 Övrigt 

Det finns ytterligare en arbetsplats med ett bord med svets och plats för ett mindre 
rullbord. Detta bord används till mindre satser oavsett vilken typ. Det används när de 
andra borden är upptagna. 

På ytan står också två kontorsmoduler som kontor och fikarum. Det finns också två 
större skrivare för utskrivning av instruktionsböcker, ett antal hyllor för mindre 
detaljer och skåp för monteringsanvisningar. 
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3.2 Förmonteringen 
 

3.2.1 Beskrivning 

Förmonteringen är en del av den större monteringsavdelningen, 8646. Här 
förmonteras detaljer som sedan skall monteras på motorerna vid monteringslinan, t ex 
vevaxlar, kamaxlar, kabelsatser och avgaskrökar. Arbetet sker vid ett tiotal fasta 
arbetsstationer, en detalj per station.  

På avdelningen arbetar fyra personer dagtid, två morgonskift och två kvällsskift. 

Personalen sköter själva om bevakningen på vad som behöver göras. Detta görs 
genom att en eller flera gånger per vecka gå runt monteringslinan och kontrollera 
lagernivåerna för aktuella detaljer, vilka sedan ligger till grund för att planera arbetet. 

 10 



Förstudie av utformning på avdelningarna Påspack och Förmontering , Volvo Penta Varafabriken 
 

4 Genomförande 
 

4.1 Planering 
Inför arbetet gjordes en preliminär planering enligt följande : 

– Sätta sig in i problemet. 

– Göra litteraturstudier. 

– Datainsamling och kartläggning av arbetet idag. 

– Intervjuer av personal och ledning. 

– Sammanställning av information och arbeta fram förslag på ny utformning av 
avdelning.  

Dessa punkter användes sedan för att skapa ett tidsschema för examensarbetet. 

 

 
Vecka                3       4       5       6       7       8       9      10      11    12 
 
Utröna problemet 
 
Litteraturstudier 
 
Insamling av fakta 
 
Kartlägga nuläge 
 
Intervjuer 
 
Sammanställning 
 
Förslag 
 
Rapportskrivning 
 

 
Diagram 1: Tidsschema för examensarbetet. 
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4.2 Tillvägagångssätt 
För att lära känna avdelningarna, det arbete som utfördes där och personalen började 
arbetet med att praktisera på dessa avdelningar. Det fanns då tillfälle att se hur 
personalen arbetade och prova att på egen hand utföra en del arbete. Det gavs också 
tillfälle till många samtal och diskussioner med personalen om hur avdelningarna 
fungerade och skulle kunna fungera. 

Sedan studerades vad som ingick i de satser som plockades av Påspacken, var 
materialet lagrades och till vilka kunder satserna skulle. Detta gjordes för att se vilka 
transporter som gjordes med truck och var det eventuellt gick att minska 
truckanvändandet.   

För att ha en utgångspunkt för arbetet med att hitta områden där det var möjligt att 
effektivisera studerades litteratur om Lean produktion. Varafabriken har precis börjat 
arbetet med att införa Lean produktion i sin verksamhet och då passade det bra att ha 
det som utgångspunkt. Inom Lean produktion fanns bland annat teorier om olika 
typer av slöserier i en produktionsapparat. Dessa teorier användes sedan för att 
lokalisera om det fanns några områden där det slösades med resurser på 
avdelningarna. 

En ny layout för Påspacken på den nya ytan skulle tas fram. Som utgångspunkt för 
detta togs den nuvarande layouten fram. Denna diskuterades sedan med personalen 
för att se vad som var bra och vad som borde ändras. Utmaningen var att den nya 
ytan var betydligt mindre. Sedan ritades några förslag som diskuterades och ändrades. 
När sedan beslutet kom att inte flytta avdelningen avstannade detta arbetet. 

I och med den inställda flytten påverkades inte heller layouten för Förmonteringen 
och då personalen där inte hade några synpunkter och förslag på förändringar lades 
detta åt sidan. 

För att hitta förslag på nya arbetssätt och arbetsplatser inhämtades idéer och 
synpunkter från personalen, arbetsledning och andra involverade. Ur dessa ritades 
några förslag på arbetsplatser. Plockinstruktionerna för de olika satserna studerades 
och sammanställdes för att välja ut de som skulle passa att ha på fasta arbetsplatser 
och för att se om några innehöll samma artiklar och därför borde plockas samtidigt. 
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5 Teori 
För att hitta metoder att göra avdelningen effektivare och för att se arbetsplatserna 
med lite andra ögon studerades Lean Production (sv  Lean produktion). 

Hela Varafabriken hade för övrigt börjat studera Lean Produktion för att, om möjligt, 
bli effektivare och ytterligare höja sin kvalitet. En del av det utbildningsmaterialet 
användes i studien [5] [6]. 

5.1 Lean Produktion 

5.1.1 Historia  

De principer och verktyg som idag benämns Lean Produktion startade och 
utvecklades hos den japanska biltillverkaren Toyota. Toyota hämtade sin inspiration 
till detta från Fords masstillverkning i USA redan i början på 30-talet. Toyota hade 
inte tillgång till samma resurser som Ford och detta tvingade dem att hitta egna vägar. 
Den tekniska utvecklingen var dessutom inte lika långt kommen i Japan vid den här 
tidpunkten så de fick lära sig att utnyttja befintliga utrustningar maximalt. Tidigt insåg 
de att de japanska företagen inte hade kapital för att klara den typ av massproduktion 
som bedrevs i de amerikanska företagen. Under den amerikanska ockupationen, efter 
andra världskriget, infördes dessutom ett antal arbetsmarknadslagar som gjorde det 
nästan omöjligt att avskeda arbetskraft vid svängningar i efterfrågan. Dessa 
förutsättningar ledde fram till ett nytt sätt att producera[5] [7]. 

Efter oljekrisen på 70-talet stod det klart för västvärlden att de japanska industrierna 
hade klarat sig bättre än t ex motsvarande amerikanska. För att utröna varför utfördes 
en internationell studie under början av 80-talet, vilken presenterades i form av boken 
The machine that changed the world skriven av Womack, Jones och Roos [8]. I boken 
beskrevs de olika metoder och verktyg som hade utvecklats inom den japanska 
industrin. Under 1990-talet började många av västvärldens industrier att ta efter, även 
utanför den rena tillverkningsindustrin [5] [7]. 
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5.1.2 Värdeskapande  

En viktig del av Lean produktion är att dela upp resurser och tid i värdeskapande och 
icke värdeskapande delar. De värdeskapande aktiviteterna är de som bidrar till ett 
mervärde för kunden, t ex bearbetning av en detalj i en maskin, montering mm. 
Tidigare hade det inom industrin koncentrerats på att minska den värdeskapande 
delen, dvs. de resurser som används för att tillverka en produkt. Vid Lean produktion 
fokuseras det istället på att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna, där det ofta 
finns en större potential till förbättringar. 

De icke värdeskapande aktiviteterna kan även de delas in i två delar. En del som är 
nödvändig för produktionen under nuvarande omständigheter. Och en del som inte är 
nödvändig, alltså rent slöseri, och som kan tas bort med relativt enkla metoder. Den 
nödvändiga delen får man jobba med på lite längre sikt för att minska eller få bort, det 
kanske krävs att vissa förutsättningar ändras t ex layout i fabriken [5] [7].  

De icke värdeskapande aktiviteterna beskrivs i Lean produktion som De sju 
slöserierna[5] [7]: 

1. Överproduktion: att producera mer än vad som är beställt eller att göra det för 
tidigt. Anses som det värsta slöseriet eftersom det ger upphov till andra. 

2. Väntan: att låta detaljerna vänta i en buffert innan nästa station. 

3. Lager: det lagras mer än vad som behövs för en störningsfri produktion. 

4. Rörelse: personalen tvingas till onödiga rörelser för att kunna utföra sitt 
arbete. 

5. Omarbete: omarbete och reparationer som ej tillför produkten något 
mervärde. 

6. Överarbete: att utföra mer arbete än vad kunden efterfrågat. 

7. Transporter: onödiga transporter av produkter. 

På senare år har ett åttonde slöseri lagts till listan. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet: innebär att företaget inte tar till vara de 
anställdas kompetens och idéer fullt ut. 
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5.1.3 Metoder och verktyg 

Inom Lean produktion beskrivs ofta ett företags produktionssystem som ett hus eller 
tempel (se bild 7). Detta görs för att visa att de olika principerna, metoderna och 
verktygen som används utgör en helhet med syfte att motverka slöseri och skapa 
värde. Kunden är i fokus och produkterna ska tillverkas med den efterfrågade 
kvaliteten till minsta möjliga kostnad och levereras vid den efterfrågade tidpunkten [5] 
[7]. 

 

 
Bild 7: Lean-Templet [5]. 

 

Grunden på huset utgörs av Standardisering och Stabilitet. Väggarna består av 
Förbrukningsstyrd produktion och Kvalitet i varje led. I centrum av huset finns 
medarbetarna med Engagemang och Lagarbete. Dessa delar bär tillsammans upp 
husets överbyggnad som består av Ständiga förbättringar och Kundfokus [5] [7]. 

       Kundfokus
Ständiga förbättringar 

Kvalitet i 
varje led 

Förbruknings- 
styrd 

produktion 

Stabilitet och Standard Standardisering och Stabilitet

Engagemang
Lagarbete 
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5.1.3.1 Standardiserat arbetssätt och Stabilitet 

För att säkerställa kvaliteten är det viktigt att varje arbetsmoment utförs på samma sätt 
oavsett vem i gruppen som gör det, ett standardiserat arbetssätt. Arbetslaget tar, 
tillsammans med t ex produktionstekniker, fram det sätt som fungerar bäst och 
snabbast. Sedan görs en tydlig arbetsinstruktion, gärna med bilder, som visar hur 
arbetet ska utföras. När arbetet sedan alltid utförs på samma sätt, oavsett vem som 
gör det, syns avvikelser från det normala tydligt och eventuella fel kan snabbt åtgärdas. 
Det standardiserade arbetssättet utgör också ett slags utgångsläge, varifrån man kan 
arbeta med ständiga förbättringar [5] [7]. 

För att få en stabil grund på ”Lean-huset” används ytterligare några metoder, dessa 
skall skapa ett slags normalläge i produktionen med en jämn och hög kvalitet. För att 
de tillverkade produkterna skall få en hög kvalitet måste maskiner och utrustning 
också hålla en hög kvalitet. Ett exempel på en förbättringsprocess för att uppnå detta 
är TPM, Total Productive Maintenance (sv. TPU, Totalt Produktivt Underhåll). TPM 
innebär ett systematiskt förbättringsarbete med maskiner och utrustning i fokus. 
Syftet med TPM är att minimera eller helst eliminera förluster och brister som finns i 
produktionen och på så sätt maximera utnyttjandet och därmed öka effektiviteten. 
Detta uppnås bl a genom ett systematiskt och förebyggande underhåll av 
produktionsutrustningen [5] [7] [9]. 

En del i denna förbättringsprocess för att skapa stabilitet i tillverkningen är 5S. 5S 
bygger på att arbetslagen efter utbildning och träning tar mer ansvar för sin arbetsplats 
och del av produktionskedjan. De fem S:n står för Städa, Sortera, Strukturera, 
Standardisera och Skapa vana. Genom att hålla sin arbetsplats ren och i ordning, lägga 
var sak på sin plats så de blir lättare att hitta, uppnår man mindre stopp och haverier, 
mindre letande och färre olyckor [5] [9]. 

En förutsättning för att lyckas med implementeringen av t ex TPM för att stabilisera 
tillverkningen och undvika slöseri är visualisering. Genom att skapa en arbetsplats där 
avvikelser och fel i tillverkningen syns tydligt kan felen åtgärdas tidigt och man slipper 
att felaktiga detaljer släpps vidare i kedjan [5] [9]. 

5.1.3.2 Förbrukningsstyrd produktion 

Inom Lean produktion ska produktionen vara så förbrukningsstyrd som möjligt. Med 
det menas att det produceras och levereras efter faktisk förbrukning i nästkommande 
led. Inget tillverkas förrän det har beställts från en intern eller extern kund [5] [6] [7]. 

Ett första steg mot förbrukningsstyrd produktion är att ta reda på vad kunden ser som 
värdehöjande i framtagandet av den aktuella produkten. Det kan, förutom egenskaper 
på själva produkten, t ex handla om hur detaljen är förpackad vid leverans eller om 
hur orderförfarandet fungerar [5] [6] [7]. 
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Nästa steg är att minska på de väntetider, och därmed mellanlager, som finns mellan 
de värdeskapande aktiviteterna. Detta kan göras genom att arbetsstationer och 
utrustningar flyttas närmare varandra. Målet är ett värdeflöde, där värde kontinuerligt 
skapas på produkterna. Tvingas man ändå ha små mellanlager används ett sugande 
system med ett visuellt beställningssystem, som t ex Kanban [5] [6] [7]. 

Kanban är en typ av visuell beställning till föregående arbetsstation. Ett kort placeras i 
den låda som detaljerna tas ifrån, detta placeras så att när det framträder återstår så 
många detaljer att de räcker den tid som det tar för föregående station att producera 
en ny låda. Kortet, som innehåller information om vilken detalj och antal i lådan, visas 
upp eller lämnas till föregående station som gör i ordning och levererar den nya lådan. 
Istället för ett Kanban-kort kan överlämnandet av en tom låda ha samma funktion 
[10]. 

Vid sugstyrning styrs tillverkningen hela tiden av efterfrågan i nästkommande led (se 
bild 8). I princip startar det med att en kund beställer en produkt av 
försäljningsavdelningen. Denna beställer sedan i sin tur av den sista stationen i 
produktionen, som beställer av den näst sista o s v. Då detta bygger på verklig 
efterfrågan, d v s man beordrar bara det som verkligen behövs, sker ingen 
överproduktion och därmed binds mindre kapital upp [10].  

 

Kund

Produktions- 
celler 

Tillverkningsorder 

Beställning baserad på verkligt behov 

Material och  
produktionsflöde A B C D

 
Bild 8: Sugande beställningssystem [ 10 ] 

 

Motsatsen till sugstyrning är tryckstyrning, här planeras produktionen utifrån en 
prognos på hur mycket produkter som kommer att behövas under den aktuella 
perioden (se bild 9). Tillverkningsordrar skickas sedan ut till de olika avdelningarna. 
Tillverkningen startar sedan när t ex materialet anländer från leverantören, sedan 
flyttas (trycks) produkterna genom produktionsapparaten på så sätt att en station 
färdigställer det beställda partiet innan det skickas vidare till nästa station. Där står det 
sedan i ett mellanlager tills den stationen är reda att ta sig an det. Fördelen med 
tryckande system är att arbetsstationerna kan arbeta relativt oberoende av varandra 
och på så sätt bearbeta hela partier utan avbrott. Detta innebär hög kapacitet och bra 
maskinutnyttjande. Nackdelen är att produkterna stannar upp i mellanlagren vilket gör 
genomloppstiden lång och därmed kapitalbindningen hög [10]. 
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Bild 9: Tryckande beställningssystem [ 10 ] 

 

För att en förbrukningsstyrd produktion ska fungera behövs vissa förutsättningar. Det 
måste t ex vara korta ställtider i produktionen, detta för att få snabba reaktioner på 
beställningar till föregående station och för att kunna ha små serier eller 
enstyckstillverkning. Produktionen behöver också vara stabil dvs. tillverka produkter 
med hög kvalitet utan stillestånd pga. driftsstörningar. Stabil produktion skapas 
genom ett standardiserat arbete, duktiga medarbetare och bra utrustning [5] [6] [7]. 

5.1.3.3 Kvalitet i varje led 

En viktig hörnsten för Lean produktion är att ha hög kvalitet i varje led. Med det 
menas att alla funktioner inom ett företag måste vara av hög kvalitet för att produkten 
skall vara det. Konstruktörerna måste kunna ta fram en produkt som uppfyller alla 
uppställda krav, inköparna måste köpa material av rätt kvalitet till rätt pris, 
produktionens alla led måste producera rätt saker med rätt egenskaper i rätt tid, 
försäljning och distribution sälja och leverera till rätt pris och kund m m. 

Problem med kvaliteten på produktionsprocessen leder till skadat förtroende både 
från interna och externa kunder, dessutom uppstår störningar i produktionen som kan 
leda till stopp. För att upprätthålla ett kontinuerligt produktionsflöde, med ett 
dragande system och Kanban, krävs det att det i varje led produceras med hög 
kvalitet. Upptäckten av felaktiga produkter leder till att flödet stannar av tills felet 
avhjälpts så att inga av dessa kommer ut till kund. Det är därför viktigt att avvikelser 
upptäcks tidigt, redan innan detaljen hunnit levererats vidare, så att anledningen till 
felet kan åtgärdas och att den felaktiga detaljen eventuellt kan rättas till.  

Det finns ett japanskt uttryck, Jidoka, som betyder ”överföra människans intelligens 
till maskiner”. Med det menas att man bygger in sådana system i sin utrustning att den 
själv upptäcker om något avviker från det normala, det kan t ex vara någon form av 
mätutrustning. Om en maskin upptäcker något avvikande signalerar den med ljud eller 
ljussignaler och avbryter operationen. Operatören får då ta vid och avhjälpa felet. 
Felmeddelanden från maskinen sparas och kan senare utgöra underlag till 
förbättringsåtgärder som en del av de ständiga förbättringarna [5] [7] [9]. 

Kund 

Produktions-
celler 

Material och  
produktionsflöde A B C 

Tillverkningsorder baserad på prognos

Mellanlager 
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5.1.3.4 Engagemang och Lagarbete 

Lagarbete är en mycket viktig ingrediens i Lean produktion. Det är arbetslagens 
engagemang i sitt arbete och sin arbetsplats som leder till de ständiga förbättringarna. 
Det är i arbetslagen som Lean produktions olika metoder och verktyg kommer till 
användning [5] [7].  

Lean produktion innebär också en decentraliserad organisation, d v s att makt och 
beslut om produktionen flyttas nedåt i organisationen nära den situation det berör. 
Det krävs då också att information och kunskap sprids vertikalt i organisationen. Lika 
viktigt är det att främja samarbete och spridning av information horisontellt så att alla 
i företaget ska få kunskap om viktiga händelser i företagets olika delar [5] [7]. 

5.1.3.5 Ständiga förbättringar 

Övergripande mål och visioner ska hänga samman med det kanske viktigaste inom 
Lean produktion, de dagliga ständiga förbättringarna. 

När ett företag planerar för t ex en större förändring inom produktionen krävs det att 
hela organisationen är med och planerar och att förändringen är väl förankrad i 
organisationen. Inom Lean produktion används en metodik som kallas Förankring av 
organisationens viljeinriktning. Den bygger på att ledningen fokuserar på vad som är 
nödvändigt för att nå visioner och mål. Sedan förs diskussioner på olika nivåer i 
företaget hur man ska kunna genomföra vad ledningen vill. Genomförandet sker 
sedan i huvudsak i små steg och genom ständiga förbättringar kompletterade med 
några större investeringar, detta i motsats till mer traditionella företag där utvecklingen 
ofta kännetecknas av stora enstaka investeringar och innovationer [5] [7].  

När man inom Lean produktion jobbar mot små eller inga mellanlager och 
förbrukningsstyrd produktion så skapas ett känsligt tillverkningssystem. I detta system 
döljs inte längre fel och brister med hjälp av stora mellanlager. Därför krävs ständiga 
förbättringar på alla nivåer för att komma till rätta med dessa problem [5] [7]. 
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6 Flytt av avdelningen Påspacken 
Fokus på det här examensarbetet låg till en början på att planera för en flytt av 
avdelningen Påspacken till en ny yta. Från början var det tänkt att Påspacken rent 
fysiskt skulle slås samman med Förmonteringen med en gemensam layout men att de 
skulle fortsätta att vara två avdelningar. Men på personalens begäran började arbetet 
med att försöka få plats med Påspacken på den lediga ytan så att den mellanvägg som 
fanns kunde stå kvar. Då den nya ytan bara var två tredjedelar så stor som den gamla 
(200 mot 300 m2) var svårigheten att skapa en layout där allt fick plats. 

Det funderades bl a på om det skulle gå att använda ett överblivet entresolplan som 
tidigare funnits i en annan del av fabriken. Här skulle det gå att paketera t ex 
instruktionsböcker och andra detaljer som inte väger så mycket. De färdiga påsarna 
skulle sedan kunna ”slängas ner” till en pall på golvplanet m h a en spiralbana.  

En fråga väcktes huruvida avdelningen skulle utföra monteringen av gummielement, 
då denna arbetsuppgift egentligen tillhörde avdelningen Målning-pack. Det skulle 
underlätta betydligt om det inte behövdes yta och ett antal pallplatser för detta arbete 
på den nya ytan för avdelningen. Denna fråga skulle utredas mera.    

Arbetet med layouten pågick parallellt med att försöka hitta alternativa arbetssätt och 
arbetsplatser som krävde mindre plats. Mycket synpunkter och idéer inhämtades från 
personalen. Flera layouter togs fram och förkastades av olika anledningar, oftast 
berodde det på att ytan för en eller flera arbetsuppgifter ansågs för liten.   

När beskedet, efter halva tiden, kom att avdelningen inte skulle flyttas avbröts arbetet 
med layouten. Nuvarande och det sista förslaget till en ny layout finns som bilaga A 
och B.  

I och med den inställda flytten påverkades inte layouten för avdelningen 
Förmonteringen. Arbetet koncentrerades nu till att ta fram effektivare arbetssätt och 
arbetsplatser för Påspacken. 
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7 Hur göra avdelningen effektivare?  
Arbetet med att försöka hitta nya arbetssätt och arbetsplatser som innebar mindre 
truckkörning och högre effektivitet på avdelningen inleddes. Det första steget blev att 
granska arbetet och layouten på avdelningen med utgångspunkt i Lean produktions 
uppdelning i de sju slöserierna, detta för att hitta och sedan åtgärda förluster i 
produktionen. 

7.1 De sju slöserierna 
 De sju slöserierna är: överproduktion, väntan, lager, rörelse, omarbete, överarbete 
och transporter. Här följer en genomgång av avdelningen med avseende på de olika 
slöserierna. 

7.1.1 Överproduktion 
Överproduktion, innebär att producera mer än vad som är beställt eller att göra det för tidigt. Anses 
som det värsta slöseriet eftersom det ger upphov till andra. 

Satser som plockas till motorlagret och de som går som reservdelar görs direkt mot 
beställning från Penta i Göteborg. Dessa plockas i beställt antal så ingen 
överproduktion förekommer. 

Satser till Målning-pack beställs genom att de tomma lådorna körs tillbaka och när tre 
av fyra har anlänt plockas satsen. Allt som plockas kommer till användning. Men vissa 
satser kan bli liggande några dagar längre än vanligt då motorer i det utförandet 
produceras i ett färre antal än normalt (eller kanske inte alls) den veckan. Sådana 
veckor kunde antalet satser som plockas åt gången vara mindre för att undvika att de 
ligger på hyllan länge. Detta kan eventuellt kallas för överproduktion. Genom att 
personalen på ett bättre sätt fick del av hur planeringen för tillverkningen av motorer 
ser ut för kommande vecka skulle de kunna variera antalet efter hur efterfrågan är. 

7.1.2 Väntan 
Väntan, innebär att låta detaljerna vänta i en buffert innan nästa station.  

De satser som kan få vänta något är de som levereras till Målning-pack, se ovan. Detta 
kan avhjälpas med ett Kanbansystem där antalet kort per sats dras ner så långt det är 
möjligt utan att äventyra produktionen. 

En annan väntan som upplevs som stor på avdelningen är när personalen får vänta på 
den enda truck som finns på avdelningen. Oftast har personalen andra arbetsuppgifter 
att göra under tiden man väntar men ibland blir väntan rent resursslöseri. 

Då målet är att den totala mängden truckkörning ska minskas kommer detta problem 
också att minska. En annan lösning vore att avdelningen fick tillgång till ytterligare en 
truck. 
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7.1.3 Lager 
Lager, innebär att det lagras mer än vad som behövs för en störningsfri produktion. 

Som tidigare nämnts bildas buffertlager vid Målning-pack. Dessa kan då minskas 
genom ett intrimmat beställningssystem av Kanbantyp. 

Om ledtiderna för att plocka och paketera en sats minskar kan beställningarna komma 
senare. Detta skulle minska behovet av buffertlager då färre detaljer behövs under den 
tid det tar att plocka de nya satserna. Om ställtiderna kan minskas genom att 
materialet till några vanliga satser alltid är framdukade skulle ledtiderna kunna minskas 
för dessa.  

7.1.4 Rörelse 
 Rörelse, innebär att personalen tvingas till onödiga rörelser för att kunna utföra sitt arbete. 

Vissa satser innehåller många artiklar som lagras i pall. När dessa ställs fram kring ett 
arbetsbord blir ofta avståndet från en del pallar till bordet stort. Detta gör att 
personalen måste gå några steg fram och tillbaka för att hämta material i en pall och 
sedan lägga det i en kartong. Detta påverkar naturligtvis även ergonomin till det 
sämre.  

För att åtgärda detta behöver materialet komma närmare arbetsbordet. Detta kan 
göras genom att t ex pallar ställs ovanför varandra i pallställ bredvid arbetsbordet, eller 
att artiklarna plockas över i mindre lådor som då kan placeras närmare. 

7.1.5 Omarbete 
Omarbete, innebär att tvingas göra omarbete och reparationer som ej tillför produkten något 
mervärde. 

Noggranna rutiner för hur artiklarna till en sats räknas upp gör att kvaliteten säkras, så 
att satserna får rätt innehåll. Genom att stärka dessa rutiner eller med teknisk 
utrustning kan fel undvikas. 

7.1.6 Överarbete 
Överarbete innebär att utföra mer arbete än vad kunden efterfrågat. 

För att säkerställa att rätt antal artiklar plockas i satserna och i alla satser, räknas 
artiklarna ibland mer än en gång.  

Genom att utrusta avdelningen med någon form av teknisk utrustning som 
säkerställer att rätt saker plockas och i rätt antal kan den manuella räkningen minskas. 
Exempel på sådan utrustning är streckkodsläsare, vågar, visionsystem mm.  
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7.1.7 Transporter 
Transporter, innebär onödiga transporter av produkter. 

Materialet till de satser som avdelningen plockar lagras på olika ställen och en del 
ganska långt från avdelningen. Därför blir truckkörning en stor del av den tid som 
används för att plocka en sats.  

För att minska truckkörningen bör materialet samlas närmare avdelningen. En del 
material kan kanske alltid stå framme. Här finns mycket tid att spara. 
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8 Förslag på nya arbetssätt för Påspacken 
 

8.1 Truckkörning 
Trucktransporter är i princip alltid en icke värdeskapande aktivitet. Ett av målen med 
Lean produktion är att skapa ett värdeflöde där värde kontinuerligt skapas på 
produkten, dvs inga onödiga lager eller transporter mellan arbetsstationerna. Ett steg 
mot detta kan vara att lagra materialet i anslutning till den arbetsplats där det ska 
förbrukas. 

 

8.1.1 Lagra materialet närmare avdelningen 
I stort sett alla detaljer som ingår i de olika satserna och som lagras i pall står i pallställ 
som är placerade på en yta i närheten av Påspacken. Trots det tar truckkörning 
alldeles för mycket av personalens tid. Detta beror på ett antal faktorer. För det första 
lagras pallarna in enligt ett flytande placeringssystem d v s en pall ställs på första bästa 
lediga plats utan hänsyn till vem som skall använda den. Detta innebär att när 
personalen ska hämta en pall med detaljer till en sats måste de alltid börja med att gå 
till en av sina datorer och ta reda på den aktuella pallens placering, vilken kan vara på 
ett avsevärt avstånd från avdelningen. Sedan tar de sin truck och åker och hämtar 
pallen och placerar den vid en arbetsplats.  

När de sedan har tagit de antal detaljer ur pallen som de behöver ska den köras 
tillbaka till sin plats. Platsen kan då ha blivit upptagen av annat inkommande material. 
Man måste då försöka hitta en ny tom plats för sin pall och sedan åka tillbaka till 
datorn och rapportera in den nya placeringen.  

Då en sats oftast innehåller flera artiklar som lagras i pall tar truckkörning en stor del 
av den tid det tar att plocka en sats. 
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Pallställ

Avdelningens yta
 

Bild 10: Exempel på den sträcka som måste köras med truck för att hämta material till en sats i 
dagsläget. 

 

Avdelningen skulle istället kunna få tillgång till ett närliggande pallställ och där placera 
pallar med artiklar som ingår i de vanligaste satserna på fasta platser (beroende på hur 
många pallar som får plats).  

Platserna i detta pallställ skulle då tillhöra ”dmont”, d v s artiklarna är i lagersystemet 
flyttade från lagerplats till en icke preciserad position i fabriken. Dessa dmont-platser 
finns oftast vid monteringsstationer o s v där materialet ska användas. Fördelen med 
att artiklarna flyttas över till dmont är att när personalen i Påspacken rapporterar att 
en sats är färdigpaketerad så dras de ingående detaljerna automatiskt av från saldot. 
För detaljer som är överflyttade till dmont är inte pallpositionen känd för 
lagersystemet, i fältet för pallplats står det bara dmont vilket innebär att pallen i 
princip kan stå var som helst i fabriken. Detta kan vara en nackdel t ex vid 
inventering. För att komma runt detta kan man i samband med att artikeln flyttas i 
datorn skriva in aktuell pallplats i ett fält som kallas: Noteringar. På så sätt kan vem 
som helst hitta pallen trots att den är placerad i dmont. 

Om detaljerna hade en fast placering som då var känd av personalen skulle det 
innebära att man slapp att för varje artikel man skulle hämta sätta sig vid datorn och 
söka upp pallens placering.  
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Pallställ 

Avdelningens yta

Bild 11: Motsvarande sträcka att köra med truck om materialet fanns i ett pallställ nära 
avdelningen. 

 

För att underlätta hämtandet av detaljer som inte får plats i det närliggande pallstället 
och som fortfarande lagras med flytande placering bör truckarna utrustas med en 
dataterminal där pallens placering kan avläsas.   

 

8.1.2 Besparingar 
Den föreslagna ändringen i lagerhantering skulle avsevärt minska tiden för 
truckkörning. För varje artikel som hämtas i pall utför man ungefär 5 minuter 
”onödigt” arbete.  

Denna tid har tagits fram dels genom att ta tid när artiklar till ett par satser hämtats 
fram. Tid har tagits både när de varit placerade som idag på olika platser i pallställen 
och när de varit placerade i ett pallställ vid avdelningen. Sedan har tiderna jämförts 
och skillnaderna är då den tid som finns att spara. Resultatet visade 4-5 min per artikel 
i förtjänst (se bilaga C). 

Dels har de tidsstudier, som ligger till grund för den beredningsmall som finns för att 
räkna ut den teoretiska tiden att plocka en sats, studerats. Dessa visade att 6 minuter 
per artikel användes till truckkörning. Då det fortfarande kommer att krävas viss 
körning med truck uppskattas besparingen till 5 minuter. 
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8.1.3 Satser till Målning-pack 
Om alla artiklar som packas i satser till Målning-pack och som lagras i pall ställdes i ett 
pallställ i absolut närhet till den arbetsplats där de ska packas skulle besparingen i tid 
bli ca 6,5 timmar per vecka (se bilaga D). Det skulle då krävas plats för att lagra 37 
pallar i pallstället. 

8.1.4 Satser till motorlagret, VPML 
För att utröna vilka satser som avdelningen plockar till VPML studerades 
beställningslistor från en 6 veckors period (se bilaga E). På dessa veckor hade 57 olika 
satser plockats. Av dessa valdes de 20 som förekommit i störst mängd, plus 4 satser 
där ingående artiklar var samma som för en av de andra 20.  

Om alla artiklar till dessa 24 satser som lagras i pall skulle stå i ett pallställ nära den 
plats där satserna plockas skulle man spara ca 2,7 timmar per vecka (se bilaga F). Det 
behövs då plats för 47 pallar i detta pallställ.  

 

8.2 Beställningar från Målning-pack 
Ett led i att uppnå förbrukningsstyrd produktion är att använda ett sugande 
beställningssystem mellan olika arbetsstationer i produktionskedjan. Kanban är ett 
exempel på ett sådant system (se kapitel 5.1.3.2).  

8.2.1 Kanban-kort som beställning 
Satserna som plockats till Målning-pack läggs i pallar uppmärkta med aktuellt 
detaljnummer körs till Målning-pack och ställs upp i ett pallställ vid paketeringen. När 
personalen på paketeringen har tömt en pall körs den tillbaka till Påspacken. Det finns 
fyra sådana pallar för varje sats i omlopp och Påspacken börjar plocka en sats när tre 
pallar har anlänt. 

För att slippa att få in en massa tomma pallar från Målning-pack som står och tar upp 
plats skulle man kunna använda sig av någon form av Kanbankort som beställning 
istället. Om det hängde ett kort med detaljnummer på pallkragen (se bild 12) skulle 
personal på paketeringen kunna sätta detta i ett väl synligt fack när man tagit den sista 
satsen ur pallen. Tompallen får truckförare ta hand om och köra ut till 
tompallshanteringen. Sedan får Påspackens personal hålla stället med kort under 
uppsikt. När tre likadana kort står i stället är det dags att plocka den satsen. Korten 
hängs sedan på de färdigplockade pallarna som körs till paketeringens pallställ. 
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Artikel nummer: 

3884697 
Benämning: 

Mounting kit 
inb. D3 

 
Antal kort:  4           

 
Bild 12: Förslag på utseende för Kanban-kort. 

 

En pallplats i till exempel botten på ett pallställ avsätts till tompallar. Sedan får 
förslagsvis monteringens truckförare till uppgift att se till att det alltid finns lagom 
många pallar med en och två kragar (t ex tre av varje) då de kör förbi med tompallar 
från monteringen. 

Antalet fyra pallar kanske inte är det rätta? För att minska på buffertlagren ska det 
kanske vara färre, för att få plocka fler satser åt gången ska det kanske vara fler?   

 

8.3 VPML-satser 
För satser som plockas till VPML görs en planering av personalen varje måndag. Man 
har då fått beställningslistor från Penta i Göteborg. 

En tanke var att försöka gruppera ihop satserna efter vad de innehöll så att man vid 
planeringen lätt ska se vilka som har några gemensamma detaljer och som därför kan 
plockas ihop.  

Ifrån avdelningen hämtades beställningslistor för de senaste sex veckorna. I dessa 
fanns uppgifter om vilka satser och det antal som beställts de aktuella veckorna, det 
var 57 st olika satser (se bilaga E). Av dessa valdes de tjugo som förekom i störst 
antal. Sedan skapades en tabell där alla satser matchades mot ingående artiklar. I 
denna tabell gick det sedan att se vilka detaljer som förekom i flera satser. 

Det visade sig att det inte var så många detaljer som återkom i flera satser. Det fanns 
inget klart mönster. De få satser som liknade varandra var självklara fall t ex 
avgasrörssatser till olika motorer, olika typer av manöverstationer, anslutningssatser 
till segelbåtsmotorer mm. Dessa grupper var redan kända av personalen och hänsyn 
till detta togs vid veckoplaneringen. Det bedömdes därför inte mödan värt att 
fortsätta lägga ner mer tid på detta spår. 
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9 Förslag på utformning av avdelning och 
arbetsplatser för Påspacken 

För att skapa ett kontinuerligt värdeflöde bör materiallager och olika 
produktionsstationer vara placerade så nära varandra att transporter inte behövs, dvs 
minska på de icke värdeskapande aktiviteterna. Att lagra material direkt på 
arbetsstationen är ett bra exempel på detta. Det innebär också att ställtiderna minskas 
vilket underlättar för en förbrukningsstyrd produktion med ett sugande 
beställningssystem. 

 

9.1 Fast arbetsplats för några satser till Målning-pack. 
Satser som packas till Målning-pack beställes genom att personal därifrån ställer fram 
den aktuella tomlådan/pallen när denna har blivit tom (det finns fyra lådor till varje 
sats). 

När satserna sedan ska packas får personalen först börja med att ”duka” fram de 
artiklar som ingår. En del av dessa ligger då i pallar på olika ställen i pallställ. Dessa 
måste då hämtas med truck. Antingen ställs hela pallar fram (om det är ett större antal 
satser) eller så plockas aktuellt antal ur pallen som sedan ställs tillbaka.  

För att minska på denna truckkörning kan en eller två av de mest förekommande 
satserna alltid plockas på samma arbetsplats. Man kan då placerar de aktuella pallarna i 
utdragbara hyllplan i ett pallställ vid arbetsplatsen. 

För att ta reda på hur mycket tid per vecka som används för att packa satser som ska 
till Målning-pack behövdes tider för dessa satser. Då dessa tider i de flesta fall inte 
fanns behövde dessa beräknas. För att göra detta användes en beredningsmall som 
tidigare tagits fram av en konsult, Stefan Fahlgren, som arbetar på fabriken. I denna 
mall fyller man i uppgifter om den aktuella satsen. Det kan handla om antal satser per 
order, antal ingående artiklar, var dessa artiklar måste hämtas, om vissa artiklar ska 
läggas i plastpåsar osv. Ur mallen får man sedan tid per sats och tid per aktuell 
orderstorlek. 

Information om hur stora batcher man brukar plocka och hur många per vecka fanns 
hos personalen på avdelningen. Med denna information räknades total tid fram för att 
plocka satser till Målning-pack per vecka (se bilaga G). 
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Ur detta valdes fyra satser ut som förekommer ofta och där många detaljer ligger i 
pallar som måste hämtas i pallställ med truck. Två satser, 3884696 och 3884697 
innehåller i stort sett samma detaljer och likaså med satserna 3884987 och 3884988. 
För dessa kan en arbetsplats ställas i ordning så att det finns plats att ställa fram pallar 
till den sats som har flest artiklar i pall (3884696 har 7 st), i 3884697 ingår 3 av dessa. 4 
av pallarna innehåller kablar, dessa ställs i ett pallställ på ett lutande plan så att det blir 
lättare att plocka ur pallen. 

 

 
Bild 13: Exempel på lutande plan för pallställ, underlättar plock ur pallen[10]. 

 

En pall kan stå på en utdragbar hylla i stället och de sista två står på lyftbord så att 
höjden kan anpassas efter person och höjd på pallen. 

 

 
Bild 14: Exempel på en utdragbar hylla för pallar, för att underlätta plockning [10]. 
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Bild 15: Arbetsplats för satser till Målning-pack 

 

Pallarna med artiklar till de andra två satserna står på fasta platser i pallstället precis 
ovanför. När någon av dessa satser ska plockas flyttas de aktuella pallarna ner och de 
som stod där flyttas upp till sina fasta platser. Genom att byta 5 pallar kan båda dessa 
satser plockas. 

Det behövs minst 2x5 pallplatser i stället ovanför plockplatserna för att kunna göra 
detta byte. 

Genom att inte behöva köra och hämta pallarna kan plocktiderna minskas med drygt 
3 timmar per vecka (se bilaga H).  

Arbetsplatsen skulle vara använd ca 32 timmar (total tid enligt beredningsmall, minus 
tid för packning av påsar på annan plats, minus de 3 timmar som sparas) (se bilaga I). 

Genom att artiklarna alltid är nära går det snabbare att ställa i ordning för att plocka 
en sats. Då kan eventuellt batchstorlekarna minskas så att det står färre satser i 
buffertlager.  

Lyftbord 

Lutande hyllplan 
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9.2 Trådvagnar 
Det finns på fabriken ett antal trådvagnar som inte används. Dessa består av på 
varandra staplade trådkorgar där framsidan är delvis öppen. Den undre korgen är 
utrustad med hjul så att vagnen kan rullas.  

Dessa vagnar skulle kunna användas så att de mindre detaljer som hör till en ofta 
förekommande sats alltid står i en vagn. När dessa detaljer ska plockas i påsar rullas 
vagnen fram till ett arbetsbord. När sedan påsarna är färdiga läggs de på en ledig hylla 
i vagnen som rullas fram till det packbord där lådorna packas. Efter att lådorna är 
färdiga och påsarna slut kan vagnen rullas undan och ställas någonstans där den inte 
står ivägen, tillsammans med andra vagnar för andra satser. 

På detta vis skulle tiden för att plock fram materialet minska. 

 

 
Bild 16: Trådvagn på hjul. [10]. 
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9.3 Hissautomat 
 

9.3.1 Beskrivning 
En möjlig lösning för att minska på antalet detaljer som måste hämtas med truck är att 
införskaffa en hissautomat att lagra artiklar i. Den aktuella hissen har 20 stycken 
hyllplan med storleken 4000x800 mm, med max last höjd på 450 mm. Den kräver en 
golvyta på 4500x3000 mm och en takhöjd på 6000 mm. Hyllplanen har en total lastyta 
på 65 m2 . 

Hissen är utrustad med en industri PC som sköter om byten av hyllplan. På denna PC 
kan ett lagerstyrningsprogram installeras. I detta program kan det läggas in t ex 
inlagringslistor och plocklistor. Med hjälp av dessa kan systemet själv byta hyllplan vid 
behov under tiden som operatören plockar sin sats. Systemet kan även utrustas med 
en skanner för streckkods läsning. Läsningen av streckkoden fungerar då som kvittens 
på att artikeln är plockad. Kostnaden för hissen är ca 420 000 kr. 

 

    
Bild 17: Tornado hissautomat [9].               Bild 18: Hyllplan på väg fram till plockposition [9].              

 

9.3.2 Förslag på användning  
Hissautomaten skulle kunna användas på så sätt att palldetaljer som ingår i en sats 
läggs på ett hyllplan i hissen. Om satsen innehåller många detaljer används ytterligare 
hyllor.  

När sedan en sats ska plockas skrivs den in i hissens dator som sedan kallar på aktuellt 
hyllplan. 
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Bild 19: Förslag på arbetsstation vid en hissautomat. 

 

När en sats plockas direkt ur hissen kan en rullbana användas för att förflytta 
kartongen längs hissens framsida allteftersom artiklarna plockas i. Varje artikel läses av 
med streckkodsläsaren för att säkerställa att rätt detaljer har plockats. Rullbanan bör 
ha låsbara hjul så att den kan flyttas undan om den är i vägen t ex när enstaka artiklar 
ska plockas ut eller när artiklar ska lastas in i hissen.   

 

9.3.3 För- och nackdelar 
Den stora fördelen med att lagra artiklar i en hissautomat är att de slipper hämtas i 
pallställen varje gång satsen skall plockas. Väljer man att lagra de satser som plockas 
till Målning-pack skulle man spara ca 6,5 timmar per vecka (se bilaga D). Då artiklarna 
inte behöver plockas fram varje gång minskas ställtiderna och det går snabbt att börja 
plocka satsen efter det att man fått en beställning. Detta innebär i sin tur troligtvis att 
batchstorlekarna kan minska och därmed kan buffertlagren vid avdelningen Målning-
pack minskas. Genom användandet av systemet med streckkodsläsaren fås också en 
säkrare kvalitet.  
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9.4 Förslag på utformning av arbetsplatser 
En arbetsplats bör vara utformad så att förflyttningar för att hämta och flytta material 
minimeras. Den ska också vara anpassningsbar, för t ex olika långa personer. 

Arbetsplatsen bör vara utformad så att den underlättar för 5S (Städa, Sortera, 
Strukturera, Standardisera och Skapa vana), dvs den skall vara lätt att städa och hålla 
ordning på, det skall också finnas krokar och lådor där verktyg och utrustning kan 
förvaras.     

En arbetsplats blir aldrig riktigt färdig, den kan alltid bli bättre. Genom personalens 
engagemang och strävan mot ständiga förbättringar kan den förfinas med tiden.  

 

9.4.1 Rullbana och utdragbara hyllplan för pallar 
 

9.4.1.1 Beskrivning  
En rullbana placeras utefter ett pallställ. I början av banan, i pallstället, placeras en pall 
med tomemballage. Där står också häftapparaten. Pallar med artiklar för den aktuella 
satsen står på utdragbara hyllplan längs banan. Dessa kan då dras ut för att innehållet 
lättare ska kunna plockas. I slutet av banan står en bandmaskin. Sedan en kort 
rullbana ut genom pallstället där en pall för färdiga lådor kan stå. 

 
Bild 20: Arbetsplats med rullbana och utdragbara hyllplan för pallar 

 

En låda häftas ihop och ställs på rullbanan. Sedan flyttas lådan längs banan där man 
då kan plocka i de artiklar som ingår från pallarna. När lådan kommer till slutet av 
banan och då är färdigplockad skjuts den över på bandmaskinen där den bandas. 
Sedan placeras den färdiga lådan i en pall på den tvärgående rullbanan. När den pallen 
är färdig kan den rullas in under pallstället där den kan hämtas med truck. 
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En fördel med denna typ av arbetsplats är att ingen truckkörning inne på avdelningen 
behövs då artiklar och färdiga lådor hämtas och lämnas från utsidan av pallstället. Den 
innebär också mindre gående fram och tillbaka, man gör en låda och sen följer man 
den tills den är färdig.  

En nackdel kan vara att då höjden på rullbanan är fast kan det bli svårt att hitta en 
höjd som passar all personal och de olika höga emballagen. Detsamma gäller då 
höjden på hyllorna.  

 

9.4.2 Snedplan med rullar för plastlådor 
 

9.4.2.1 Beskrivning 
Lättare artiklar som lagras i pall kan flyttas över till Volvos speciella plastbackar (de 
har måtten 600x400x200). Dessa ställs sedan upp på lutande rullplan som monterats i 
ett pallställ över och framför ett paketeringsbord utrustad med bandare. De lite tyngre 
pallartiklarna står på höj- och sänkbara bord.  

 
Bild 21: Arbetsplats med snedplan med rullar i pallställ, för plastlådor. 

 

 

När en låda ska packas tas tomemballaget från en pall i pallstället, häftas ihop vid 
häftapparaten och placeras på bordet. Sedan plockas de olika artiklarna i och lådan 
bandas. Efter det lyfts den över till en pall med färdiga lådor. 
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 På detta sätt kommer materialet närmare arbetsbordet. Det innebär mindre 
förflyttningar för personalen. 

En nackdel är att det material som ställs upp i plastlådor måste plockas över till dessa 
för hand. Detta innebär ett moment extra. Sedan måste lådorna lyftas upp i pallstället.  

 

 

9.5 Avdelningens yta 
En del av ytan på avdelningen är tom och används för truckkörning in till 
arbetsstationerna. Att man måste göra dessa transporter ”inifrån” beror på att ytan är 
till stora delar omgärdad av pallställ. Om man inte hade pallställ på alla sidor om 
avdelningens yta skulle transportvägarna in till arbetsplatserna kunna komma mera 
”utifrån” och på så sätt skulle dessa kunna placeras tätare och yta sparas. 

Alternativet är att man tar in och ut godset ”genom” pallställen t ex genom att ställa 
pallar på hyllplan som kan dras ut på andra sidan eller att placera plastbackar på 
lutande rullplan.  
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10 Slutsatser 
Det har varit intressant att studera Lean produktion och se hur det kan användas på 
en arbetsplats. Från att tidigare i stort sett bara läst namnet har jag nu i alla fall fått en 
förståelse för fördelarna med Lean-tänket.  För att fullt ut förstå och kunna använda 
dess metoder och verktyg krävs mycket mer utbildning och praktisk erfarenhet.  

Jag tror att Varafabriken med sin engagerade ledning och sina intresserade 
medarbetare som är vana att jobba i självstyrande grupper har stora möjligheter att 
lyckas bra med att införa Lean produktion i sin verksamhet. 

Genom att använda olika verktyg och tankar från Lean produktion har några olika 
förslag på åtgärder arbetats fram. 

 

10.1  Förslag på åtgärder 
I rapporten har lämnats ett antal förslag på hur man kan minska på truckkörningen 
och göra arbetet effektivare i Påspacken, här följer några exempel. 

 

10.1.1 Minska på truckkörningen 
Att transportera material med truck är en stor del av den icke producerande tiden när 
en sats plockas. Därför är det värdefullt om truckanvändandet kan minska. Nedan 
följer några förslag för att åstadkomma detta.  

• Lagra materialet närmare avdelningen 
Genom att få tillgång till pallplatser i de pallställ som omgärdar avdelningen skulle 
Påspackens truckkörning kunna minskas. Då materialet till de vanligaste satserna står 
på fasta, uppmärkta platser nära arbetsplatsen slipper personalen slå i datorn och åka 
och hämta varje pall. På detta sätt skulle tiden för truckkörning kunna minskas med ca 
9 timmar/vecka (utförligare beskrivning i kapitel 8.1).   

• Fast arbetsplats för några satser till Målning-pack 
Ett annat sätt att spara tid på bl a truckkörning är att bygga upp en arbetsplats där 
materialet till några vanliga satser alltid finns. Vill man alternera mellan exempelvis två 
olika satser kan materialet finnas i den absoluta närheten så det snabbt går att skifta. 
Med det förslag som beskrivs i kapitel 9.1 skulle arbetsplatsen vara använd ca 32 
timmar/vecka och truckkörningen minska med 3 timmar/vecka. 
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•   Hissautomat 
Genom att lagra in material i en hissautomat som då är placerad på avdelningen kan 
behovet av att använda truck minskas. Förslagsvis läggs material till en sats på samma 
hyllplan som då är färdigt för plockning när aktuell hylla kommer i position. På så sätt 
kan plockning ske direkt ur hissautomaten. Denna har också ett system med 
streckkodsläsare som kan användas som kvalitetssäkring (utförligare beskrivning i 
kapitel 8.3).  

10.1.2 Kanban-beställningar från Målning-pack 
I kapitel 8.2 beskrivs hur beställningarna från Målning-pack kan göras med hjälp av 
Kanbankort istället för att skicka hela tompallar när dessa är tomma. Detta skulle 
framförallt frigöra yta på avdelningen men även minska på pallhanteringen då 
tompallarna idag ofta står ivägen för verksamheten. 

10.1.3 Förslag på utformning av arbetsplatser 
Nedan följer några förslag på förändringar av arbetsplatser för att ge ett effektivare 
arbete. 

• Rullbana och utdragbara hyllplan för pallar 
Kartongerna förs fram på en rullbana utefter en rad med utdragbara hyllor. Artiklarna 
plockas ned i kartongen när de passerar aktuell pall (utförligare beskrivning i kapitel 
8.4.1). Detta minskar springet mellan pall och kartong. Pallen med färdiga kartonger 
flyttas ut genom pallstället på en kort rullbana när den är färdig, då undviks 
truckkörning inne på avdelningen. 

• Snedplan med rullar för plastlådor 
Genom att plocka om lättare material från pall till Volvos plastbackar och placera dem 
på lutande rullplan kan de komma närmare det bord där paketeringen sker. Detta 
innebär mindre förflyttningar för personalen (utförligare beskrivning i kapitel 8.4.2).  
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10.2  Rekommendationer till fortsatt arbete 
 

10.2.1 Kvalitetssäkring 
För att ytterligare säkerställa kvaliteten vid plockningen av satserna kan man titta mer 
på olika tekniska utrustningar och hjälpmedel. Exempel på sådana lösningar kan vara 
att med en streckkodsläsare läsa av en kod på varje artikel som plockas och på så sätt 
få en kvittens på att rätt saker plockats.  

En annan lösning kan vara att väga färdigplockade lådor och se att vikten inte avviker 
från vikten på en referenslåda. Man kan då se att alla saker är packade. Eventuellt kan 
det vara svårt att avgöra om en mycket liten detalj, t ex en skruv, saknas men då dessa 
först plockas i plastpåsar får kontrollen av dessa ske på annat sätt.  

Ytterligare en utrustning som kan användas är ett visionsystem. En kamera tar en bild 
på den plockade satsen där detaljerna ligger på en bricka. Sedan analyseras bilden i en 
dator som då kan ”se” att alla detaljer finns med. 

10.2.2 Gummielement 
De motortassar som motorn står på och som den monteras på i båten kallas för 
gummielement. Monteringen av dessa sker idag på en arbetsstation på Påspackens yta. 
Detta hör egentligen till Påspackens arbetsuppgifter men görs av personal från 
Målning-pack som är den avdelning där gummielementen används.  

Frågan är var gummielementen ska monteras i framtiden. Arbetsstationen kanske ska 
flyttas till Målning-pack så att den kommer närmare den plats där de ska användas. 

10.2.3 Övrigt 
Trucken som finns på Påspacken borde utrustas med en dataterminal där personalen 
kan titta i lagersystemet var de olika artiklarna finns lagrade. Detta gäller för övrigt för 
flera andra truckar i fabriken. 
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A. Nuvarande layout för avdelningen Påspacken 
 

Bilaga A:1 
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B. Förslag på layout för avdelningen Påspacken på 
den nya ytan 
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C. Skillnad i tid för att hämta pallar som placerats med 
flytande placering mot pallar som placerats på fasta 
platser nära avdelningen. 

 

        

Sats
antal 
pallar

Tid för hämta 
i stallage

Tid för 
hämta nära

Förlust 
truckkörning

Beräknad 
tid för hel 

sats Andel Tid/palldetalj
        

3884987 3 22 min. 7 min. 15 min.  5,1 tim ca 5% 5 min 

3809458 6 36 min. 12 min. 24 min. 7,77 tim ca 5% 4 min 
        
        

 
Enligt beredningsmallen blir förlusten 6 
min/palldetalj.    
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D. Pallhämtning för satser till målning-pack 
 

Artikelnr. Benämning ggr/vecka

antal 
detaljer 

i 
pall/sats

pallar/ 
vecka

Förlust/ 
pall

Förlust/ 
vecka (min)

3884696 
KIT, loose delivery 
AQ 2 8 16 5 80 

3884697 KIT, loose delivery IB  2 4 8 5 40 

3884987 
Mounting Kit,Servo 
D4 2 4 8 5 40 

3884988 
Mounting Kit,Servo 
D6 2 4 8 5 40 

3884983 AQ D4 1,5 3 4,5 5 22,5 
3884984 AQ D6 1,5 3 4,5 5 22,5 

D4-D6 
INB/2 D4-D6 INB/2 3 3 9 5 45 
D6 IPS-JS D6 IPS-JS 1 7 7 5 35 

3885925 
Mounting kit D4/D6 
IPS 1 4 4 5 20 

3843408 Control unit IB 1 1 1 5 5 
3843409 Control Unit AQ 1 1 1 5 5 
3817864 Oil Distribution Kit 1 3 3 5 15 
3808326 Jackshaft kit  1 6 6 5 30 

     

Summa 
tidsförluster 

(min): 400 
       
    = 6,67 tim/vecka 
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E. Satser som plockats till VPML under 6veckor 
 
        
 Artikelnummer Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7

1 888102 100   100   100   
2 888104 50   50   60   
3 888105 30       30   
4 3582404       15     
5 3583436     20 20   20 
6 3583437   10       10 
7 3583847 20   20   20 20 
8 3584236 150   150   225   
9 3584241       15     

10 3584242       10     
11 3587054 25   50   50   
12 3587370       50     
13 3588649 15         15 
14 3588682 40   20 40   40 
15 3807697 20       15   
16 3808377 30   20     70 
17 3808378   20   20     
18 3808983     23       
19 3808990           10 
20 3808991 8       8   
21 3808997         6   
22 3808999           6 
23 3809002         6   
24 3809005       6 12   
25 3809006     6       
26 3809011 6       6 6 
27 3809012       6     
28 3809098   25         
29 3809455 120   96   96   
30 3809456 30   30   20   
31 3809457 150   100 150   100 
32 3809458 40   40       
33 3812291 50     50     
34 3817496   200   200   200 
35 3818286 100   50   75 36 
36 3818287 100   100   100   
37 3818540       10     
38 3840320 100   100   100   
39 3840354 20           
40 3840665     10   10   
41 3840666 40   30   40   
42 3840667   80     50   
43 3841171   10 10 10   20 
44 3841172   15   15 15 15 
45 3841175   40   40   40 
46 3841176   50 80 80   80 
47 3841177   20   10 30 30 
48 3841379 150     150     
49 3842304   10       15 
50 3842832 20   10   20   
51 3843176 40 30     70   
52 3843177 50   50   50 50 
53 3843411 50   50   75   
54 3851787   50         
55 3883918 75   100   100   
56 3884940   50 50     75 
57 3884941   40     40   
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F. Pallhämtning för satser till VPML 
 

Sats
Antal 

pallartiklar Gånger/vecka Tidsförlust/pall Tidsförlust/vecka    
   (min) (min)    

3817496 1 0,5 5 2,5    
3584236 3 0,5 5 7,5    
3809457 5 0,5 5 12,5    
3809455 5 0,5 5 12,5    

888102 3 0,5 5 7,5    
3818287 2 0,5 5 5    
3840320 1 0,5 5 2,5    
3841379 0 0,33 5 0    
3841176 2 0,5 5 5    
3883918 5 0,5 5 12,5    
3818286 2 0,5 5 5    
3843177 4 0,5 5 10    
3843411 1 0,5 5 2,5    
3884940 4 0,5 5 10    

888104 1 0,5 5 2,5    
3588682 0 0,5 5 0    
3843176 4 0,5 5 10    
3840667 5 0,33 5 8,25    
3587054 1 0,5 5 2,5    
3808377 10 0,5 5 25    
3841175 2 0,5 5 5    
3841177 2 0,5 5 5    
3841172 2 0,5 5 5    
3841171 2 0,5 5 5    

   
Summa 

tidsförluster: 163,25 = 2,7208 tim/vecka
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G. Total tid för satser till Målning-pack per vecka 
 

Artikelnr. Benämning Batchstorlek
Beräknad tid per 

batch (tim) Tid/vecka

3884696 
KIT, loose delivery 
AQ 20 st  2ggr/vecka 7,28 14,56 

3884697 KIT, loose delivery IB  20 st  2ggr/vecka 2,69 5,38 

3884987 
Mounting Kit,Servo 
D4 40 st  2ggr/vecka 5,47 10,94 

3884988 
Mounting Kit,Servo 
D6 40 st  2ggr/vecka 5,47 10,94 

3884983 AQ D4 
81 st  1-1,5 
ggr/vecka 12,08 18,12 

3884984 AQ D6 
81 st  1-1,5 
ggr/vecka 12,08 18,12 

D4-D6 
INB/2 D4-D6 INB/2 30st 3 gång/vecka 3,07 9,21 

D6 IPS-JS D6 IPS-JS 5st en gång/vecka 2,6 2,6 

3885925 
Mounting kit D4/D6 
IPS 36st en gång/vecka 3,78 3,78 

3843408 Control unit IB 50st en gång/vecka 3,08 3,08 

3843409 Control Unit AQ 50st en gång/vecka 3,08 3,08 

3817864 Oil Distribution Kit 5st en gång/vecka 1,7 1,7 

3808326 Jackshaft kit  5st en gång/vecka 2,43 2,43 

   
Total tid/vecka 

(tim): 103,94 
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H. Tidsvinst med fasta pallplatser för satser till 
Målning-pack 

 

Artikelnr. Benämning ggr/vecka

antal 
detaljer i 
pall/sats

pallar/ 
vecka Vinst/ pall

Vinst/ 
vecka(min)

3884696 
KIT, loose delivery 
AQ 2 8 16 5 80 

3884697 
KIT, loose delivery 
IB  2 4 8 5 40 

3884987 
Mounting Kit,Servo 
D4 2 4 8 5 40 

3884988 
Mounting Kit,Servo 
D6 2 4 8 5 40 

     
Summa 

tidsförluster (min): 200 
       
    = 3,33 tim/vecka 
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I. Total tid för 4 utvalda satser till Målning-pack per 
vecka 

 

Artikelnr. Benämning Batchstorlek ggr/vecka
Beräknad tid 

per batch (tim) Tid/vecka

Del av 
tid, för 

att packa 
påsar på 

annan 
plats 

3884696 
KIT, loose 
delivery AQ 

20 st  
2ggr/vecka 2 7,28 14,56 4,82 

3884697 
KIT, loose 
delivery IB  

20 st  
2ggr/vecka 2 2,69 5,38 0 

3884987 
Mounting 
Kit,Servo D4 

40 st  
2ggr/vecka 2 5,47 10,94 0,94 

3884988 
Mounting 
Kit,Servo D6 

40 st  
2ggr/vecka 2 5,47 10,94 0,94 

    
Total tid/vecka 

(tim): 41,82 6,7 
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