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Sammanfattning	

På	Alfa	Lavals	testlab	I	Tumba	råder	det	oordning	bland	komponenter	och	testdelar.	Det	
är	svårt	att	få	fram	vad	som	finns	på	lagret	och	i	vilket	skick	delarna	är	i.	Det	finns	idag	
inget	tydligt	arbetssätt	för	hur	lagerhanteringen	på	testlabbet	ska	gå	till.	Dessa	aspekter	
är	grunden	till	upprättandet	av	detta	examensarbete.	
	
Målet	med	examensarbetet	var	att	ta	fram	ett	förslag	till	förvaring	av	testobjekt	efter	
test,	där	objektens	förvaringsplats	och	status	säkerställs.	
	
Genom	datainsamling	i	from	av	observationer,	enkätundersökning,	intervjuer,	
litteratursökning	och	studiebesök	har	en	god	grund	lagts	för	att	kunna	ta	fram	olika	
förslag	som	sedan	reducerats	till	ett	förslag.	
	
Med	utgångspunkt	från	datainsamling	och	analys	kom	vi	fram	till	att	införskaffa	en	
databas	med	hjälp	av	kompetens	som	finns	på	Alfa	Laval	Skogstorp	är	det	som	borde	
implementeras.	Databasen	kommer	innehålla	information	om	lagerplats,	status	på	
testdelen,	projekt	delen	ingått	i	samt	projektnummer.	För	fortsatt	arbete	
rekommenderas	även	att	införa	en	standard	för	lagerplatserna	som	innebär	att	alla	
testansvariga	har	en	specifik	lagerplats	rekommenderas	för	fortsatt	arbete. 
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Abstract	
At	Alfa	Laval´s	test	laboratory	in	Tumba,	Sweden	it	counsels	a	problem	with	the	storage	
routine.	After	a	test	is	done	Alfa	Laval	need	a	structure	and	routine	to	know	where	to	put	
all	the	test	components	and	in	what	condition	they	are	in.	
	
The	aim	of	this	thesis	was	to	propose	one	concept	to	improve	the	storage	structure	at	
the	laboratory	so	it	shows	where	the	components	are	stored	and	if	they	are	modified	or	
not.	
	
We	collected	data	through	interviews,	literature,	poll,	study	visit	and	observations.	This	
was	followed	by	analysis	of	the	data	that	led	to	a	proposal	that	we	thought	would	be	
most	suitable	for	Alfa	Laval.	
	
Based	on	our	analysis	and	the	collected	data	we	propose	that	a	database	will	be	a	
suitable	choice	for	the	laboratory.	The	knowledge	of	establish	a	database	exists	in	Alfa	
Laval	Skogstorp	so	the	solution	is	in	the	company.	The	database	will	contain	information	
about	where	the	components	are	stored,	project	number	and	in	what	condition	they	are	
in.	
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Förord 

 
Denna rapport är ett resultat av tio veckors examensarbete på Alfa Laval Tumba AB. 
Examensarbetet utfördes på laboratoriet på Alfa Laval i Tumba. Arbetet är det avslutande 
momentet av en treårig högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik med inriktning 
industriell ekonomi och produktion vid Kungliga tekniska högskolan i Södertälje. 
 
Vi vill tacka anställda på Alfa Laval som varit till stor hjälp med svar på frågor och 
funderingar. Ett extra tack riktar vi till vår handledare på Alfa Laval Mattias Nyqvist för 
hjälp med rapporten och vägledning under hela arbetet.  
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare från KTH Mikael Grennard och examinator Claes 
Hansson för vägledning och tips. 
 
 
Tumba, 10 maj 2015 
Cecilia Jonsson och Emelie Fallgren 
  



 

  



 

Nomenklatur 
 
I detta kapitel listas förklaring till väsentliga ord som uppkommer i rapporten 
 
ALPS 
Det står för Alfa Laval Production System. 
 
Data 
Information  
 
Databas 
Databas betyder i denna rapport en samling data som hör ihop som inte försvinner när 
man stänger av datorn. 
 
DC-lager 
DC står för Distribution Center i detta fall innebär där varorna packas och skickas till 
kunder och även deras lager i bland annat Singapore. 
 
Provobjekt 
Objekt som varit med i ett test på labbet.   
 
WTR-tavla 
Speglar den arbetsprocess som gås igenom på labbet på Alfa Laval Tumba. WTR står för 
weekly timely revue. 
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1  Inledning  
 
I detta kapitel presenteras bakgrund till problemet, problemdefinition, mål, hur problemet 
har lösts och vilka avgränsningar som har gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 
 
På laboratoriet på Alfa Laval i Tumba testas separatorer för utveckling och säkerställning 
av produkten. Idag har Alfa Laval inte någon fungerande rutin för hur de ska förvalta 
testdelar och komponenter. Projektledare kan tro att laboratoriet snabbt och enkelt kan 
plocka fram ett testobjekt, men de har idag varken en budget för förvaring eller resurser 
för att göra detta. Det som de trots allt förvarar är ofta så kallat projektskrot som 
ursprungligen köpts in i ett tidigare projekt.  
 
Förvaring sker i form av att vissa testobjekt lagras i pallar i ett långtidslager samt ute på 
laboratoriet. En nedmonterad maskin kan förekomma i olika pallar på lagret. Pallarna 
märks ibland upp med ägare, vilka komponenter som ligger i pallen samt när den skapades. 
Det är dock allt som görs, man vet idag inte vilket skick testobjektet eller delarna är i. När 
något nytt projekt behöver en testdel måste delen först hittas för att sedan ta reda på 
delens skick. Många pallar blir stående i många år och vissa pallar har stått så länge att 
ägaren hunnit sluta. Delar lånas ut oanmält och försvinner sedan. Detta letande och denna 
osäkerhet på delarnas status skapar kostnader i form av oförväntad tidsåtgång samt 
irritation bland projektledare och laboratoriets provningsingenjörer. 
 

1.2 Problemdefinition 
 
Kartläggning av hur de arbetar/förvarar testobjekt på Alfa Lavals laboratorium i nuläget. 
Vad är bra och vad kan bli bättre? Förslag till ett system de kan använda för att hålla koll på 
skick och lagerplats för testobjekten och komponenterna. 
 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag till förvaring av testobjekt efter test, 
där objektens förvaring och status säkerställs.  
 

1.4 Lösningsmetod 
 
För att lösa detta problem har dessa metoder använts: 

 Intervjuer 
 Faktainsamling 
 Benchmark 
 Rotorsaksanalys 
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1.5 Avgränsningar 
 
Denna rapport kommer bara ta hänsyn till förvaringen efter att testen har utförts. Vi 
kommer alltså inte kolla hur förvaringen innan eller under testen utförts, vi kommer även 
bara hålla oss till provobjekt. Hänsyn till beteendeförändring hos de anställda kommer inte 
att tas upp. Examensarbetet kommer inte att genomföra förändringarna som framkommer 
i rapporten. En databas kommer inte att tas fram av examensarbetarna. Arbetet skall vara 
färdigt vecka 23. 
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2 Företaget Alfa Laval 
 
I detta kapitel presenteras hur Alfa Laval etablerades och vad de gör idag.  
 

2.1  Historia 
 
År 1877 började Alfa Lavals grundare Gustaf de Laval utveckla centrifugalseparatorn. 
Företaget AB separator etablerades år 1883 av Gustaf de Laval och hans partner Oscar 
Lamm. Samtidigt som etablerandet av De Laval Cream Separator Co ägde rum i USA. Det 
var startskottet till det växande internationella etableringen. AB separator bytte sedan 
namn till Alfa Laval AB år 1963. Namnet Alfa Laval kommer från Alfa-skivor som används i 
separatorerna samt från grundarens efternamn. 
(Alfa Laval) 
 

  
Figur 1 Historia (Wikipedia, Alfa Laval) 
 

2.2  Idag 
 
I dagsläget räknas Alfa Laval som en världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, 
värmeväxlare och separatorer. I Sverige har Alfa Laval kontor i Eskilstuna, Tumba och 
huvudkontoret i Lund. Alfa Laval har över 17 500 anställda och det finns 28 större 
produktionsenheter fördelade i Europa, Asien, USA och Latinamerika.   
Redan från starten 1883 satsade företaget mycket på innovation och nytänkande. I nuläget 
har Alfa Laval mer än 1900 patent och investerar ungefär 2,5 procent av sin försäljning i 
lanseringen av forskning och utveckling. Detta resulterar i att Alfa Laval varje år kan 
lansera mellan 35 och 40 nya produkter.  
(Alfa Laval) 
 
 

 
Figur 2 Idag (Lundaluppen, Alfa Laval) 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel förklaras de metoder som projektgruppen har använt sig av under 
examensarbetets gång. 
 

3.1 Lean  
 
Lean söker efter det ideala läget som handlar om perfekt kvalitet, inga slöserier och perfekt 
kundnöjdhet. Det är en filosofi som enligt Fred Taylor på Toyota handlar om att ta reda på 
det bästa sättet att utföra varje process. En djup förståelse av kunder och att alla de 
anställda deltar är av stor betydelse för att komma fram till det bästa sättet att lösa en 
uppgift på. Det börjar med en vision och därefter de nödvändiga verktygen som behövs för 
att komma dit. (Bicheno J 2011) 
 

3.1.1 De 7+1 slöserierna 

 
Toyota pratade mycket om det japanska ordet muda som betyder slöseri och är idag starkt 
förknippat med Lean. Det finns 7+1 slöserier som det ofta pratas om inom LEAN. Slöserier 
kommer alltid att uppstå och det är därför viktigt att upptäcka dessa för att försöka minska 
dem: 
 
 
Överproduktion 
Att producera fler produkter än vad kunden vill ha, tillverka produkter för tidigt samt 
tillverkning för säkerhets skull leder till överproduktion. Det kan vara att Alfa Laval gör fler 
tester än vad som behövs. 
 
Väntan 
Väntan är ett slöseri som betyder väntan på att något ska ske. Det kan exempelvis vara så 
att en person inte hittar en detalj som denne trodde fanns och då måste beställa en ny och 
det tar tid innan detaljen levereras.  Väntan på en ledig testplats etc.  
 
Lager 
Att ha produkter stående i olika lager eller buffertar är ett slöseri då det binder kapital. 
Produkter som är oanvändbara och står i lagret tar upp lageryta. Komponenterna som 
befinner sig i lager kan bli omoderna som leder till att delarna inte kan ingå i framtida 
tester.  
 
Onödiga rörelser 
Rörelse är ett slöseri som innefattar alla onödiga rörelser en person gör som inte tillför 
något värde till produkten. Det handlar även om layouten vid varje arbetsstation, om en 
operatör exempelvis måste böja sig ner eller plocka upp komponenter har det en effekt på 
dem själva men även på kvaliteten och produktiviteten.  Att gå runt och leta efter 
komponenter är onödiga rörelser.  
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Omarbete (Test med fel del) 
Att göra ett omarbete på en produkt på grund av att den inte är godkänd är ett slöseri. Det 
kan i Alfa Lavals fall vara att en separator testas och testet måste göras om för att en detalj i 
separatorn var felaktig.  
 
Felaktiga processer 
Att använda felaktiga processer är ett slöseri. Att en stor maskin används istället för flera 
små maskiner leder ofta till att maskinen inte lever upp till kvalitetskravet. 
 
Onödiga transporter 
Transport av produkten är slöseri då det inte tillför något värde. Det kan istället leda till att 
produkten skadas under transporten. Det kan exempelvis vara transport mellan två 
fabriker i olika städer eller transport av produkten från lager till testplats.  
 
Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna 
Att inte utnyttja kreativitet hos medarbetarna är en form av slöseri. Medarbetarna kan ha 
givande kunskaper som bör utnyttjas. 
 
(Bicheno J 2011) 
 
 

3.1.2  5S 
 
Ett viktigt verktyg inom LEAN är 5S. Det är ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön genom 
att skapa ordning och reda och upprätthålla den. Målsättningarna med ett 5S-program bör 
vara att minska slöseri och variation samt att förbättra produktiviteten: 
 
 
Sortera 
Det första steget inom 5S är sortera, det steget handlar om att sortera allt som finns på 
arbetsplatsen. Det som behövs för att genomföra det dagliga arbetet skall behållas och det 
som inte behövs skall tas bort från arbetsplatsen.  
 
Systematisera 
Systematisera innebär att allt som skall finnas på arbetsplatsen skall ha en specifik plats. 
Platsen skall vara på rätt ställe så att onödiga rörelser undviks.  
 
Städa  
I städa steget skall man göra rent på ett grundligt sätt. På detta sätt blir det lättare att hitta 
felorsaker och införa förebyggande åtgärder.  Operatörerna håller utkik över arbetsplatsen 
och om de upptäcker något som är felplacerat flyttas det till rätt plats.  
 
Standardisera 
Standardisering innebär att man skall vidhålla den ordning och reda som uppkommit av de 
tre första stegen. Det nya arbetssättet skall dokumenteras och följas.  
 
Skapa vana 
Inom skapa vana steget skall ansvariga utses och man skall följa upp arbetet.  
(Petersson P m fl 2009) 
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3.2 Fiskbensdiagram 
 
Fiskbensdiagram används för att identifiera och visualisera alla tänkbara orsaker till ett 
problem. Formulering av problemet är starten av fiskbensdiagrammet och bidrar till 
fiskens huvud. Efter det sker brainstorming för att ta reda på de orsaker som kan ge 
upphov till detta problem. I fiskbensdiagram är det vanligt att de 7M:en används som 
huvudorsaker till problemet. De 7M:en är miljö, management, maskin, metod, människa, 
metod och mätning. Slutligen benas fisken ut för att få fram orsakerna till problemet och till 
slut nå fram till rotorsaken. För att nå fram till rotorsaken är det bra att kombinera fem 
varför med fiskbensdiagrammet. (Petersson P m fl 2009) 
 

3.3 Logistik 
 
Logistik är att se till att kunden får produkter de vill ha till angiven plats, i rätt tid och till 
rimligt pris. Förr handlade logistik bara om transport och lager, men de senaste 30 åren 
har logistik vuxit och blivit en viktig del i företags konkurrensstrategier. Till varje produkt 
finns en kärnprodukt, det du köper, och kringprodukter, det som behövs runt om kring en 
produkt. Exempel på kringprodukter är marknadsföring och distribution. Logistiken tillhör 
också kringprodukterna. 
 
 

 
Figur 3 Logistik (Aronsson H, Ekdahl B, Oskarsson B 2013) 

 

För att göra logistiska förändringar krävs det att man planerar genomförandet. Det finns 
olika steg för hur planeringen och implementeringen ska gå till. Det första steget är att 
klargöra förutsättningarna för förändringen man ska göra. Några exempel på 
förutsättningar som behöver klargöras innan man börjar med ett projekt är vad målet med 
projektet är, hur mycket tid man har på sig och även vilka resurser som finns till förfogande 
för förändringen.  
 
För att sedan ta projektet vidare krävs beskrivning och analysering av nuläget. Efter att 
kartläggningen av nuläget är gjord tas förslag på alternativa lösningar fram, det vill säga 
förslag på nya metoder och hur organisationen kan bli effektivare. Nulägesanalysen ligger 
ofta till grund för förslag till alternativa lösningar, det innebär att de två stegen ofta görs 
parallellt. Man ska eftersträva att komma fram till minst två olika förslag.  
 
För att veta om det nya förslaget effektiviserar arbetet görs i nästa steg en jämförelse av 
nuläget och det alternativa förslaget. I det steget vägs för- och nackdelar mot varandra. 
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Efter det väljer man ut en lösning som tros passa ändamålet. Att genomföra förändringen, 
det vill säga att ändra på rutiner till det sätt som beslutats, är nästa steg. Det är ofta ett 
svårt och tidskrävande arbete att ändra rutiner i en organisation. Efter att en förändring är 
gjort görs en uppföljning av resultatet för att få en inblick i om förändringen var till fördel 
eller nackdel. 
 
(Aronsson H, Ekdahl B, Oskarsson B 2013) 
 

 
Figur 4 illustrerar de olika stegen som finns i ett förändringsarbete. (Aronsson H, Ekdahl B, Oskarsson B 2013)  

 

 

3.4 Organisationsförändring 
 
Nedan följer två bilder som illustrerar en optimistisk syn på organisationsförändringar och 
en mer realistisk bild. Den realistiska bilden visar att även om implementeringen är 
avslutat tar det tid innan man ser resultatet av förändringen.  
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I varje organisationsförändring är det viktigt att tänka på dessa bilder och att det ofta tar 
längre tid än man tror innan förändringen visar positivt resultat.   

Figur 6 Mer realistisk syn på organisationsförändring (Effectiveness Consultatnts) 

Figur 5 Optimistiskt syn på organisationsförändring (Effectiveness Consultatnts) 
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4 Genomförande 
 
I detta kapitel kommer projektgruppens tillvägagångssätt att beskrivas.  
 
Vid början av examensarbetet genomfördes flera rundvandringar på labbet för att få en 
inblick i det dagliga arbetet som pågår på Alfa Lavals testlabb i Tumba. Intervjuer och 
enkäter delades även ut till de anställda för att ta reda på hur de anser att nuläget är. Alla 
dessa moment resulterade i en kartläggning av nuläget.  
 
Projektet delades upp i fyra olika faser där första fasen till största del bestod av att bilda sig 
en uppfattning om nuläget och problemställningen. Den andra fasen behandlade 
faktainsamling och benchmark för att skapa idéer som i tredje fasen analyseras. Den fjärde 
och sista fasen innefattar sammanställning av hela examensarbetet. I samspråk med 
handledare från Kungliga Tekniska Högskolan och handledare från Alfa Laval Tumba 
utformades mål, problemställning samt avgränsningar.  
 
Dokumentation till rapporten har skett löpande för att lättare kunna sammanställa 
rapporten.  
 
Projektgruppen har under examensarbetet medverkat på ett flertal aktiviteter med 
anställda på Alfa Laval i Tumba. Fikaraster har skapat givande diskussioner kring 
examensarbetet i en avslappnadmiljö.  
 
Halvvägs in i examensarbetet träffades projektgruppen, handledare från KTH och 
handledare från Alfa Laval för att stämma av hur arbetet gick och att målen uppfylldes.  
 
Examensarbetet avslutas med en redovisning för anställda på Alfa Laval Tumba och för 
representanter från Kungliga Tekniska Högskolan. En rapport kommer även att 
sammanställas. 

4.1 Metod 
 
För att ta reda på nuläget på Alfa Laval intervjuade projektgruppen provansvariga och 
projektledare (se bilaga 1-10). Enkäter delades ut till anställda som berördes av problemet 
på lagret. Detta gjordes för att få en inblick i hur anställda uppfattat problemet. Det 
utformades även fiskbensdiagram för att identifiera rotorsaken. Identifikation av vilka 7+1 
slöserierna som uppkom av bristande rutin på lagret analyserades. Projektgruppen har 
även ett flertal gånger varit ut på labbet för att skapa en tydligare bild av nuläget.  
 
För att ta fram tips på hur problemet skulle lösas genomfördes benchmark internt på Alfa 
Laval men även externt på andra företag. Internt undersökte projektgruppen hur olika 
avdelningar inom Alfa Laval i Tumba, i Skogstorp och i Lund hanterat liknande problem.  
 
Alfa Laval i Skogstorp besöktes för att kolla på deras verktygsregister som de utformat och 
implementerat själva. Då produktionen av separatorer sker i Skogstorp fick 
projektgruppen en rundvandring vilket gav en bättre inblick i vad en separator är och hur 
den fungerar.  
 
En telefonintervju med Lars Fogelberg på Alfa Laval i Lund genomfördes för att höra hur de 
löst liknande problem. Ett besök på DC-lagret på Alfa Laval i Tumba gjordes för att få 
inblick i deras logistikhantering då de vunnit pris i ordning och reda. Ett externt företag 
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Bosch Rexroth i Älvsjö besöktes för att se hur de använde sig av Autotask ett system för 
beställning och lagerhållning av verktyg.  
 
Det har även skett besök på flertalet avdelningar på Alfa Laval i Tumba som inte gett något 
resultat. Till exempel har patentavdelningen och ekonomiavdelningen besökts för att kolla 
på vad de använder sig av för databas. Det gav dock resultat utanför detta examensarbetes 
ramar. 
 
Litteraturstudier, internetsökningar, benchmark och tips från anställda har lett fram till 
idéer. Av dessa idéer har fyra olika förslag tagits fram och analyserats för att 
rekommendera vilken idé Alfa Laval borde implementera. 
 
 

4.2 Nulägesbeskrivning 
 
I detta kapitel följer en förklaring av testprocessen och en analys av nuläget.  
 

4.2.1 Testprocessen 
 
Alfa Laval i Tumba har hand om utvecklingsprocessen av separatorer, när en ny produkt 
ska utformas kopplas testlabbet in. Det första som sker är att en person utses som är 
provansvarig och sedan mätansvarig. När ett test utförs finns aktiviteter som projektet 
måste gå igenom. Det finns i dagsläget uppskrivet på en tavla för att visualisera hur långt 
ett projekt har kommit och om det är något problem finns magneter i olika färger (grön, gul 
och röd).  
 
 
Aktiviteter som finns med i testprocessen: 
Inköp 
Inventering 
Pre progg 
Personriskbedömning 
Provplan 
Progg 
Boka provplats 
Väntar på delar 
Montera provobjekt 
Inkoppling process 
Inkoppling el 
Mätinkoppling 
Funktionskontroll 
Provning 
Stopp provning post progg 
Nedriggning 
Tvättning 
Borttransport 
Städning 
Besikta provplats 
Utvärdering 
Rapport 
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Det som är kursivt är det som rör projektgruppen.  
 

4.2.2 Nulägesanalys 

 
För att få reda på Alfa Lavals nuläge med förvaring av testobjekten, intervjuades personal 
på laboratoriet och enkäter (se bilaga 1) delades ut. Alla var överens om att lagerhållningen 
av provdelarna inte fungerar på ett effektivt sätt i nuläget.  
 
I dagsläget är lagret utspritt på många olika platser i labbet. Till exempel kan det vara så att 
man hittar ett förvaringsutrymme nere i källaren bakom låsta dörrar där inte alla har 
tillträde. Alla lagringsplatser som finns på lagret är märkta med ett specifikt platsnummer.  
Då det är många anställda som arbetar på labbet från olika avdelningar ställer det högre 
krav på ett enkelt och smidigt lagersystem. När nya delar beställs in hamnar de inte alltid 
på rätt ställe vilket ibland leder till att man inte alltid hittar delarna som behövs. Efter att 
ett projekt är slutfört är det ingen person som äger delarna utan det tillförs labbet.  
 
Utifrån enkätsvaren (se bilaga 2) framgick det att varje anställd lägger cirka 13,4 timmar i 
månaden på att leta efter testdelar i dagsläget. 
 
Just nu finns det ingen databas för avslutade projekt vilket leder till att man inte kan hitta 
vilka delar som ingått i ett projekt. På vissa pallar på lagret finns lappar med information 
om projektnummer, innehåll, ansvarig, projektstatus samt beslutsdatum. Detta ger inte 
mycket information då man inte kan få fram information om delarna i någon databas. Just 
nu finns det en projektlista över pågående projekt där det endast framgår vem som är 
ansvarig för projektet, denna information försvinner när projektet avslutas.  
 
 
Fördelar 

 Alla platser har specifikt nummer. 
 Pallsystem, nödvändigt då många av delarna är stora.  
 Lagerplatser nära arbetsytan.  
 Lappar på de flesta pallarna, dock bristfällig information.  

 
 
Nackdelar 

 Utspritt 
 Gamla projekt finns på lagerplatser nära arbetsytan. 
 Pallar i vägen för de olika ställagen. 
 Svårt att avgöra skick och plats för komponenterna. 

 

4.2.3 Tidigare projekt 
 
Utifrån intervju (se bilaga 3) framgick det att för 20 år sedan fanns en anställd som var 
ansvarig för logistik och lagerhållning vilket gjorde att lagerhållningen fungerade bättre än 
i nuläget.  När den personen gick i pension anställdes ingen ny person med samma 
arbetsuppgifter vilket ledde till en försämring av lagret.  
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För ett antal år sedan genomfördes ett projekt för att lösa problemet med lagerhållningen 
på Alfa Lavals labb. Det senaste försöket gick ut på att en anställd i labbgruppen fick i 
uppgift att inventera och komma med ett förslag på hur man skulle strukturera upp lagret. 
Idén var att man skulle skriva i loggböcker vilka komponenter som lagts i en viss pall och 
status på komponenterna. Det skulle sedan även föras in i ett Excelark. Försöket med 
Excelark och loggbok misslyckades dock, till stor del på grund av att det var krångligt och 
implementeringsprocessen gick inte som man tänkt sig.   
 

4.2.4  Benchmark 
 
Under examensarbetet genomfördes benchmark på Alfa Laval i Lund, Skogstorp, andra 
avdelningar på Alfa Laval i Tumba och externa företag.  
 
Alfa Laval Lund 
 
Alfa Laval har deras huvudkontor i Lund och det är även där produktionen av 
värmeväxlare förekommer. I Lund finns ett testlabb av värmeväxlare och de har bra 
struktur på deras lager, därför genomförde projektgruppen en telefon intervju med Lars 
Fogelberg (se bilaga 4).  
 
Tidigare sparade testlabbet i Lund deras testobjekt under en längre tid men för några år 
sedan infördes en ny rutin. Komponenterna sparas i tre månader efter ett test är utfört och 
efter denna tid utvärderas komponenterna, dock är de ofta förstörda efter testet. Efter ett 
test är utfört sparas alla komponenter i tre månader, efter denna tid görs en utvärdering 
där de flesta komponenter slängs. De komponenter som sparas efter utvärderingen 
dokumenteras i ett Exceldokument. 
 
Alfa Laval Skogstorp 
 
Söder om Eskilstuna i Skogstorp bedriver Alfa Laval sin produktion av separatorer. För att 
få en ökad förståelse för tillverkningsprocessen av separatorer gjordes ett studiebesök där. 
Stefan B Carlsson, gruppledare för montage och test på Alfa Laval i Eskilstuna, visade runt 
och gav information om produktionen.  
 
Att tillverka en liten separator tar cirka en dag, medan det tar ungefär fyra dagar att 
tillverka en större. Monteringen utgår från en ritning på hur produkten ska se ut. När 
separatorn är färdig görs kontroller som balansering av kulan. Det testar man tre till fyra 
gånger och vid obalans över 15 gram ändrar man balansen med hjälp av fräsning. Kulan får 
max svänga 5 mm per sekund. Hela testprocessen pågår i ungefär 2 dagar. 
På produktionen i Eskilstuna har man tidigare haft problem med att hitta rätt verktyg och 
vilket skick verktyget är i, det ledde till att de organiserade ett verktygsregister. 
Verktygsregistret fungerar så att sökning görs på produktnummer, verktygsnummer eller 
direkt på verktyget för att då få fram i datorsystemet vilken plats verktyget har samt skick 
och inköpsdatum. Verktygsregistret visar även ett foto på verktyget, då får man en visuell 
bild av vad man ska hämta.  
 
Alla verktyg är markerade med nummer som man gjort med hjälp av en vibratorpenna. För 
att verktygsregistret ska fungera har en person arbetat med att inventera och strukturerat 
arbetet under tre månader. Personen har även skrivit en lathund för att effektivisera 
användandet av registret. De som provat registret på produktionen tycker att det fungerar 
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bättre än hur det var innan och är nöjda med resultatet som blivit. Den som utvecklade 
datasystemet till verktygsregistret var Bengt Nilsson, datatekniker på Alfa Laval Skogstorp. 
 
DC-lagret Alfa Laval Tumba 
 
Ett studiebesök på DC-lagret på Alfa Laval i Tumba gjordes för att se hur deras 
lagerhantering går till. De arbetar aktivt med LEAN-production som på Alfa Laval kallas 
ALPS. På DC-lagret arbetar de mycket med 5S och 6 sigma. Visuella verktygstavlor finns för 
att lätt hitta det man behöver och få en överblick över vad som saknas. 
 
Magnus Högqvist som är team-manager för DC-lagret visade runt och gav information. Han 
tycker det är viktigt att visualisera lagret så var sak har sin plats. Man måste hålla det 
enkelt så att alla följer samma rutin. De har även schemalagda dagar då de städar och 
inventerar lagret. 
 
Studiebesök på Bosch Rexroth, Älvsjö 
 
Ett studiebesök gjordes på Bosch Rexroth i Älvsjö för att titta på deras lagerhantering. 
Bosch Rexroth i Älvsjö tillverkar hydrauliska cylindrar som används i till exempel 
grävmaskiner och snabbtåg. De jobbar till stor del kundorderstyrt. För att hålla ordning på 
verktyg som används till tillverkningen använder de en extern databas. Databasen är från 
Sandvik Cormant och kallas autotask. Via databasen får de fram vad som behöver beställas 
in och vilken lagerplats verktygen har.  
 
En streckkodsläsare är sammankopplad med databasen för att effektivisera uthämtningen 
av verktygen. Alla verktyg har unika artikelnummer vilket gör att streckkoden kan läsas av 
på verktyget som ska användas och det då registreras i databasen automatiskt. De anställda 
använder personlig inloggning för att logga in i systemet med streckkodsläsaren, på så sätt 
går det att spåra vem som har tagit verktyget. 
 
När ett nytt verktyg ska registreras läggs artikelnumret in i databasen. Bild på verktyget 
kan infogas och även information om verktyget behöver testas innan användning. Denna 
databas har använts i cirka 15 år på Bosch Rexroth i Älvsjö. Enligt Johan Lauberg 
lageransvarig på Bosch Rexroth i Älvsjö är detta typ av lagersystem enkelt att förstå och 
många anställda är nöjda med systemet.  
 
Intervju med Siemens Turbomachinery 
 
En intervju gjordes med Helena Oskarsson (se bilaga 5) som är chef i materialteknik på 
Siemens Turbomachinery. På Siemens utvecklar de kraftverk och turbiner med hög 
verkningsgrad. På siemens har de ett testlab där de efter ett test måste lagra komponenter 
och olika delar. För att veta status och lagerplats används Excel och en labdatabas. Dessa 
två är länkade med varandra så att all information finns på båda plattformarna.  
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5  Analys 
 
I detta kapitel kommer olika metoder att analyseras.  
 

5.1  Slöserier  
 
I denna del identifieras vilka 7+1 slöseri som finns i laboratoriet på Alfa Laval. Det slöserier 
vi kunde identifiera på Alfa Lavals laboratorium som uppkommer på grund av oordning i 
lagret framkommer via nedanstående bild.  
 

 
Figur 7 slöserier 

 
Lager 
Många av delarna som finns på lagret har varit där i många år och de tar upp stor yta. Det 
finns risk att testdelarna blir omoderna vilket kan leda till att de inte kan användas i 
framtida test.  
 
Överarbete 
Testlabbet på Alfa Laval i Tumba kan ibland tvingas göra fler tester än vad som behövs då 
fel komponent kan ha använts. Detta resulterar i överarbete.  
 
Väntan 
Ett test kan ta längre tid då man måste leta efter komponenter. När ett projekt inte hittar 
delar som behövs måste beställning göras. Projektet stannar då av innan delarna 
levererats. 
 
Rörelse 
På Alfa Laval Tumba är lagret utspritt på olika ställen och våningsplan. Det leder till onödig 
rörelse när man ska hitta delar. 
 

Slöserier 

Lager 

Överarbete 

Väntan Rörelse 

Test med 
fel testdel 
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Test av fel produkt 
Har en felaktig del använts i ett test måste testet göras om för att det ska bli giltigt. Det är 
även en direkt säkerhetsrisk att testa med fel produkt som kan leda till personskada.   
 

5.2 Rotorsaksanalys 
 
För att komma fram till ett konkret lösningsförslag till problemet är det viktigt att först ta 
reda på rotorsaken. Eftersom förbättringsförslaget ska lösa problemet och inte bara 
symptomet till problemet. Utifrån intervjuer med anställda (se bilagor 6-9) har 
fiskbensdiagram utformats. Fiskbensdiagrammen har tagits fram för att ta reda på vilka 
orsaker som bidrar till problemet. Frågeställningarna fiskbensdiagramen tar upp är 
”bristande rutin på lagret” samt ”svårt att hitta rätt delar”.  Ett fiskbensdiagram utformades 
senare även för att ge förslag på åtgärder. 
 
 
 
 
 
  

  

Figur 8 Fiskbensdiagram 1, bristande rutin på lagret 
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Figur 9 Fiskbensdiagram 2, Svårt att hitta rätt delar 

Figur 10 Fiskbensdiagram 3, åtgärder 
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Det finns många faktorer som påverkar oordningen på labbet, de största orsakerna är 
bristande rutin och bestämmelser för anställda. Efter analys av fiskbensdiagram och 
nulägesanalys har rotorsaken identifierats som människan och dennes brist på rutin. 
Många faktorer påverkar människan i det dagliga arbetet. Enligt enkätsvaren (se bilaga 2) 
finns det tid till att strukturera upp testdelarna. Bristen på struktur och bestämmelser 
leder till att det avslutande steget inte prioriteras.  
 
Det är viktigt att ledningen poängterar vikten av att rutiner följs av alla och att det är en 
betydelsefull del av projektet. Vägen till önskat resultat kommer kräva arbete i form av 
inventering, upplärning och implementering. 
 
 

5.3 5S 
 
På labbet används inte 5S i det dagliga arbetet. Projekten avslutas och komponenterna 
lagras i olika pallar. Det gör att det blir svårt att hitta en komponent på lagret vid ett senare 
tillfälle.  
 

5.4 Logistik 
 
Lagret för testade delar på labbet är i dagsläget utspritt. Förvaring sker i form av att vissa 
testobjekt lagras i pallar i ett långtidslager medans andra lagras direkt på laboratoriet. En 
nedmonterad maskin kan förekomma i olika pallar på lagret. Många pallar blir stående i 
många år och vissa pallar har stått så länge att ägaren hunnit sluta. Denna logistik leder till 
ett konstant letande och osäkerhet på delarnas status som skapar kostnader i form av 
oförväntad tidsåtgång samt irritation bland projektledare och laboratoriets 
provningsingenjörer.  
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6 Förslag 
 
I detta kapitel kommer fyra olika förslag inom dokumentationshanteringen och två olika 
förslag inom logistiken att redovisas. 
  
För att införa något av förslagen är inventering det första steget och sedan måste 
arbetsprocessen ändras. WTR-tavlan speglar arbetsprocessen och där behöver “registrera 
status och lägga in i system” läggas till som en ny aktivitet. I denna aktivitet bedöms skicket 
på de olika delarna och det infogas i ett dokumentationshanteringssystem. Via 
dokumentationshanteringssystemet får man reda på vad som finns och vad som behövs 
köpas in. Inköpet kan då göras redan i början av projektet och då försvinner ”väntar på 
delar” aktiviteten. 

 
Figur 11 Ny arbetsprocess 
 
 

6.1 Dokumentationshantering 
 
För att ha koll på vilket skick komponenterna är i krävs dokumentation. I detta kapitel 
kommer tre olika förslag till dokumentationshantering att tas upp.  
 
Det som ska ingå i dokumentationen är: 

 Projektnummer 
 Artikelnummer 
 Om komponenten är modifierad 
 Vilket skick komponenten är i 
 Vilken lagerplats komponenten har 
 Vem som senast använt komponenten 
 Övrig kommentar 

 

6.1.1 Konceptförslag 1 Loggbok 
 
Det första konceptförslaget är det enklaste och minst tidskrävande. 
 
Ett vanligt sätt att dokumentera är att använda sig av papper och penna. Att föra en 
loggbok för lagerdokumentation är ett enkelt och effektivt sätt för att förstå vilket skick 
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komponenterna är i. Alla anställda på Alfa Laval kan använda sig av denna 
dokumentationshantering vilket medför en kort introduktionsfas.  
 
Fördelar 

 Dokumentation kan ske vid testplats. 
 Enkel metod. 
 Kan användas utan tillgång till elektricitet. 
 Ingen introduktion till avancerat system. 
 Kostnadseffektivt. 

 
 
Nackdelar 

 Kan inte se vart en detalj finns från datorn utan måste kolla i loggbok. 
 Lätt att tappa bort loggboken. 
 Finns ingen backup vid förlust av loggbok. 
 Lätt att försumma rutinen. 

 

6.1.2 Konceptförslag 2 Excel 

 
I dagens samhälle är Office-paketet vanligt och de flesta har någon gång kommit i kontakt 
med Excel. Excel är ett program som är vanligt vid hantering av siffror ibland annat 
tabellformat men det finns även många andra användningsområden. Via en telefonintervju 
med Lars Fogelberg (se bilaga 4) på Alfa Laval i Lund och mailkonversation med Siemens 
Industrial Turbomachinery (se bilaga 5) framgick det att deras lagerdokumentation 
hanterades via Excel. Lagerdokumentation kan på ett enkelt sätt ske med hjälp av Excel.  
 
Excel-dokumentet ska vara utformat på ett enkelt sätt där enbart det nödvändigaste 
dokumenteras för att uppnå optimalt resultat.  
 

 Figur 12 Excel-förslag 
 
Inom varje rubrik finns ett filter där sökning- eller filtreringsfunktion kan användas. Detta 
bidrar till att hela Excel-dokumentet inte behöver läsas igenom. 
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Figur 13 Excel-filtrering 
 
 
Fördelar 

 Excel finns på alla datorer. 
 De flesta anställda har förkunskaper av Excel. 
 Enkelt att använda. 

 
 
Nackdelar 

 Dator måste användas därför kan inte dokumentationen ske vid testplatsen. 
 Alla kan revidera dokumentet om det saknas en ansvarig. 
 Tidskrävande uppstart av dokumentationen. 

 

6.1.3 Konceptförslag 3 intern database 

 
Konceptförslag tre och fyra är mer avancerade förslag än tidigare förslag. Dessa förslag kan 
kombineras med streckkodsläsare. Med förslagen är även tänkt att man ska få information 
om tidigare projektnummer, där information om projektet och ägare ingår. 
 
Under ett studiebesök på Alfa Laval i Skogstorp kom projektgruppen i kontakt med ett 
databassystem. Databasen utformades i samråd med anställda och datateknikern Bengt 
Nilsson. Databasen är till för att se vilka verktyg som finns, hur de ser ut samt vilka verktyg 
som behövs för en specifik produkt. En specifik databas för Alfa Laval Tumba kan utformas 
med hjälp av Bengt för att på bästa sätt ta fram en användarvänlig och informativ databas.  
 
 
Fördelar 

 Informativ. 
 Tydligt visuellt. 
 Ingen utomstående behöver utforma databasen. 
 Lätt för nyanställda då det finns bild på det man ska leta efter. 
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Nackdelar 
 Lång implementeringsfas. 
 Måste vara en ansvarig i början. 
 Dator måste användas. 

 
Här är ett exempel på hur den interna databasen skulle kunna se ut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.4 Konceptförslag 4 Extern databas 
 
Det fjärde konceptförslaget är att köpa in en databas från ett externt företag. Efter ett 
studiebesök hos Johan Lauberg på Bosch Rexroth visades hur de använder sig av Autotask, 
ett program utvecklat av Sandvik Coromant. Autotask är ett program för styrning av 
lagerhantering, via det vet man när nya verktyg ska beställas in. Vid uttag i lagret använder 
de sig av easypick som även det från Sandvik Coromant. 
 
Vid införandet av en databas via ett externt företag kan ett smidigt och enkelt system 
utformats. Detta eftersom det externa företaget redan har databassystem och därför bred 
kunskap om det och kan bidra till effektiva lösningsförslag. För att ett sådant system ska 
fungera så bra som möjligt måste streckkodsläsare köpas in och alla komponenter utrustas 
med streckkoder. Detta bidrar till en lång och komplicerad implementeringsfas samt att det 
kan bli problematiskt att införa streckkoder på alla komponenter. Alla uttag från lagret 
registreras genom streckkodsläsare vilket kräver datorer vid varje lagerplats. Fördelen 
med detta är att alla uttag registreras direkt.  
 
Vid utplock ur lagret ska man i systemet klicka i vilken avdelning som ska använda 
verktyget, vilket leder till en bättre överblick över kostnader för de olika avdelningarna.  
 
Fördelar 

 Effektiva lösningar. 
 Informativt. 
 Tydligt visuellt. 

Figur14 Interndatabas 
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Nackdelar  
 Tidskrävande implementeringsfas. 
 Det mest kostsamma förslaget. 
 Nytt datasystem. 
 Datorer behövs vid lagret. 
 Svårt för ett externt företag att veta vad som krävs av programmet. 

 

6.2 Logistikhantering 
 
I denna del behandlas förslag till lagerutformningen för att minska slöserier, till exempel 
onödig rörelse. I dagsläget finns det förbättringsmöjligheter för utformningen av 
lagerplatser i laboratoriet på Alfa Laval Tumba. På laboratoriet finns det lagerplaster på 
både källarplan och entréplan.  
 

6.2.1 Förslag 1 

 
Ett förslag till att underlätta arbetet för pågående projekt är att utforma lagerhanteringen 
så att när ett projekt är aktivt är lagerplatsen på entréplan. När man sedan avslutar ett 
projekt flyttas projektdelarna ned till källarplan och då uppstår en ledig lagerplats på 
entréplan. 
 
 
Fördelar 

 Minskat slöseri i form av rörelse. 

 Tydligt om ett projekt är aktivt eller inte. 

 

Nackdelar 
 Tidskrävande att flytta projektet efter avslut. 

 Kan vara svårt med tillräcklig lagerplats på entréplan. 

 

6.2.2 Förslag 2 
 
Ett annat förslag är att lagerplatsen är styrd av vilken projektledare som har hand om 
projektet. En viss projektledare eller testperson har en unik lagerplats.  
  
 
Fördelar 

 Projektgruppen vet vart projektdelarna förvaras. 

 Vet man projektledaren får man automatiskt reda på vart delarna finns. 

 

Nackdelar 
 Det finns många som arbetar på laboratoriet vilket gör det svårt att dela upp 

lagerplasterna till alla. 
 De som gör många projekt kräver stor lageryta vilket medför olika stora lagerytor 

för anställda. 
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7 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras det förslag som vi tror kommer fungera för labbet på Alfa Laval i 
Tumba. På Alfa Lavals labb i Tumba behövs ett förvarningssystem till testobjekten efter 
test där objektens förvaring och status säkerställs. Utifrån intervjuer och enkätsvar krävs 
ett enkelt system med en ansvarig för att förvarningssystemet ska fungera.  Resultaten av 
denna studie pekar därför mot att konceptförslag 3 och lagerhanteringsförslag 2 är de 
alternativ som kommer fungera för Alfa Laval Tumba.  
 
Det bör noteras att samtliga förslag i denna studie kräver förändrat beteende hos de 
anställda. För att göra en organisationsförändring gäller det att tänka på att det tar tid att få 
fram önskat resultat. Bilden ”en mer realistisk syn på organisationsförändring” ger en 
bättre förståelse av hur ledningen måste tänkta när de genomför denna förändring.  
 

7.1 Konceptförslag 3 
 
Det förslag vi rekommenderar är konceptförslag 3 som är intern databas. Med detta förslag 
kommer 3 av de 7+1 slöserierna att reduceras. De slöserier som kommer att reduceras är 
väntan, eftersom det finns dokumentation om vad som finns på lagret vet projektledaren i 
uppstart av projektet vad som finns och vad som måste beställas hem.  Efter ett projekt är 
slutfört görs en genomgång av komponenterna, det som är oanvändbart slängs och det som 
är användbart lagras. På så sätt används bara den nödvändiga lagerytan. När 
projektgruppen vet i vilket skick komponenterna är i kommer testerna alltid göras med 
rätt komponenter och inget omarbete kommer behövas.  
 
Förslaget har fler fördelar än nackdelar. En betydande nackdel är dock att det kommer ta 
tid att implementera konceptförslaget, men det har vi kalkylerat med och ur ett långsiktigt 
perspektiv rekommenderas förslaget. Förslaget rekommenderas främst för att databasen 
kommer vara enkel att använda och kompetensen för utveckling av databasen finns inom 
företaget. För att lyckas med förslag 3 krävs att minst en person är ansvarig för 
implementeringsprocessen och att en inventering görs innan uppstart.  

 
 

Figur14 Interndatabas 
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7.2 Lagerhanteringsförslag 2 
 
Det lagerhanteringsförslag vi rekommenderar är förslag 2 som är personlig lagerplats. Med 
detta förslag kommer onödiga rörelser att minskas eftersom logistiken är utformad på ett 
bättre sätt. Då logistiken är en kringprodukt är det viktigt att den fungerar på ett smidigt 
sätt så att fokus kan läggas på testerna. Förslaget skulle underlätta det dagliga arbetet på 
Alfa Laval, då alla skulle ha en bestämd lagerplats. Förslaget är inte första prioritet då man 
borde komma igång med konceptförslag 3 först för att sedan vidareutveckla med 
lagerhanteringsförslaget. 
 

7.3 Slutsats 
 
Vi har analyserat oss fram till att konceptförslag 3 är det förslag som passar på labbet på 
Alfa Laval Tumba. Att en labbanställd på Alfa Laval Tumba lägger i genomsnitt 13,4 timmar 
i månaden på att leta efter testdelar. Med vårt förslag kommer 11 timmar i månaden att 
sparas. En timme kostar i genomsnitt 800kr det leder till att cirka en miljon kronor per år 
kommer kunna sparas1. Förslaget kommer alltså leda till att tid och pengar sparas. Även 

säkerheten ökar då risken för att göra test med fel komponent minskar.  
 
Vi uppskattar att inventering och implementering kommer ta ungefär fem månader för en 
person att genomföra samt att upplärning för de anställda kommer ta ungefär två veckor. 
Det resulterar i att det kostar 1 280 000 kronor2 att implementera detta förslag. Förslaget 
kommer alltså att löna sig på drygt ett år.  
 
Det kommer ta längre tid att avsluta projekt än tidigare men det kommer leda till snabbare 
uppstart i framtiden.   
 
Värt att nämna är även att en kombination av konceptförslag 1 och 2 tidigare testats utan 
önskat resultat. Vi ville ändå testa de som enskilda förslag med lite annan utformning än 
innan. Efter analys och diskussion med anställda blev slutsatsen att konceptförslag 3 är det 
förslag som borde implementeras för optimalt resultat. 
 
Slutligen har det kommit upp många funderingar under arbetets gång som tas upp i 
diskussionsdelen. 
 
  

                                                           
1 För att räkna ut hur mycket labbet kommer kunna spara har vi tagit 800(kr/h)*13,4(antal h 
slöseri)*10(antal anställda)*11(arbetsmånader)-800(kr/h)*2,4(antal h slöseri)*10(antal 
anställda)*11(arbetsmånader)=968 000. 
2 En anställd arbetar konstant med förslaget i 5 månader och de 10 anställda arbetar med 
det i två veckor. Det leder till uträkningen 
800(kr/h)*40(h/vecka)*20(veckor)+800(kr/h)*40(h/vecka)*2(veckor)*10(antal 
anställda)  
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8 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer tankar som uppkommit under projektets gång att tas upp. Vi 
kommer att ge förslag på fortsatt arbete för Alfa Laval och även granska arbetet kritiskt. 
  

8.1 Nuläget 
 
Studiens syfte var att ta fram ett förslag till Alfa Laval om förvaring av provobjekt efter test. 
Där provobjektens status och förvaring säkerställs. 
 
När ett nytt förslag ska tas fram är det viktigt att ta reda på nuläget på arbetsplatsen. För 
att få fram vad som fungerar eller måste förbättras. För att ta reda på hur förvaringen av 
provobjekt efter test såg ut var det viktigt att prata med de anställda. Detta för att få deras 
syn på nuläget och på så vis kunna göra en korrekt nulägesanalys. Eftersom de anställda 
idag inte har tydliga rutiner vet de inte hur dokumentation ska gå till och det blir därför 
inte gjort. Då vår nulägesanalys till stor del bygger på hur de anställda uppfattar problemet 
och de har olika uppfattning kan det vara så att vår nulägesanalys inte stämmer överens för 
alla till hundra procent. Analysen är hur vi har uppfattat att den största delen av gruppen 
känner.  
 
Vår enkät utformades med en kort tidsuppfattningsfråga och sex korta frågor med 
svarsalternativ mellan 1-4 där siffran 1 var sällan och 4 var ofta. För att den som svarade 
skulle bli ”tvungen” att ta ställning om det var mer ofta än sällan och inte ”lägga sig” i 
mitten. Det fanns även en valfri fråga om man hade eget förslag på att lösa problemet. Detta 
för att öka engagemanget och ta vara på idéer från anställda. Enkätsvaren skiljer sig åt och 
inget enkätsvar är den andra lik, men de drar åt samma håll på frågorna fast med viss 
differens.  
 
Utifrån vår nulägesanalys utformades fiskbensdiagram och identifikation av vilka 7+1 
slöserier detta problem lett till. Vi fick via enkäten reda på att de lägger i genomsnitt 13,4 
timmar i månaden per anställd för att leta efter delar. Ibland hittas inte delar som behövs 
som då måste beställas. Ny beställning en produkt resulterar i stopp i projektet för de 
måste invänta leverans på produkten. Leveransen kan ta upp till flera veckor. Hittas delen 
som behövs på långtidslagret kan det vara så att delen blivit modifierad vilket då inte gör 
det lämpligt att använda delen i testet. Körs ett test med en okorrekt del blir testet som kan 
ha pågått under längre tid ogiltigt. Tiden är en uppskattning av vad de anställda tror sig 
lägga på att leta efter delar, vi tog ett medelvärde av det, men värdet skulle kunna bli 
annorlunda vid ny mätning. Identifikationen bygger på vad de anställda har berättat och 
vår intuition vilket kan avvika från verkligheten. För att komma fram till rotorsaken 
utformades fiskbensdiagram där människan och dennes brist på rutin identifierades som 
rotorsaken.  
 

8.2 Benchmark 
 
Benchmark har till största del skett på olika avdelningar inom Alfa Laval. Eftersom Alfa 
Laval är ett stort företag som består av många olika avdelningar här i Tumba men även på 
andra platser i Sverige. Det har lett till många givande svar inom företaget.  
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Vi har varit i kontakt med andra företag men det har inte gett något till vårt arbete. Detta 
eftersom det råder sekretess på många andra företag och det har därför varit svårt att få 
svar på de frågor vi ställt. Vi har därför valt att inte redovisat detta i rapporten. Vi fick 
kontakt med ett externt företag Bosch Rexroth som vi fick göra ett studiebesök hos. Det var 
givande att se en annan verksamhet och hur de arbetar med sitt lager. Sekretessen på 
andra företag var ett hinder som kan ha orsakat att vi missat några givande svar och 
förslag. 
 

8.3 Förslagen 
 
Vi har funderat på många olika lösningar för detta problem, olika kombinationer och 
analyserat anställdas förslag. Vi valde att begränsa oss till fyra förslag som vi tyckte var 
relevanta att fördjupa oss i. Många av förslagen från anställda var liknande de förslag vi 
fördjupade oss i. Som redovisats i resultatkapitlet har vi valt att gå vidare med 
konceptförslag 3 och logistikförslag 2.  
 
Vi anser att dessa är bäst lämpade för Alfa Laval och väljer därför att rekommendera dessa. 
Två av våra konceptförslag, loggbok och Excel dokumentation har tidigare testats 
tillsammans utan önskat resultat. Vi valde ändå att med några förändringar ta med dem 
som två separata förslag. Excel och loggbok förslagen är enkla att genomföra, dock var 
känslan att det fanns bättre förslag vilket medförde att vi inte valde att gå vidare med dem.  
 
Det som ska ingå i lagerdokumentationen är baserat på det vi anser ska finnas med. Vi har 
tagit hjälp av anställda och vår handledare för att få med de väsentligaste punkterna som 
ska finnas med i dokumentationen, med reservation för förändringar.  
 

8.4 Rekommendation till fortsatt arbete  
 
Vårt förslag kräver engagemang och mer arbete i början. För att komma igång med 
förändring av lagerhanteringen på labbet krävs först och främst att man bestämmer vad 
som måste ingå i databasen. En ansvarig person skulle behövas för att inventera redan 
existerande delar samt instifta en lathund specifikt för den utformade databasen. Det skulle 
hjälpa anställda att komma in i de nya rutinerna med databasen. Viktigt är även att alla 
anställda är med på att det kommer bli en förändring och vilken påverkan förändringen har 
för dem. De anställda skulle behöva vara med under uppstarten för att känna sig delaktiga i 
arbetet och på så sätt lättare anpassa sig till förändringen. 
 
Det är viktigt att ledningen inser att avslutandet av olika projekt kommer ta längre tid än 
vad det gör i dagsläget och att det kommer vara en krävande implementeringsfas. När detta 
system är infört kommer uppstarten av projekten vara betydligt kortare och väntan på 
projektdelar kommer inte längre vara ett problem. Det är viktigt att alla anställda följer 
rutinen och inser vilken hjälp detta system har vid uppstart av ett nytt projekt.  
 

8.5 Kritisk granskning 
 
Mycket av vårt examensarbete bygger på hur de anställda upplever problemet och ur ett 
kritiskt perspektiv kan deras utsagor uppfattats felaktigt. Det kan leda till att rotorsaken vi 
kommit fram till inte stämmer. Ett annat förslag kanske passar bättre än det vi har granskat 
eftersom valet bygger på vad vi anser passar bäst.  
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Enkäten utformades anonymt vilket kan vara en nackdel då det kunde varit intressant att 
dra kopplingen till hur nyanställda respektive långtidsanställda reagerar på problemet. Då 
vi efter intervjuer har uppfattat problemet olika hos dessa grupper. 
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Bilaga 1 
 

Enkät exjobb: Lagring av testobjekt i labbet   

   
Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger på att leta efter testkomponenter per 
månad? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på dig/din erfarenhet.  

Sällan Ofta 
Finns det avsatt tid efter ett test att märka upp testdelarna? 1        2        3        4  
            
Är det en risk att du inte får fram rätt testdelar?       1        2        3        4 
 
Är det en risk att du inte testar med rätt delar?  1        2        3        4 
 
Händer det att du letar efter saker som inte finns?  1        2        3        4 
 
Händer det att du beställer någon testdel som redan fanns? 1        2        3        4 
 
Efter avslutad testning vet ni då vilket skick testdelarna är i? 1        2        3        4  
 
 
Har du något förslag på hur man kan lösa oordningen på labbet? (Valfritt att svara) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tack för din hjälp! 
Emelie & Cecilia 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av enkät 
 
Första frågan på enkäten var för att få en överblick över hur många timmar de la ned på att 
leta efter komponenter. Utifrån denna fråga kom dessa svar fram: 16h, 16h, 20h, 10h och 
5h vilket ger ett medelvärde på 13,4h per månad.  
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Bilaga 3  
 
Intervju med Aksel Kristensen, testledare 
 
Vad gör man om ett objekt är dåligt/trasigt? 
Man kastar ingenting här. När projektet är aktivt äger projektet delarna. Vissa delar 
modifieras, då görs ett spårbart mätprotokoll på den så det uppfyller kraven. Det är ett 
relativt nytt system så det finns inte ännu på alla detaljer. 
 
Vad är orsaken till oordningen? 
Kulturen hos många på företaget är att det inte är så noga. Det är inte stress som ligger 
bakom att man inte håller ordning det är mer att det inte finns någon bra rutin för det.  
 
Går det åt mycket tid att leta efter delar? 
Ja går åt mycket tid att få rätt information om delarna och man kan behöva kontrollera att 
allt är rätt. 
 
Finns det någon typ av spårningssystem? 
Ja det finns ID-nummer på de nyare detaljerna. 
 
Testas objekten en gång eller flera gånger? 
Flera tester under projektets gång. 
 
Har det funnits något system förr som fungerade? 
Ja på 80-talet var det en/två personer som var ansvariga för lagerhållningen men efter att 
de gick i pension fanns det ingen som tog över. Det kan bli svårt om alla ska hålla reda på 
något system. 
 
Har du något förslag på hur man skulle kunna lösa problemet? 
Man skulle kunna ha genomgång efter projektet och kolla på vad som ska skrotas/sparas. 
Det som ska skrotas, sparas i några månader för att sedan skrotas helt. Detta för att om 
projektet skulle behöva göras om finns delarna kvar i några månader. Det som är helt ska 
märkas upp och knytas till dess historia, exempelvis med hjälp av rapporter. Borde vara 
datoriserat om alla ska kunna sköta det annars måste det vara några få personer som är 
ansvariga. 
 
Efter att ha varit ute och kollat på labbet såg vi att det finns vissa markeringar på 
pallarna. Kan man söka på projektnumret i någon databas för att få fram detaljer? 
Nej det finns bara en projektlista med projekt som är pågående samt vissa avslutade 
projekt där man bara kan se vem som är ägaren under en kortare tid. 
 
Kan man få fram vilka delar som ingått i testet av projektrapporten? 
Nej man kan bara få fram ägaren samt datum.  
 
Skulle det behöva finnas en lista på delar som ingått i projektet? 
Jag tror att det i alla fall till en början skulle räcka med att man fick reda på ägaren och 
datum för testet, så man har någon att fråga/ställa till svars. Jag tror att någon typ av 
streckkodsläsare kopplat till en databas skulle kunna få ordning på problemet.  
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Bilaga 4 
 
Telefon intervju Lars Fogelberg Alfa Laval Lund 
  
Testar ni era värmeväxlare? 
Ja de testas, flera försök varje år. (2000st) 
  
Har ni någon bra logistik för hur ni förvarar era testobjekt? 
De utvärderas efter tre månader men de är ofta förstörda efter testet men det finns några 
komponenter som är hela som sparas och läggs in i ett Excel register.  Komponenterna som 
sparas under längre tid ansvarar projektledaren för.  
  
Har det alltid bara sparats i tre månader?  
Tidigare sparade vi också våra testobjekt under en längre tid men vi gjorde en utrensning 
och satte som standard att testobjekten ska sparas i tre månader efter testet utförts. Detta 
eftersom vi behöver använda ytan till något annat och vi vet även vad som finns. 
  
Tillägg Material och Kemi i Tumba hanterar mindre produkter och de sparas i 6 månader. 
Kan vara bra att kolla hur deras förvarning ser ut.  
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Bilaga 5 
 
Mailkontakt med Helena Oskarsson materialteknik chef på Siemens Industrial 
Turbomachinery AB 
 
Vi på Siemens utvecklar, tillverkar, säljer och servar gasturbiner för kraftgenerering och till 
Oil&Gas- industrin. Labbet består av 20 personer, civing och doktorer, och vi stöttar hela 
företaget med vår kompetens. Vi har ett fullt utrustat lab med metallografi, 
värmebehandling, oförstörande provning och mekanisk provning.  Vi stöttar Produktion, 
Inköp, Produktutveckling, Service mfl. och det blir väldigt mycket komponenter som 
kommer in till oss. Det kan vara allt från små detaljer, som en avbruten bult till flera 
Europapallar med trasiga detaljer. Inom mekanisk provning blir det stora mängder 
provstavar, först som ämnen från leverantören och sedan tillverkar vi provstavar och 
genomför provning tex utmattning eller kryp. Sedan lagras alla provstavar. När vi gör 
större skadeutredningar förväntas vi lagra materialet i många år. Som du förstår krävs att 
vi har fungerande system för att hålla ordning på allt detta.  
  
1. Vårt viktigaste system kallar vi labnummerdatabasen. Den ligger på en gemensam disk 
som alla på labbet kommer åt. Labnumret är ett löpnummer, nu 2015 börjar löpnumret på 
15 och sedan från 001 och vidare. Just nu är vi på nummer 15071 som du ser nedan. Sedan 
fyller vi i alla kolumner, ansvarig för uppdraget, beställare, datum, vad är det för något, 
vilken maskin kommer det ifrån, vilket konto ska vi tidskriva på, vad ska vi göra, vilket 
material är det, nummer på den tekniska rapporten, vad hände med restmaterialet, lagrat 
eller skrotat. Så fort vi får in ett nytt uppdrag där vi får in komponent eller del, tar man 
direkt ut ett labnummer. Vi har även en färgkod. Vi har små klisterlappar, grå, gröna, röda, 
oranga och gula. I år är det grått. Sedan kan man skriva labnumret på en klisterlapp och 
sätt på sin provask tex. Färgkoden syns även i excelbladet. Man kan även märka upp större 
delar. Kutsar för metallografi märks med labnummer med en vibrationspenna. Labnumret 
anges även i slutrapporten. På detta sätt har vi en chans att hålla ordning på allt gods, och 
även förstå vad gamla grejer är som kanske kommer fram. Vår labnummerdatabas startade 
1982. 
   
2. För större skadeutredningar som vi kallar RCA, Root Cause Analysis, förväntas vi lagra 
det undersökta materialet i många år, för att kunna gå tillbaka vid behov. Våra labhyllor där 
folk förvarar sina uppdrag passar inte för detta, så därför har vi ett RCA-rum. Det är ett 
ganska litet rum på labbet med hyllor längs väggarna. Där läggs allt RCA-restmaterial in, väl 
uppmärkt, och får ligga kvar, i princip för evigt. 
  
3. Provstavar är en historia för sig. De gjutna provstavsämnena förvarar den ansvarige 
killen i sitt rum i väl uppmärkta plastbackar. Sedan bearbetar vi fram provstavar. För att 
hålla ordning på dem har vi speciella avlånga små plastaskar, en per provstav, som märks 
upp med en klisterlapp med all information. De bearbetade provstavarna i sin plastask 
förvarar den ingenjör som ska göra provningen. Efter provningen sparas provstavarna i 
stora arkivskåp, igen väl uppmärkta. 
  
4. Det blir som sagt väldigt mycket gods som kommer in till labbet, ibland som en lös 
komponent men även hela pallar. Sedan många år har vi städdag före varje lång ledighet, 
jul och sommar. Då är alla ute i labbet och rensar och skrotar ut vad som går, samt för in i 
labnummerdatabasen att godset är skrotat. Annars skulle vi snabbt drunkna i prylar.  
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5. För större mängder gods som ska förvaras länge, har vi ett centralt kallförråd som vi kan 
skicka delarna till. Då har vi en annan excellista för att hålla ordning på vad vi har där. Det 
finns en central lista, men den är inte så sökbar så vi har en egen, se nedan. TC-numret är 
det numret vi får från Kallförråd för registrering av vårt gods. Sedan vad är det, vi tar alltid 
bilder och sparar på disken, vem är ansvarig för godset. Ibland rensar vi även 
kallförrådsgods, och då registrerar vi det i listan och sparar positionen. Om någon kommer 
och frågar efter gods senare har vi då möjlighet att kolla vart det tagit vägen. 
  
 Så mitt tips till er blir att ta fram ett excelblad med information som är relevant för er 
verksamhet. Se till att den verkligen används, kanske ni måste ge en utbildning för berörda 
och sedan följa upp. Sedan vet jag inte hur era lokaler ser ut och hur stora era grejer är, 
men vi har mycket hyllor på labbet och varje medarbetare har egna hyllor uppmärkta med 
sitt namn för att kunna förvara pågående uppdrag. 
  
Så som ni ser har vi ett antal system, och det är nödvändigt för att hålla ordning. Jag brukar 
säga: Ordning Är Bra, och det gäller verkligen för gods på labbet.  
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Bilaga 6 
 
Intervju med Galya Simeonova, projektledare 
 
Vad gick förra projektet ut på? 
Inventering först. Excel dokument till en början som sedan skulle utvecklas. Loggböcker till 
varje pall.  
 
Vad var det som var bra med förra projektet? 
Att man lätt skulle se vad som fanns ute i labbet.  
 
Vad var det som inte fungerade med det tidigare projektet? 
Implementeringen från ledningens håll.  
 
Har du något förslag till hur förvaringen av testobjekten borde vara?  
Databas skulle fungera, först måste en inventering göras. Identifiera var objekten befinner 
sig. Komma fram till en struktur och sedan utbilda efteråt.  
 
Vilka fördelar ser du med förvaringen i dagsläget? 
Har blivit bättre än förr. 
 
Vilka nackdelar ser du med förvaringen i dagsläget? 
Det kan bli ännu bättre än det är nu.  
 
Tips: Kolla på testmaskin pols register av lager Esbjörn Fjällstedt. 
  



XI 
 

Bilaga 7 
 
 Intervju med Mona Klein, projektledare 
 
Hur ser det ut idag med projekten på labbet? 
Man måste tänka på att räkna in alla processer i projektets gång. Det är till exempel 10 test 
som görs samtidigt och den fasen kallas New product developement (NPD) där är det inte 
labbpersonalen som ansvarar för tester och delarna utan det är personer i projektet. Det 
ställer till det i lagerhållningen då det är så många olika personer som lånar delar. NPD 
borde ha egna låsta förråd. Efter NPD fasen ska projektledaren lämna tillbaka delarna till 
labbet. Där labbet borde ha en ansvarig, annars kommer ingen göra det. Livscykeln är den 
tid som en produkt finns på marknaden. Om man får in något klagomål eller att det är 
något fel på en produkt tar Existing product developement (EPD) över och gör tester, det är 
här labbpersonalen kommer in och gör sina tester.   
 
Man måste även ha i åtanke att när nya delar beställs kan de hamna fel. Sen måste det även 
märkas upp då det inte finns något artikelnummer från början.  
 

  



XII 
 

Bilaga 8 
 
Intervju med Emma Friman, projektledare 
 
Hur ser dagsläget ut på labbet? 
Det går åt onödig tid för att leta efter delar på labbet. Tid är pengar och tänk då att 1 
timmas arbete kostar cirka 800 kronor. 
 
Har du något förslag på hur ett bra lagersystem skulle se ut? 
Det borde finnas ett före, under och efter inventeringssystem. Det ska framgå vilka 
befintliga delar som finns och även vilka som är nya samt skrotade. Det borde kanske 
finnas hyllor som är avsedda för en viss typ av maskin så att man samlar allt på samma 
ställe. Det ni dock behöver tänka på är att det är svårt att märka upp delarna då det inte får 
bli någon viktförändring och lappar lossnar oftast. Det borde även finnas någon person som 
är ansvarig för lagerhanteringen på labbet, lite som på ett bibliotek kanske.  
 

  



XIII 
 

Bilaga 9  
 
Intervju Johanna Herrlander, strategisk inköpare 
 
Har ENS någon databas för projekt? 
ENS köper in och skapar ett eget system för produkten, men det är en gemensam databas 
för Operations som heter Promise. De använder även G: där de har exelfiler. Det finns även 
en separat ritningsdatabas.  
 
Alfa Laval har en matrisorganisation där vissa saker görs globalt medan andra görs lokalt. 
DC-lager skulle kunna ha tips till er om databas/lagerhållning, så hör med dem. 
 



XIV 
 

Bilaga 10 
 
Intervju med Sten Skerberg filialchef på installationsservice Stockholm 
 
Kan du förklara vad Jetas är? 
Det är en extern webbplattform som är ett kvalitetssystem och används för att kunna följa 
upp ärenden som rör byggnaderna. Alfa Laval har köpt licenser till Jetas, men det kostar 
cirka 5000 kronor per person som vill ha en plattform.  
 
Skulle du kunna rekommendera Jetas som databas för lagerhanteringen på labbet?  
Nej det skulle jag inte. Det är lite för komplicerat för att använda som sökdatabas. Det kan 
även vara problem när det är webbaserat då underhåll eller dålig uppkoppling kan leda till 
att det inte går att använda. Systemet passar bra för felanmälningar och beställningar men 
inte som databas. 
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