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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Institutionen för Innovation, Design och 

Teknik, (IDT), vid Mälardalens högskola på uppdrag av ABB AB Machines. 

  

Året var 1988 då ASEA och Brown Boveri bildade ett gemensamt företag under namnet ABB (Asea 

Brown Boveri). 

Examensarbetet utfördes på divisionen Disctrete Automation and Motion där de främst utvecklar, 

tillverkar och säljer synkrona och asynkrona växelströms- motorer och generatorer. 

 

Huvudsyftet med detta examensarbete var från början att skriva en generell emballageinstruktion, men 

prioriteringen ändrades till att ta fram mer specifika emballage instruktioner för Rotorer, Statorgavlar, 

Lagerstöd och Yttre kåpa (plåtar) istället. 

 

Arbetet började med att ta itu med ett problem om att personalen fick börja sitt arbete med att slipa 

bort rost på statorgavlarna pga. att dem förvaras utomhus. Resultatet blev främst en investering i ett 

nytt gavelställ så att materialet kan förvaras inomhus samt en emballageinstruktion som det var tänkt 

från början. 

Problemet angående lagerstöden var att personalen tyckte att det var krävande och svårt med 

rengöringen från rostskyddet lagerstöden var insmorda i. Om allt rostskydd inte går att få bort kan det 

leda till att målarfärgen inte fäster ordentligt. Efter att ha jämfört med liknande artiklar gjordes ett test 

att beställa ett lagerstöds par utan rostskyddsmedel, vilket gav ett bra resultat. Detta initiativ satte även 

igång en process för inköparna att göra samma sak för fler olika artiklar. 

För specialpallen gjordes en kartläggning av processen med två olika VSM samt att en beräkning 

gjordes på hur mycket ABB skulle tjäna på att beställa fler specialpallar än att få plåtdetaljerna 

levererade på A-pallar. Resultatet blev att vi rekommenderar ABB att köpa in 5 specialpallar till för 

att ha ett bra rullande flöde. 

I dagsläget levereras rotorer till ABB på tre olika sätt från tre olika leverantörer. Nuläget analyserades 

för dem tre leverantörerna för att sedan i samspråk med personalen välja vilket sätt som var bäst och 

skriva en emballageinstruktion utifrån det. 

 

Nyckelord: Kvalitet, Emballage, Instruktioner, 7QC-Verktyg, DMIAC, PDCA. 
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Abstract 

This report is the result of a thesis carried out at the Department of Innovation, Design and 

Technology (IDT), at Mälardalen University on behalf of ABB AB Machines.  

  

The year was 1988 when ASEA and Brown Boveri formed a joint venture under the name ABB (Asea 

Brown Boveri).  

We perform our thesis at the division Discrete Automation and Motion where they primarily develops, 

manufactures and sells synchronous and asynchronous AC motors and generators. 

 

The main purpose of this thesis was initially to write a general packaging instruction, but the priority 

changed to develop more specific packaging instructions for Rotors, Stator gables, Bearing support 

and Outer Cover (plates) instead. 

 

The work started off to deal with a problem about that the staff had to start its work to grind away rust 

on the stator gables due to those stored outdoors. The result was mainly an investment in a new gable 

rack so that the material can be stored inside, as well as a packing instruction as it was originally 

intended. 

The problem on the bearing supports were that the staff thought it was demanding and difficult to 

clean them from the rustproofing they were greased in. If it is not possible to remove all rust 

protection it can cause the paint to not attach properly. After having compared with similar articles a 

test were done to order a pair of bearing supports without corrosion inhibitor, which gave good 

results. This initiative also set in motion a process to do the same for more different items. 

For special pallet, a survey were made of the process with two different VSM and a calculation of 

how much ABB would earn at ordering more special pallets than getting the material delivered on the 

A-pallets. As a result, the recommendations to ABB where to purchase five special pallets to have a 

good moving flow. 

In the current situation rotors are delivered to ABB in three different ways, by three different 

suppliers. The current status were reviewed of those three suppliers and talking to the staff to choose 

which way that was best and then write a packing instruction accordingly to that. 

 

Keywords: Quality, Packaging, Instructions, 7QC Tools, DMIAC, PDCA. 
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Förord 

Denna rapport redogör för det kandidatexamensarbete som genomfördes under perioden januari till 

maj år 2014. Arbetet utfördes av två studenter inom Innovation, Produktion och Logistik vid 

Högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik vid Mälardalens Högskolan i Eskilstuna. 

  

Ett stort tack till vår handledare Stig Björkdahl vid Universitetsadjunkt i Kvalitetsteknik som bidragit 

med god rådgivning och konstruktiv kritik genom hela processen. Vi vill även tacka Anna Lindau och 

Jonas Rydell på ABB Machines för vänlig mottagande och givande möten, det har varit en 

förutsättning för att kunna slutföra arbetet och rapporten. 

  

(Västerås, 30:e Maj 2014) 

Dennis Asmussen och Sarkat Sadi 
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Ordlista 

AMS710 

ABB har döpt en av sina maskiner till AMS710, med dem menas att från golvet till centrumpunkten på 

en maskins längd är 710mm. 

AMS800 

ABB har döpt en av sina maskiner till AMS800, för med dem menas att från golvet till centrumpunkten 

på maskins längd är 800mm. 

AMS900 

ABB har döpt en av sina maskiner till AMS900 med dem menas att från golvet till centrumpunkten på 

maskins längd är 900mm. 

GBA1250 

ABB har döpt en av sina maskiner till GBA1250 med dem menas att från golvet till centrumpunkten 

på maskins längd är 1250mm. 

GBA1250A 

ABB har döpt en av sina maskiner till GBA1250A, med dem menas att från golvet till centrumpunkten 

på maskins längd är 1250mm och där A:et betyder att maskinen är längre. 

Intercept-plast 

En sorts plast som förvarar din produkt utan att rosta i över ett år. ABB använder sig utav denna 

plast. 

Täckfolie 

En sorts plast som förvarar din produkt utan att rosta i en mindre period. ABB använder sig utav 

denna plast. 

MP1 

MP1 är en avdelning i ABB AB Machines, där Statorgavlarna sätts ihop.  

MP10 

MP10 är en avdelning i ABB AB Machines, det är sista avdelningen i processen där allt packas ihop, 

innan man skickar vidare till kund. 

Lamiflex WR 4C 
Lamiflex är ett sorts papper som skyddar rotorerna, leverantörerna skickar med Lamiflex papper runt 

rotorn så att de bearbetade sidorna skyddas. 

Case 

Case = ett fall 

Ett case är något man gör för att räkna om den tilltänkta investeringen kommer bli lönsam. 
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1. Inledning 

Examensarbetet är uppdelat i fem olika punkter där huvudmålet var att ta fram en generell 

emballageinstruktion. De andra fyra punkterna var att ta fram mer specifika 

emballageinstruktioner för: rotorer, statorgavlar, lagerstöd och yttrekåpa (plåtar). På alla dessa 

punkter går det att spara in pengar åt företaget. Pengarna i detta fall sparas in på grund av att 

processerna blir kortare då vi tar bort den icke värdeskapande delen, mer exakt slöseri på grund 

av överarbete, (Blücher och Öjmertz, 2008). Under arbetets gång ändrades fokus i samtal med 

handledaren på ABB till att enbart göra dem specifika instruktionerna. 

1.1 Bakgrund 

1890 bildades vad som kom att kallas ASEA efter att Wenströms och Granströms Elektriska 

Kraftbolag vars affärsidé var elkraftöverföring för industri och transport, fusionerade med 

Elektriska Aktiebolaget som skulle tillverka elektrisk belysningsutrustning och 

dynamomaskiner. Det nya bolaget döptes som sagt till ASEA (Allmänna Svenska Elektriska 

Aktiebolaget) och huvudkontoret förlades till Västerås. 

 

År 1988 offentliggjorde Asea och Brown Boveri att de båda företagen skulle bilda ett 

gemensamt företag under namnet ABB (Asea Brown Boveri). 

ABB har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz, och sysselsätter ca 150 000 personer i ca 100 

länder.
1
 

 

ABB består och drivs genom fem olika divisioner som är organiserade i förhållande till de 

branscher och kunder som betjänas. 

I Sverige finns ABB idag på mer än 30 orter och har ca 9000 medarbetare.
2
 

De fem olika divisionerna:
3
 

 Power products 

 Power Systems 

 Low Voltage Products 

 Process Automation 

 Discrete Automation and Motion 

                                                 
1
 http://new.abb.com/se/om-abb/kort/historik 

2
 http://new.abb.com/se/om-abb/kort 

3
 http://new.abb.com/se/om-abb/kort/koncernstruktur 

http://new.abb.com/se/om-abb/kort/historik
http://new.abb.com/se/om-abb/kort
http://new.abb.com/se/om-abb/kort/koncernstruktur
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Denna förstudie utfördes på Discrete Automation and Motion på avdelningen Motors och 

Generators, Synchronous Machines. Där utvecklar, tillverkar och säljer man asynkrona och 

synkrona växelströmsmotorer och generatorer i effektområdet från ca 1 MW och uppåt för 

generatorapplikationer och motordrifter. Förutom detta så utvecklar, tillverkar och säljer dem 

även likströmsmotorer.
4
 

  

Figur 1 – En synkronmotor 

 
1.2 Produkter/Tjänster 

 

ABBs produkter är främst inriktade i två stycken huvudled. Ena ledet är deras växelströms 

generatorer och det andra ledet är deras växelströms motorer. Dessa led kan i sin tur delas upp i 

två grupper, GBA- och AMS maskiner. Skillnaden mellan GBA- och AMS maskinerna är 

främst storleken men även utseendet och sättet dem byggs på. AMS maskinerna finns i 

modellerna: AMS710, AMS800, AMS900, AMS1000 och AMS1120 och GBA maskinerna 

finns i modellerna: GBA1000, GBA1120 och GBA1250. Siffrorna i modellerna står för 

storleken på maskinen, det är måttet från marken till centrum av axeln mätt i mm. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att skriva en generell emballageinstruktion som skall 

skickas till alla leverantörer, där det ska stå hur ABB vill ha sitt material levererat. 

                                                 
4
 http://www.abb.se/cawp/seabb361/378441ed91788481c1256c8c00490baa.aspx 

http://www.abb.se/cawp/seabb361/378441ed91788481c1256c8c00490baa.aspx
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1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsar sig under ett tidsintervall på 20 veckor (from 2014-01-20 tom 

2014-06-02). 

2. Projektdirektiv 

2.1 Tillvägagångssätt 

Detta examensarbete har skrivits på halvfart under en 20 veckors period. Den tilldelade platsen 

där arbetet mestadels har utförts var på kontoret vid ankommandeavdelningen. Anledningen till 

att placeringen blev ute i produktionen var för att det skulle bli enklare att kunna se hur 

materialet verkligen kommer hem och på så sätt få en så bra överblick som möjligt. 

Om någon information behövdes från ABB:s interna system användes någon av de 

gemensamma datorerna på avdelningen, annars användes personliga laptops till hela arbetet. 

Nackdelen med det var att det ibland blev en begränsning på grund av väntetiden som kunde 

uppstå på att en dator skulle bli ledig. 

 

3. Uppgifterna 

3.1 Statorgavlar 

3.1.1 Problemformulering 
Personalen får börja sitt arbete med att slipa bort all rost från statorgavlarna av modellerna 

AMS710, AMS800 och AMS900. 

 

3.1.2 Syfte 
Syftet med denna uppgift är att hitta en lösning för att skydda statorgavlarna från att bli rostiga. 

 

3.1.3 Mål 
Skriva en emballageinstruktion för statorgavlar som ABB kan skicka till sina leverantörer. 
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3.1.4 Nulägesanalys 

I dagsläget förvaras statorgavlarna av modellerna AMS710, AMS800 och AMS900 ute i ett 

pallställ. Gavlarna som är större förvaras inomhus i ett egentillverkat gavelställ, av anledningen 

att dem är för stora för att förvaras i ett vanligt pallställ. Av denna anledning har en 

avgränsning gjorts att enbart undersöka statorgavlarna till maskinmodellerna AMS710, 

AMS800 och AMS900. 

 

Gavelstället fungerar på det viset att det står ett gavelpar per fack. Sedan när en order påbörjas 

tas den ena gaveln fram för att läggas i en fixtur, för att sedan plåtlägga statorn. Medan statorn 

plåtläggs står den andra gaveln i stället och väntar. När statorn är plåtlagd hämtas den andra 

gaveln och pressas ihop mot plåtpaketen. Efteråt svetsas järnlinjaler fast längs med statorn i 

gavlarna. 

 

3.1.5 Genomförande 
Uppgiften började med att först söka i ett ERP (Enterprise Resource Planning) program som 

heter SAP för att kunna hitta alla kvalitetsmeddelanden (QM) som personalen har skrivit om 

statorgavlarna. Sedan fastställdes hur personalen löser problemet i dagsläget och sedan gjordes 

beräkningar på det för att försöka hitta bättre lösningar. 

 

Som tidigare nämnts så börjar personalen med att slipa bort rosten ifrån statorgavlarna, vilket 

medför stora kostnader för företaget på långsikt. Genom att slipa bort rosten leder det även till 

en dålig arbetsmiljö och ett extra moment som personalen behöver göra. Av denna anledning 

har några förbättringsförslag för att lösa detta problem tagits fram. 

Förbättringsförslag: 

1. Undersöka vad det skulle kosta ifall leverantören plastade in gavlarna med täckfolie 

innan dem levererade gavlarna. En beräkning gjordes på det pris som ABB köper in 

täckfolie för och sedan lades de på 20 % för att simulera ett ungefärligt pris vi skulle 

kunna ha fått från en leverantör.  

2. Undersöka vad det skulle kosta att plasta in gavlarna med en intercept plast. Intercept 

plasten är en sorts plast som kan förvara material ifrån att bli rostiga i närmare ett års 

period. Valet att undersöka den var på grund utav att försöka få den bästa möjliga 

kvalitén som finns för att förvara gavlarna utomhus. 

3. Den sista lösning var att bygga på det befintliga gavelstället ute i produktion där 

gavlarna står i. För att kunna jämföra tillverkningskostnaden på ett nytt gavelställ som 
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senare ska svetsar ihop med det gamla har två olika företag kontaktats. Att ta in två 

olika offerter var ett krav från ABBs sida. 

     

Figur 2 - Exempel på statorgavlar som förvaras ute på        Figur 3 - Exempel på statorgavlar som förvaras inomhus 

gården      

Figur 3 

På bilden ovan syns hur ABB Machines i dagsläget hanterar statorgavlarna. De ligger ute i 

pallstället och väntar på att användas i produktionen, medan de ligger där så rostar materialet 

på grund av klimaten. De statorgavlarna som läggs ute är i ett pallställ är för maskinmodellerna 

AMS710, AMS800 och AMS900.  

 

Figur 4 

På denna bild syns statorgavlarna till de större maskinerna som inte får plats i pallstället 

utomhus. Som synes rostar inte de på grund av att dessa gavlar körs i direkt vi ankomst och 

ställs upp i gavelstället. 

 

3.1.6 Slipning 
Undersökningen började med att se hur problemet löses i dagsläget och kom då fram till att all 

rost som förekommer på de ytorna som senare skall svetsas slipas bort. Ifall rosten inte slipas 

bort från gavlarna kommer de leda till att kvalitén på svetsen blir dålig. Första tanken var att 

företaget borde kasta bort ganska mycket tid och pengar på detta moment. Eftersom att 

vetskapen om att de mindre statorgavlarna förvaras utomhus fanns, undersöktes hur länge 

gavlarna förvaras utomhus i pallstället. Det visade sig att gavlarna förvaras utomhus i snitt ca 

29 dagar (se tabell 1) innan det tas in till produktionen. 
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Tabell 1 - Antal dagar statorgavlarna förvaras utomhus 

Antal dagar statorgavlarna förvaras utomhus 

     
Nr Ordernr Inläsning Start Antal dagar 

1 A 2013-09-16 2013-11-15 60 

2 B 2013-10-03 2013-11-04 30 

3 C 2013-10-31 2013-11-27 27 

4 D 2013-11-04 2013-11-15 11 

5 E 2013-11-04 2013-11-20 16 

6 F 2013-12-12 2014-01-17 36 

7 G 2013-10-31 2013-11-04 4 

8 H 2012-12-19 2013-01-08 20 

9 I 2012-12-19 2013-01-27 31 

10 J 2012-12-19 2013-02-08 20 

11 K 2012-12-19 2013-02-20 63 

12 L 2013-05-12 2014-01-09 35 

13 M 2013-08-22 2013-09-09 18 

Total 
   

371 

Snitt 
   

29 

 

 

Nästa steg blev att räkna på alla kostnader som är kopplade till slipningen av rosten. För att få 

de summorna hölls först en dialog med personalen som jobbar med att slipa bort rosten från 

gavlarna för att få reda på hur lång tid man beräknar att de tar för att slipa bort rosten och på ett 

ungefär hur många procent utav de gavlarna som har legat ute som slipas. Svaren blev att ca 80 

% utav de gavlarna man tar in slipas och att de tar ungefär en timme per gavel. Eftersom att 

varje maskin har två gavlar resulterar det i att det tar ca två timmar av en arbetares tid att slipa 

bort all rost per maskin. För att sedan få en sådan säker uträkning som möjligt togs även 

information fram om hur stor kostnaden för sliplameller var samt att en arbetare kostar ca 290 

kr per timme. Här nedanför (tabell 2) kan syns hur uträkningarna såg ut i Excel samt ett mer 

visuellt alternativ i form av ett diagram (figur 5). 
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Tabell 2 - Beräkning av slipning 

 

 

För att kunna får en helhetskostnad på hur mycket företaget har fått betala för slipning varje år 

undersöktes en prognos som visar hur många maskiner av modellerna AMS710, AMS800 och 

AMS900 man hade sålt under åren 2010- 2013. För att sedan beräkna hur mycket kostnaden 

kommer att bli under år 2014 undersöktes även alla förbokningar som ABB Machines har för 

maskinmodellerna AMS710, AMS800 och AMS900, för att sedan kunna hitta en billigare 

lösning. 

 

 

 

Figur 4 - Diagram för totalkostnaden av slipningen 
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3.1.7 Inplastning från leverantör 
Eftersom de stora statorgavlarna kommer inplastade från leverantör gick funderingen på att 

plasta in de små gavlarna också. Eftersom att ABB själva köper in två olika plaster, Intercept 

plast och täckfolie, för att plasta in sina maskiner, undersöktes kostnaderna för de båda 

plasterna. Intercept plasten är en plast där material kan lagras ifrån att bli rostiga i över ett års 

tid medan täckfoliet är en plast där material kan lagras i ca en månad, men då med ca två påsar 

torkmedel. För att få så relevanta siffror som möjligt togs förutom kostnaderna för plasten även 

kostnaden för torkmedlet fram. Seden gjordes en uträkning på hur mycket plast som behövdes 

till varje par av statorgavlar (se tabell 2). 

Efter att ha fått ut all dessa värden kontaktades en inköpare på företaget för att be denna att 

kolla med en av leverantörerna om vad de skulle kosta ifall de levererade statorgavlarna 

inplastade. Priset från leverantören blev 10 € per gavel och varje maskin behöver två stycken 

gavlar. Det skulle då kosta 20 € för ett par, vilket motsvarar i dagsläget ca 189 kr (se tabell 3). 

 

Tabell 3 - Totalkostnad för täckfolie 

 
 

För att kunna göra en sådan noggrann jämförelse som möjligt räknades det på samma sätt som 

vid uträkningen av slipningen, att kollade upp från år 2010-2014. Där prognosen för 2014 

hamnar för sig för att visa vad det kommer att kosta detta år. För 2014 var prognosen att 

tillverka minst 52 maskiner, de vill säga att minst 52 par statorgavlar kommer att behövas. 

Alla beräkningar är på maskinmodellerna AMS710, AMS800 och AMS900, de vill säga alla 

mindre maskiner som kommer att förvaras i ett pallställ. Under 2014 skulle kostnaden för 

täckfolie bli minst 9828 kronor (se tabell 3 ovan och figur 6 nedan), de vill säga att företaget 

fortfarande kommer att ha en kostnad för varje år. 
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Figur 5 - Diagram för totalkostnaden av täckfolie 

 

3.1.8 Inplastning med Intercept-plast 
Själva plasten i sig är en plast med ett inbyggt rostskydd i form av fuktavvisande egenskaper, 

som möjliggör förvaring utomhus i ca ett års tid utan att materialet börjar rosta. Anledningen 

till att denna plast valdes som ett alternativ var för att om gavlarna skulle fortsätta förvaras i det 

befintliga pallstället utomhus, men ur kvalitetssynpunkt med ett mycket bättre skydd. För att få 

en ungefärlig summa på vad denna lösning skulle kosta togs prisuppgifter från inköp på vad 

ABB köper in denna plast för, sedan lades 20 % på priset för att simulera ett köp från en 

leverantör. Det visade sig att det fanns två olika storlekar att köpa, en med bredden 4m och en 

med bredden 6m. För att sedan ta reda på hur mycket plast som behövdes beräknades ytan av 

gavlarna då två gavlar var staplade på varandra med träbitar emellan för att separera dem från 

varandra för att undvika transport skador. För att optimera inplastningen med så lite plast 

åtgång som möjligt gjordes det både teoretiska beräkningar samt en simulering av åtgången 

med skalenliga bitar och papper. För att inte krångla till det med olika storlekar för dem olika 

gavlarna räknades plaståtgången på gavlarna till modellen AMS900, då dem är störst. Den mest 

ekonomiska lösningen var att köpa 2,5m av 6m rullen, m.a.o. 2,5m x 6m = 15m
2
. Då rullen 

som är 6m bred kostar 36,80 kr/m
2
 (inkl. 20 % i pålägg) blir kostnaden ca 552 kr/gavelpar. 

 

Tabell 4 - Beräkningar för Intercept-plasten 
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För att se hur denna kostnad skulle ha varit i jämförelse med dagens slipningskostnader gjordes 

även en beräkning på hur mycket det skulle ha kostat från år 2010-2013 plus på hur mycket det 

skulle kosta för prognosen av 2014. Under 2014 skulle den totala kostnaden för inplastning 

med Intercept plast enligt prognosen för 52 maskiner bli 28 698 kr (se tabell 4 ovan och figur 7 

nedan).  

 

 

Figur 6 - Diagram för totalkostnaden av Intercept-plast 

 

3.1.9 Gavelställ 
Den sista förbättringspunkten som undersöktes var att bygga ett till gavelställ att förvara 

statorgavlarna i. Tanken med detta ställ var att samtliga gavlar ska in direkt i huset och på så 

sätt eliminera att gavlarna rostar på grund av att dem förvaras utomhus, oavsett årstid. 

Arbetet började med att diskutera med avdelningschefen och produktionsteknikern för MP1. 

Under denna diskussion klarlades tankar och funderingar kring tankarna om utformningen av 

gavelstället samt om det var någonting som sågs kunna bli möjligt eller om det skulle läggas 

ner direkt. Responsen var ganska positiv till en början. Önskemål fanns dock att först se om det 

verkligen behövs ha så många gavlar hemma. 

Med det önskemålet undersöktes först den maximala takten och hur många gavlar som finns 

hemma just nu. Den maximala takten är 4 maskiner samtidigt och den vid ögonblicksbilden 

som togs fanns det gavlar till 14 maskiner hemma. Av de 14 stycken stod 6 stycken i 

gavelstället (varav 3 stycken var under produktion) och 8 stycken låg utomhus i pallstället. 

För att göra det hela enhetligt skissades och mättes det befintliga stället upp för att göra ett till 

likadant. Efter vidare diskussioner med avdelningschefen om tankarna om att investera i ett 

nytt gavelställ kom ett nytt önskemål, att det befintliga stället skulle byggas ut hellre än att ha 

två stycken olika. Den enda ändringen som gjordes mot det befintliga stället var att ta bort ett 
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fack, att bygga till 6 stycken fack istället för 7. Annars skulle alla måtten vara likadana, 

stegarna på samma ställen och att det skulle målas i samma färger som det befintliga. När all 

data var insamlad caddades en väldigt grundläggande ritning fram på hur det ska sa ut för att ha 

någonting att visa och förklara för olika företag hur det var tänkt, för att kunna få offerter på 

vad skulle kosta. Restriktionerna som gavs på hur det skulle gå till väga när en investering ska 

kunna genomföras var att få offerter från minst två olika företag samt att investeringen ska gå 

att räkna hem inom 1½ år. Med dem restriktionerna kontaktades två olika företag, Företag A 

och Företag B. Företag A ligger ganska nära geografiskt och kunde komma för att titta på det 

befintliga stället, samt få med sig ritningarna på den tilltänkte utbyggnationen. Företag B ligger 

lite längre bort och ville därför enbart ha mail och telefonkontakt. Därför skickades en del 

bilder och ritningar via mail samt att allt förklarades över telefonen. När båda företagen hade 

fått en klar bild om vad det rörde sig om var det bara att invänta offerterna. 

Det var en ganska stor skillnad i pris på offerterna, då Företag A ville ha 52 800 kr och Företag 

B ville ha 23 500 kr. Med det var det ganska enkelt att välja vilket företag att gå vidare med 

och valde då Företag B. 
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3.2 Lagerstöd 

3.2.1 Problemformulering 
Personalen som ska montera dessa artiklar har problem med att göra rent dem från all tectyl. 

 

3.2.2 Syfte 
Syftet är att försöka hitta en bättre lösning att skydda de bearbetade ytorna än att smörja in dem 

med tectyl. 

 

3.2.3 Mål 
Målet var att skriva en emballage instruktion för Lagersköldar som alla ABB:s leverantörer kan 

ta del utav. 

 

3.2.4 Nulägesanalys 
 

Dessa lagerstöd kommer idag insmorda med tectyl (rostskydd) på dem omålade och bearbetade 

områdena (se figur 7). Detta medför att personalen 

som ska montera ihop dessa delar får börja arbetet 

med att göra rent detaljerna. Detta tar onödig tid för 

montören och det är svårt att få bort all rostskydd då 

det innefattar både hål och vinkelräta ”väggar”. Tas 

inte allt rostskyddsmedel bort ordentligt kan det 

medföra att målarfärgen senare inte fäster ordentligt 

och kan lossna. 

    Figur 7 - Ett lagerstöd insmord i tectyl 

 

3.2.5 Genomförande 
För att kunna genomföra denna uppgift användes en av sex sigma-metoderna, PDCA-modellen. 

PDCA står för Plan, Do, Check och Act. PDCA-modellen är ett redskap som ofta används vid 

ständiga förbättringsarbeten. 

 

Första steget blev då att identifierade och analyserade problemet. När problemet stod helt klart 

(se problemformuleringen) började processen med att tänka ut lösningar. För att komma på en 

lösning på problemet började sökandet med att titta på hur liknande artiklar levereras. Det 

visade sig att samma del fast till en mindre maskinsort levererades helt utan något rostskydd. 

Första tankarna var om det kunde bero på att artiklarna är köpta från olika leverantörer från 

olika länder. Delarna som kommer insmorda med tectyl köps från en leverantör i Polen och de 

som är helt obehandlade köps från en leverantör i Sverige. Med den informationen antogs det 
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att det berodde på den längre sträckan som materialet fraktas. Men efter vidare undersökning 

visade det sig att när det obehandlade materialet från Sverige kom fram lagrades det utomhus i 

ett industritält i flera veckor. Den tiden som det obehandlade materialet ligger lagrat ute i tälten 

antogs vara värre än de två dagarna som det tar att frakta från Polen. Rekommendation blev då 

att ta bort rostskyddet från leverantören i Polen på grund av att det är onödigt. 

3.3 Specialpall 

3.3.1 Problemformulering 
Personalen får börja sitt arbete med att sortera alla yttre kåpa plåtar. Plåtarna kommer hem 

liggandes huller om buller på varandra och det brukar oftast vara den plåten man behöver ha 

först som ligger längst underst. 

 

3.3.2 Syfte  
Syftet med denna uppgift var att undersöka dagens arbetsätt och försöka förbättra det. 

 

3.3.3 Mål 
Denna uppgift gick ut på att ta fram ett Case som bevisar om det är lönsamt att beställa fler 

specialpallar till företaget eller om man ska fortsätta använda sig utav A-pallar. 

 

3.3.4 Nulägesanalys 

I dagsläget får ABB Machines hem yttrekåpa från en leverantör i Polen och de levererar 

materialet på två olika sätt. Dem maskintyperna som har undersökts är GBA1250 och 

GBA1250A. Personalen tycker att de är ganska jobbigt och få hem samma material på två olika 

sätt. 
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De två olika sätten:  

 De ena sättet är att leverantörerna packar alla plåt delar på fyra stycken A-pallar och 

skickar de (se figur 8). 

 Leverantörerna har byggt en specialpall utav järn som är lika stor som två A-pallar och 

man får på all material för en maskin på den (se figur 9 och figur 10). 

 

 

Figur 8 - Yttre kåpa levererad på A-pallar 

 

A-pallarna fungerar på det sättet att man fördelar all material till en order på fyra olika pallar, 

där ligger plåtarna på varandra med störst i botten. 

 

Personalen gillar inte när de får plåtarna på A-pallar, detta på grund av att där ligger alla delar 

på varandra och den delen man måste börja med är nästan alltid den delen som ligger underst. 

Företaget förlorar mycket tid på att flytta runt materialet för att komma åt den delen som ligger 

längt ner först. 
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Figur 9 - Specialpall  Figur 10 – Specialpall 

På de ovanstående bilderna (se figur 10 och figur 11) visas hur specialpallen är byggd. Som 

synes står plåtdetaljerna upp i pallen och de är säkrade i fixturen. Den har även byggts på ett 

sådant sätt att de delarna man behöver ha först står längt fram. På det sättet kan man spara en 

hel del tid. I dagsläget har man bara en sådan specialpall. 

Personalen som hanterar dessa plåtdetaljer anser att denna specialpall är mycket bättre att 

arbeta med på alla sätt, att deras arbete underlättas märkvärt (se tabell 5 och tabell 6 nedan). 

 

3.3.5 Genomförande 

 
Punkter som undersöktes för att kunna utföra arbetet om specialpallen var: 

 Kartläggning de olika flödena, alltså hantering av plåten till de två olika alternativen 

och skapa ett VSM (Värdesflödesanalys) på hur hela processens flöde går till. 

 Gå sedan igenom varje moment för sig. Ta tid och notera hur mycket tid hanteringen av 

dessa två alternativ tar. Omloppstiden för specialpallen är viktig för att sedan ta reda på 

hur många gånger den kan cirkulera mellan ABB Machines och leverantören. 

 Även kolla upp alla faktorer som påverkas för att specialpallen ska kunna cirkulera och 

sedan kunna hitta bättre lösningar och förslag på att minska tiden. Ju fortare 

specialpallen kan cirkulera desto mindre antal pallar behöver vi. 

 Ta reda på hur mycket det kostar att frakta de två olika alternativen ifrån Polen till ABB 

Machines i Västerås. 

 Ta reda på hur kvaliteten och säkerheten påverkas för de två alternativen under 

transportsträckan eller vid pålastning och avhämtning från lastbilarna. 
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 Ta reda på hur många specialpallar som kan beställas enligt den prognosen som har 

gjorts. 

Genomförandet började då med en undersökning och analys av dagsläget. Metoden som 

användes var 7QC-metoden stratifiering, de innebär att all data av de två olika produkterna 

samlas in för att sedan kunna se vilken utav de som ger bäst resultat. När en bra överblick på 

hur de två olika arbetssätten ser ut och hur de transporteras i dagsläget gjordes ett par frågor 

som arbetarna fick sätta betyg efter, där 5 är bäst och 1 är sämst. Sedan var de bara att gå ut till 

produktion och ställa de frågorna som tagits fram till personalen som jobbar med dessa pallar 

dagligen. För att få en sådan bra undersökning som möjligt ställdes samma frågor till 

kontrollavdelningen och monteringen. 

Frågorna som ställdes ute i produktionen var: 

1. Hur påverkas kvalitén på materialet? 

2. Säkerheten är viktigt för att ni ska kunna jobba utan att skada er, vad anser ni om 

säkerheten? 

3. Hur anser ni att enkelheten att utföra ert arbete är och vad tycker ni om detta 

arbetssätt? 

4. Hur anser ni tidsmässigt att detta arbetssätt är? 

Tabell 5 - Omdöme av specialpallen från montaget 

 

Tabell 6 - Omdöme av specialpallen från kontrollmätningen 

 

 

Efter att fått ut lite mer information om vad arbetarna tycker om de två alternativen märktes 

tydligt att den specialbyggda pallen var det bästa alternativet. Specialpallen tar inte lika stor 

plats och de underlättar väldigt mycket för personalen på företaget. Det är mycket säkrare att 
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arbeta med specialpallen än A-pallarna samt att företaget vinner tid på använda specialpallen. 

Personalen skulle helst vilja arbeta mer med specialpallen än med A-pallarna, för de tycker inte 

att A-pallarna är något bra arbetssätt att jobba på. 

 

Beräkningarna som gjordes gick till på samma sätt som tidigare, att börja kolla på ett ungefär 

hur många maskiner ABB Machines måste tillverka år 2014 och kom då fram till att det fanns 

35 stycken förbokningar på maskinsorten GBA1250 och GBA1250A. Beräkningen bestod även 

av hur många pallplatser (yta) de tar samt vad leverantörerna säljer de specialbyggda pallen för 

och vad företaget får betala för de vanliga A-pallarna och vad dem säljer dem för när dem har 

använts. Eftersom de transporteras i lastbilar undersöktes hur många pallplatser respektive sätt 

tar för att sedan kunna räkna ut vad kostnaden blir för var och en, samt att räkna med kostnaden 

för återlevarans av specialpallen till leverantören från ABB Machines. Till sists togs 

totaltiderna för de olika alternativen för att cirkulera igenom hela byggnaden. 

Här i nedanstående tabellen ser ni uträkningarna (se Figur 7): 

 

Tabell 7 - Beräkning av kostnader för A-pallar och specialpall 

Specialpall A-pall Specialpall Differenskostnad 

Prognos GBA1250/GBA1250A Maskiner 2014 35 35 

 Antal/ maskin 4 1 

 Inköp 400 kr 8 165 kr 

 Försäljning 232 kr 0 kr 

 förlust 168 kr 0 kr 

 Yta (Area m^2) 3,84 1,92 

 Vikt 100kg 325kg 

 Totalkostnad för återleverans 0 kr 2 063 kr 2 063 kr 

Transportkostnad per order 3 653 kr 2 462 kr 1 191 kr 

Cykeltid(h) 10.2 5.6 

 Kostnad(tid) 2958 1624 

 Totalkostnad per maskin 7 011 kr 6 149 kr 862 kr 

 

När alla värden som behövdes var uträknade undersöktes hur hela flödet såg ut för de två olika 

alternativen. Detta gjordes med hjälp av två olika VSM (Värdesflödesanalys) för de olika 

alternativen, ett för specialpallen och ett för A-pallarna (se bilaga 1 och bilaga 2). 
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3.3.6 Behov av specialpall 
Efter undersökningen och diskussioner med personal fastställdes att behovet av specialpallar 

var minst 6 stycken (se bilaga 3), detta med tanke på att man gör minst en maskin i veckan av 

GBA1250/GBA1250A. Hela flödet cirkuleras under en veckas period och då kommer det att 

behövas minst 3 stycken i rotation och 3 stycken i lagret. Som synes i bilaga 3 finns det olika 

färger på lådorna, detta är för att kunna underlätta om det är en tom- eller fullpall. Gult står för 

att den är lastad med material och står inne i lagret, grönt står för att pallen är full av material, 

rött står för att pallen är tom och väntar på att kunna åkta tillbaka för att lastas på med nytt 

material. Det finns en pall som är både röd och grönt och det står för att den åker runt i 

transporten både när den är full och tom. 

3.4 Rotorer  

3.4.1 Problemformulering 
ABB har tre olika leverantörer som levererar på tre olika sätt. 

 

3.4.2 Syfte 
Syftet med denna uppgift var att undersöka hur alla olika leverantörer emballerar rotorerna 

innan dem skickar dem till ABB. 

 

3.4.3 Mål 
Målet med denna uppgift var att ta fram en emballageinstruktion som ska kunna skickas till alla 

leverantörer av rotorer. Detta på grund av att ABB vill få allting levererat på samma sätt 

oavsett vilken leverantör det är ifrån. 

 

3.4.4 Nulägesanalys 
I dagsläget har ABB tre olika leverantörer av rotorer, Leverantör A, Leverantör B och 

Leverantör C. Problemet är att ABB inte har någon specifik emballageinstruktion för hur dem 

vill att deras rotorer ska levereras. På grund av detta levererar alla tre leverantörerna på olika 

sätt, där vissa levereras onödigt välinpackade. 
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På figur 11, syns hur en rotor ser ut och de viktiga som 

måste skyddas är rotorkroppen och den sitter i mitten 

av rotorn. Eftersom när rotorn ankommer till ABB 

bearbetas inte själva kroppen utan bara sidorna på 

rotorn, därför är sidorna inte lika viktiga ifall de skulle 

rosta eller inte. 

 

 

         Figur 11 - Exempel på en rotorkropp

3.4.5 Leverantör A 

Leverantör A levererar alla storlekar av rotorer till ABB Machines. Leverantör A är också de 

ända företaget som ligger i Sverige bland dessa leverantörer. 

Hur packar och skyddar Leverantör A Rotorerna innan de levereras till ABB? 

 Första steget när hela rotorn är färdig bearbetad är att spreja endast rotorkroppen med 

Rostskyddsolja (Gejderolja) (Se figur 12). 

 Steg två är att rotorn lindas in i skyddspapper (Lamiflex WR 4C) runt rotorn för att 

sedan spänna fast ett stålband runt polerna (kroppen) på rotorn (Se figur 13). 

 Redo för transport till ABB Machines i Västerås. 

 

    

Figur 12 - Exempel på när man sprejar rostskyddsolja    Figur 13 - Exempel på packningen efter oljan 
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3.4.6 Leverantör B 
Andra bolaget som ABB köper sina rotorer ifrån är, leverantör B i Polen. 

Hur packar och skyddar leverantör B rotorerna innan de skickas till ABB?  

 Först stryker dem på ett rostskyddsmedel, Tectyl 506, över hela rotorn (se figur 14). På 

figur 14 syns också skillnaden på hur en tectylad rotor och en icke tectylad rotor (där 

den tectylade rotorn från leverantör B är den mittersta).  

                   

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Skillnaden mellan en tectylad och en                        Figur 15 - Exempel på en rotor som är väl  

ren rotor                                            inpackad  

 

 Efter att hela rotorn har tectylats och har fått torka, plastas den in med VCI plast för att 

skydda extra mycket mot att den ska rosta (se figur 15). 

 För att skydda rotorn ytterligare lindas den även in med skyddspapper, likt en Lamiflex 

produkt (se figur 15). I figur 15 syns även att det tillverkas en ställning för rotorn att 

ligga i under transporten. 

 

3.4.7 Leverantör C 
Leverantör C är den sista undersökta leverantören. Leverantör C har sitt säte i Tjeckien. 

Hur packar och skyddar Leverantör C rotorerna innan de skickas till ABB? 

 Hela rotorn sprejas med en ljus olja av Tectyl 502, sedan sätts en propp på rotorns yttre 

hål för att undvika allt som kan leda till rost i hållet. 

 En Pekplatta sätts mellan axeln och stativet för att Rotorn sedan täcks av plastfolie (3 

mm tjock plastfolie). 

 De funktionella ytorna slås in med paraffin papper, för att undvika transportskador. 

 Sätt axeln i ställ och fäst. 

 Visuell kontroll. 

 Leverans till ABB Machines i Sverige. 
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Figur 16 - Hur Leverantör C packar sina rotorer            Figur 17 - Hur Leverantör C packar sina rotorer 

 

3.5 Packnings Instruktioner för ABB 

 

3.5.1 Rotor 
Se bilaga 4 

 

3.5.2 Statorgavlar 
Se bilaga 4 
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4. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

4.1 DMAIC 

DMAIC är ett Sex Sigma verktyg som man använder för att förbättra sin kvalitet. DMAIC-

modellen är uppbyggd av de fem faserna Define, Measure, Analyse, Improve och Control (se 

bild) och enl. Sörqvist och Höglund (2007, 73) utgör DMAIC-modellen ”grunden för hur ett 

förbättringsprojekt drivs inom sex sigma”. 

 

Figur 18 - DMAIC modellen 

 

Vidare säger dem att dessa fem steg kan sägas ”representera de fem viktigaste 

framgångsfaktorerna i förbättringsarbetet: Skapa förståelse för problemet, basera 

problemlösningen på fakta, identifiera bakomliggande orsaker, genomför verkningsfulla 

lösningar och säkra uppnådda resultat” (2007, 73). 

 

4.1.1 Define 
För att problemlösandet ska bli så enkelt som möjligt och att lösningarna man tar fram ska bli 

så bra som möjligt är det viktigt att tidigt skaffa sig en god och tydlig förståelse för problemet. 

För att verkligen förstå och tränga in i det aktuella problemet lägger man därför betydande tid 

och resurser på att förstå det aktuella problemet. Så gissningar om orsaker och lösningar hör 

inte hit (Sörqvist och Höglund, 2007). 

Därför blir det första steget att ta fram en skriftlig detaljerad problemformulering. För att öka 

tydligheten och fokuseringen kan man i problemformuleringen besvara frågor som var, när, vad 

och vem. (IBID) 

 

Om ett problem skulle vara väldigt stort, kan man underlättningsvis bryta ned problemet i 

mindre delproblem som är lättare att hantera som separata förbättringsprojekt. (IBID) 

När man nu har definierat det aktuella problemet ska det tydligt kunna knytas till verksamheten 

och dess framgångsfaktorer. Detta är viktigt för att kunna argumentera för att projektet ska få 

en hög prioritet och tillräckligt med resurser, då man kan påvisa att förbättringen inverkar på 

organisationen på ett positivt sätt. (IBID) 
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Det finns tre olika sätt man kan fastställa ett projekts avkastning: medarbetare, pengar och 

kund. 

 Medarbetaravkastning – Man ser till hur den egna personalen påverkas. 

 Pengaavkastning – Verksamhetens ekonomiska betydelse speglas i pengarna. 

 Kundavkastning – Man ser till vad förbättringen har för inverkan på kunden. 

Eftersom att kunden har en avgörande betydelse för framgången för en verksamhet på långsikt, 

läggs en stor del på att arbeta med kunden i fokus. Beroende på hur projektet ser ut kan kunden 

vara olika, antingen interna eller externa kunder. Det viktiga är att man identifierar alla olika 

kunder för att sedan ta ett beslut om vilka kunder man behöver mer information om. När man 

har sina prioriterade kunder används ofta Kanomodellen för att kartlägga kundernas behov, där 

behoven delas upp i Bas behov, Uttalade behov och Outtalade behov. (IBID) 

 

För att kunna fastställa projektets kritiska faktorer behöver man först fastsälla kvalitets- eller 

kundsparametrar för att kunna göra mätningar för att sedan kunna få fram de mest 

betydelsefulla kundparametrarna. Baserat på det tillsammans med andra viktiga egenskaper 

fastställs sedan de kritiska faktorerna. De parametrar och egenskaper som har störst betydelse 

för att god kvalitet ska uppnås är vad de kritiska faktorerna beskriver. Detta är mer känt genom 

engelskans ”critical to quality (CTQ)”. (IBID) 

 

För att skapa en enhetlig bild av problemområdet är processynsättet viktigt i 

förbättringsarbetet. Genom att betrakta processen studeras situationen utifrån ett 

helhetsperspektiv och genom kartläggning av berörda processer underlättar man 

orsaksanalysen och åtgärdsbestämningen, samtidigt som man får en enhetlig bild av 

problemområdet. (IBID) 

 

För att avsluta definitionsarbetet upprättar man en projektplan för det fortsatta 

förbättringsarbetet. En sådan plan kan se lite olika ut, men vanligtvis brukar den innehålla en 

tydlig beskrivning av projektets syfte, roller i projektet, en tidsplan, uppföljningsbara mål, en 

analys av tänkbara hot och risker samt en bedömning av resurser. (IBID) 
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4.1.2 Measure 

För att undvika att åtgärder baseras på subjektiva uppfattningar och åsikter är det viktigt att 

man baserar sina mätningar på fakta. Mätfasen är väldigt betydande för framgången av ett Sex 

Sigma-projekt, där man ska lägga stort vikt på just fakta då det ofta kan leda till helt andra 

resultat och slutsatser än vad som annars hade uppnåtts. (IBID) 

 

Vanligtvis brukar det finnas befintlig data på själva företaget, s.k. sekundärdata. Det kan 

antingen vara tidigare gjorde mätningar eller olika rapporter m.m. Fast bara för att man 

tillhandahålls olika data från företaget betyder inte det att man kan lita på den till 100 %, utan 

man måste börja med att kontrollera om den är tillräcklig och pålitlig. Är den inte det får man 

se till att samla in ny data, s.k. primärdata. (IBID) 

 

När man har informationsbehovet klart för sig blir nästa steg att bestämma vilka mått som är 

relevanta och viktiga för lösandet av problemet. Om man inte bestämmer det är risken stor att 

man mäter det som är lätt att mäta istället för att mäta det som verkligen innehåller den 

informationen man behöver. (IBID) 

 

När man har gjort all insamling är det viktigt att man bestämmer vad man ska ha för krav. För 

utan krav är det svårt att veta om någonting är bra eller inte. För att kraven ska kunna 

misstolkas bör dem vara uppenbara och konkreta. För att inte riskera att kraven baseras på 

åsikter och antaganden krävs det ofta att man gör tester, studier, experiment och/eller 

benchmarking. (IBID) 

 

För att man sedan i slutändan ska kunna göra uppföljningar för att se vilka resultat som har 

uppnåtts är det även viktigt att definiera nuläget. Kunskapen om den aktuella nivån kallas inom 

Sex Sigma för ”baseline”. (IBID) 
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4.1.3 Analyze 
När all data är insamlad är det dags att analysera den. Syftet med analysen är att försöka hitta 

de X som påverkar projektets Y, samt att försöka komma fram till sambandet som orsakar 

problemet. Ju mer kunskap man har om grundorsaken till problemet, ju bättre lösningar och 

åtgärder kan man komma fram till. (IBID) 

 

Beroende på vad problemet är kan problemlösningen se ut på väldigt många olika sätt. Det 

finns ingen färdig modell som funkar på alla problem. Men att man kan ha modeller som ett 

stöd, men får aldrig bli styrande. Därför bör problemlösning enl. Sörqvist och Höglund (2007, 

82) ”… ses som en kompetens som ska byggas upp hos verksamhetens medarbetare”. 

Man kan beskriva metodiken för problemösningen inom Sex Sigma med två huvudsakliga 

modeller. Där den ena är en kvalitativ analys av processer och flöden och den andra är en 

kvantitativ analys av variationer. I många fall är en kombination av båda dessa modeller det 

bästa sättet att i praktiken få ett framgångsrikt problemlösningsarbete. (IBID) 

 

4.1.4 Improve 
När allting är färdig analyserat är det dags att ta fram bra lösningar och implementera dessa. 

Tillvägagångssättet i denna fas är att först identifiera möjliga lösningar, välja lösning, testa 

lösningen, planera genomföringen, påverka attityder och förändringsmotstånd och slutligen 

verifiera resultatet. (IBID) 

 

Olika tänkbara lösningsalternativ tas fram baserat på resultatet av analysen i föregående fas, där 

det i vissa fall kan vara en väldigt enkel och simpel lösning medan i andra fall kan det vara 

väldigt komplicerat och krävande. (IBID) 

 

När man sedan ska välja lösning börjar det med att utvärdera alla lösningsförslagen och jämför 

dem mot varandra för att kunna hitta den bästa möjliga. När man jämför de olika 

lösningsförslagen ska man jämföra det värde och den nytta varje lösning kan ge mot den 

kostnad som införandet av lösningen medför. För att underlätta kan man sätta upp tydliga 

jämförelsekriterier, exempelvis svårighet att införa, inverkan på resultatet, tidsåtgång, kostnad 

m.m. För att sedan kunna räkna på det kan man ge poäng för hur viktigt varje kriterium är och 

föra in det i ett matrisdiagram. (IBID) 
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Efter att man har kommit fram till den bästa lösningen ska den lösningen testas och utvärderas 

för att se om den gav det önskade resultatet. Sen är det även viktigt att göra en riskanalys på 

den valda lösningen för att se om det kan uppstå eventuella fel och brister. Detta kan 

förslagsvis göras med hjälp av en FMEA. (IBID) 

 

Att sedan planera genomförandet noggrant är av stor betydelse för att det ska bli lyckat. Ibland 

kan det till och med vara nödvändigt att hantera planerandet som ett projekt i projektet. (IBID) 

 

Den del som är svårast att styra är hanteringen av förändringsmotstånd och att påverka 

attityder. Anledningen till att den är svårast är att man aldrig kan bestämma eller förutspå exakt 

hur andra människor kommer att reagera på saker. Men människans reaktioner, attityder och 

känslor har ofta en betydande roll i hur både genomförandet och resultatet fungerar. Det värsta 

när man ska försöka implementera en förändring är att människan ofta känner tryggheten i det 

gamla och invanda arbetssättet och kan därför vara ganska kritiska till förändringar. Sen sprids 

även negativa saker kring medarbetarna snabbare än de positiva, samt att problemen ofta 

förstoras upp. (IBID) 

 

Så för att försöka få medarbetarna positivt inställda till förändringen är det viktigt att dem 

själva känner sig delaktiga. För om dem känner att dem har fått vara med att påverka tar dem 

till sig det på ett helt annat sätt än om dem känner att det är påtvingat. Förändringen bör även 

ges tillräckligt med tid att genomföra så att den inte stressas fram. Ännu ett sätt att förmedla en 

positiv bild av förändringen är att visa medarbetarna att ledningen är engagerad och driven i 

förbättringsarbetet. (IBID) 

 

En bra strategi man kan ha när man ska genomföra flera förbättringar är att man börjar med den 

enkla förändringen. Att man snabbt skapar succé bland medarbetarna och man får dem att prata 

om det goda exemplet. För att underlätta spridningen av succén kan man jobba med den interna 

marknadsföringen, att man i verksamheten spriden framgångarna via personaltidningar, 

intranät, möten, anslagstavlor m.m. Samt att man bör fira framgångra med medarbetarna för att 

på så sätt få dem att känna stolthelt och glädje. 

När lösningen sedan har blivit genomförd ska den verifieras för att se om man har uppnått de 

önskade resultaten. (IBID) 
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4.1.5 Control 
Denna fas handlar om att se till att dem uppnådda resultaten blir bestående. Detta på grund av 

att allt för ofta återfaller framgångsrika förbättringar i gamla beteenden och vanor som då leder 

till försämrade resultat. (IBID) 

 

För att då göra att dem uppnådda resultaten blir bestående ska man standardisera den nya 

processen och arbetssättet. Detta kan göras genom att man antingen ändrar eller upprättar 

checklistor, instruktioner, processbeskrivningar m.m. samt att man har en tydlig information 

och utbildningar. (IBID) 

 

När man sedan ska göra den slutliga uppföljningen av resultatet och framgångarna är det viktigt 

att man gör det så sent som möjligt, detta på grund av att man inte ska följa upp teoretiska 

antaganden utan genomförda och fungerande lösningar. Det finns tre viktiga dimensioner som 

uppföljningen bör ske genom och de är metodik, resultat och avkastning. 

Metodikuppföljningens syfte är att följa upp och utvärdera hur själva arbetet i projektet 

fungerar samt att lära sig att utvecklas på långsikt. Resultatuppföljningen fokuseras på att se 

hur projektets syfte och mål har uppnåtts, med andra ord hur de tekniska egenskaperna i projekt 

har förbättrats till önskad nivå. Uppföljningen av avkastningen för projektet är den ekonomiska 

biten där man genom att beräkna vinster och besparingar verifierar effekten av de tekniska 

resultaten. Detta bör mätas i form av kundeffekter, medbetareffekter och ekonomiska effekter. 

(IBID) 

 

När projektet är färdigt och slutrapporten med projektets syfte, tillvägagångssätt och resultat är 

klar är det dags att lämna över projektet från projektgruppen till den ordinarie verksamheten. 

Det är viktigt att planera överlämnandet väldigt noggrant då risken för missförstånd är ganska 

stor. I vissa fall kan det även vara lämpligt att ta fram en specifik överlämnandeplan. (IBID) 

I stora verksamheter kan det ofta finnas funktioner och enheter som kan ha liknande problem 

då de har liknande processer. Därför är ett viktigt sista steg att se över verksamheten för att se 

om det skulle finnas andra delar som skulle kunna kopiera förbättringen. Det är även viktigt att 

dokumentera idéer om andra problem, förbättringar, åtgärder m.m. som man har lyft upp under 

projektets gång men kanske inte har kunnat göra så mycket med men som man skulle kunna ha 

stor nytta av i andra projekt. (IBID) 
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4.2 PDCA 

PDCA-modellens grund utvecklades av Walter Shewhart på 1920-talet (Sörqvist och Höglund, 

2007). Idag är denna modell mer känd som deming-cykeln på grund av Edwards Deming som 

senare förädlade modellen till sin nuvarande form. PDCA-modellen är ett verktyg som används 

vid kvalitets- och förbättringsarbete. Som ni ser i figur 19 är modellen utformad som en cirkel, 

detta för att man ska kunna repetera arbetet om och om igen för ständigt hitta förbättringar. 

Man kan även enligt Lars Sörqvist (2004, 312) ”ofta med fördel planera själva genomförandet 

(Do) av en förbättring utifrån ett eget PDCA-upplägg” (se figur 20).  

 

Dem fyra olika stegen i PDCA står för: 

 Plan 

 Do 

 Check 

 Act 

   

Figur 19 - PDCA-modellen (Deming-cykeln)  Figur 20 - PDCA-modellen ver.2 (Deming-cykeln) 

4.2.1 Plan 
I planeringsfasen gäller det att först och främst identifiera och analysera problemet. När det är 

klart börjar arbetet med att försöka ta fram en eller flera olika lösningar till problemet. I denna 

fas kan olika förbättringsverktyg användas, som exempelvis Ishikawadiagram 

(fiskbensdiagram) eller brainstorming. (Sörqvist, 2004) 

 

4.2.2 Do 
Nästa steg är att ta lösningen eller dem olika lösningarna och genomför dem för att kunna se 

om det var en bra idé eller inte. För att senare kunna utvärdera för att se hur bra det fungerar 

genomförs vanligtvis dessa åtgärder i pilotform. (IBID) 
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4.2.3 Check 
När den lösningen som tros ska eliminera problemet har genomförts samlas så mycket relevant 

data som möjligt in. Efter det görs en utvärdering för att se om den tilltänkte lösningen var bra 

eller inte. Om lösningen var bra går arbetet vidare till nästa steg (Act), men om lösningen inte 

gav det förväntade resultatet återgår arbetet till planeringsfasen för att börja om med processen. 

 

4.2.4 Act 
När lösningen har utvärderats och resultaten visar att den löser problemet eller att det är en 

förbättring från tidigare lösning så implementeras lösningen och den förs in som en ny 

standard. När alla dessa fyra steg sedan är gjorda börjar processen om i planerafasen för att 

ständigt försöka förbättra processen. 

4.3 7QC 

The 7QC-tools som på svenska är de sju förbättringsverktyg. Japan var ett land där man insåg 

att de måste ske förbättringsarbeten i alla företag, i början av 1960-talet har man lärt ut denna 

modell till alla arbetare i Japan. För kunna arbeta med kvalitetsförbättringar behövs underlag 

som data, samt analys av data. De statiska verktyg man använda skulle vara enkla och 

effektiva. (Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2011) 

 

 Datainsamling 

 Paretodiagram 

 Histogram 

 Stratifiering 

 Styrdiagram 

 Fiskbensdiagram 

(Ishikawadiagram) 

 Sambandsdiagram 

 

 

Figur 21 - 7QC 
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4.3.1 Datainsamling  
Datainsamling är en av de sju verktyg i 

7QC metoden, man använder denna metod 

innan man startar ett arbete för att kunna 

samla in mycket faktaunderlag. Enligt Bo 

Bergman och Bengt Klefsjö (2011), är 

datainsamlingen ett utav de viktigaste 

stegen för kvalitetsförbättringar för att 

kunna få ett bra beslutsunderlag som belyser den aktuella frågan. Se figur22. 

 

 

4.3.2 Paretodiagram 

Paretodiagram är uppkallad efter den 

italienske nationalekonomen och 

statistikern Vilfredo Pareto, 1848-1923. 

Här stapplar man alla kvalitetsproblem 

man har i företaget, det ser ut som ett 

Histogram fast här stapplar man det största 

problemet först för att se och kunna 

prioritera att lösas de först (se figur 23). 

För paretodiagram talar man ofta om 80/20-regeln, med den regeln beskriver man att 20 % är 

av feltyperna är 80 % av alla brister och problem. 

 

 

Figur 22: Exempel på Datainsamling 

Figur 23: Exempel på Paretodiagram 
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4.3.3 Histogram 

Histogram är ett verktyg inom 7QC där 

man samlar in all data och stapplar de i 

olika klasser. Ibland använder man hjälp 

av ett histogram för att kunna visualisera 

statistiska egenskaper och förhållanden. 

Histogram har under senare år kunnat 

omfatta sätt för att beskriva större 

statistiska material (se figur 24). Flera 

typer av histogram kan vara, som 

exempelvis frekvens- och stam-blad-diagram.  

 

4.3.4 Stratifiering  

Stratifiering är en metod där man samlar in 

alla data från olika håll och sedan delar upp 

de i delgrupper för att sedan belysa varje 

grupp för sig och man kan till exempel göra 

de genom histogram. Man jämför två olika 

produkter/projekt och gör sedan ett histogram 

ta av det för att kunna se om de olika skiljer sig 

åt (se figur 25). 

4.3.5 Styrdiagram  

Styrdiagram är mest känt för att användas 

i presentationer, då man har lägger in all 

data och får ut ett diagram på hur 

förändringen ser ut med tiden. Med ett 

styrdiagram kan du lätt se vad ditt 

medelvärde samt över- och undre 

toleranserna för sedan kunna se ifall din 

graf ligger innanför toleransen (se figur 26). Bo Bergman och Bengt Klefsjö (2011) beskriver 

också i boken två huvudsyften med ett styrdiagram: 

 Den ena är att styrdiagrammet är som ett stöd för att åstadkomma en process där 

variationen är stabil 

 De andra är att är att man kan snabbt se förändringen i en process. 

Figur 24: Exempel på Histogram 

Figur 25: Exempel på Stratifiering 

Figur 26: Exempel på Styrdiagram 
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4.3.6 Fiskbensdiagram  

Fiskbensdiagram är ett bra sätt att kunna få 

fram vilka orsaker de förekommer när man 

har ett kvalitetsproblem. Sedan sätter man ut 

sitt kvalitetsproblem på huvudet och bena till 

fisken är de olika orsakerna som har 

förekommit, men gräver sig ännu djupare i 

orsakerna för att kunna se varför orsakerna har 

inträffat (se figur 27). 

 

4.3.7 Sambandsdiagram  

Sambandsdiagram är en metod som visar 

hur en parameter påverkar resultat. (Se figur 

28) För bilden kan bevisa användningen för 

styrning och övervakning av processen. 

Figur 27: Exempel på Fiskbensdiagram 

Figur 28: Exempel på Sambandsdiagram 
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5. Resultat 

5.1 Statorgavlar 

När all fakta om de olika förbättringarna var insamlade gjordes en rekommendation om att 

investera i ett gavelställ. Anledningen till att denna lösning ansågs vara den bästa är för att det 

är en relativ låg kostnad som enbart är en engångsinvestering. Som i jämförelse med hur det 

görs idag, det vill säga slipar bort rosten, går det att räkna hem denna investering på ca ett år. 

Restriktionen om att en investering skall kunna räknas hem på 1½ år styrker då bara denna 

investering. Efter gjorda beräkningar visar det sig faktiskt att efter 1½ år kommer företaget att 

spara in 12 480 kr, samt ca 24 960 kr per år (baserat på prognosen för 2014).  

Intercept-plasten gick bort direkt då det visade sig vara dyrare än hur det löses idag. 

Alternativet att leverantören av stator gavlarna platsar in dem innan dem skickar hit materialet 

var visserligen billigare än att stå och slipa bort rosten, men det kommer fortfarande vara en 

kontinuerlig kostnad. Att notera är också att beräkningar på hur mycket det skulle kosta att ta 

hand om all plast som skall kastas har inte varit medräknade, med andra ord kommer det 

tillkomma en avfallskostnad för plasten i båda alternativen. 

Med allting klart, redovisade vi våra resultat och rekommendationer för några utvalda personer 

som på ett eller annat sätt har varit delaktiga i detta projekt och alla var positiva till arbetet och 

tyckte att investeringen av gavelstället skulle genomföras. Därefter gavs alla uträkningar och 

uppgifter till dem som skulle vara ansvariga för att köpet skulle genomföras. Se även bilaga 5 

på hur instruktionerna ser ut för en leverantör. 

Figur 29 – Caddat gavelställ                     Figur 30 - Gavelställ ute i produktion 
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På bilderna ovan syns hur det caddade gavelställ kommer att skruvas ihop med ABB:s 

nuvarande gavelställ (se figur 29 och 30). (ABB Machines har beställt hem detta gavelställ, 

men tyvärr hanns inte någon bild tas på hur det såg ut i verkligheten.) 

5.2 Lagerstöd 

Resultatet av rekommendationen blev att ABB först gjorde ett test på en leverans från Polen 

där lagerstöden var helt fria från rostskydd och det gick väldigt bra. Lagerstöden var blanka och 

fina, helt fria från rost (se figur 31 och 32). 

   

Figur 31 - Lagerstöd levererat utan   Figur 32 - Lagerstöd levererat utan  

rostskydd    rostskydd  

Att resultatet av detta blev så bra sattes en ny boll i rullning för inköparna, att se om ABB kan 

få bort rostskydden från flera olika artiklar. På grund av det pågår just nu flera olika tester på 

att leverantörerna ska frakta hit deras material utan rostskydd. 

5.3 Specialpall 

Efter att ha undersök allt om hur den specialbyggda pallen fungerar och kostar företaget i tid 

och pengar, blev resultatet att de var billigare att får hem plåtarna på specialpallen än vanliga 

A-pallar. 

Specialpallen ser även mycket modernare ut och det skulle ge alla som besöker företaget en 

positiv överblick på att ABB använder sig mycket av 5S-metoden. Specialpallen tar hälften av 

golvytan än A-pallarna tillsammans och är mycket säkrare för personalen. 

 

Efter all information från både våra uträkningar och personalen på företaget blev nästa steg att 

kolla upp hur många specialpallar ABB skulle behöva beställa in. Detta gjordes genom en 

värdeflödesanalys för hur specialpallen kommer att gå genom företaget. För att ta reda på hur 

många specialpallar som behövs togs först information om hur många GBA1250/GBA1250A 

maskiner ABB Machines tillverkar per år och det visade sig att ABB tillverkar i snitt en maskin 



 
35 

i veckan. Med den vetskapen i samspråk med personalen bestämdes det att det skulle vara bra 

att ha 6 stycken specialpallar i rotation. Då ABB redan har en pall betydde det att dem skulle 

behöva beställa 5 stycken till. En kartläggning gjordes på hur ABB skulle använda sina 6 

specialpallar, där tanken var att man skulle ha 3 stycken i buffert och 3 i rotation. 

5.4 Rotorer 

Undersökningen av de tre olika alternativen gav både fördelar och nackdelar med hur de olika 

leverantörerna packar rotorerna. För att få en bra överblick om hur det går till när rotorerna 

packas kontaktades leverantörerna för att få bilder och en beskrivning. 

De olika företag vi har undersökt är: 

 Leverantör A 

 Leverantör B 

 Leverantör C 

Leverantör A är de företaget som endast rostskyddar rotorkroppen och inte hela rotorn, för när 

rotorn är på plats hos ABB bearbetas nästan hela rotorn igen förutom rotorkroppen.  

 

Leverantör B använde aldeless för mycket skydd då dem är dem enda som skyddar rotorn för 

långtidsförvaring. Med allt skydd som läggs på rotorn är det nästan omöjligt att den kan rosta 

under ett års period. När personalen får hem en rotor från Leverantör B tar de lite mer tid att 

först få bort allt skydd runt om rotorn, för att sedan tvätta den. Detta förlorar ABB ett par 

timmar på. 

 

Leverantör C bygger en ställning som ska passa rotorn för att undervika transportskador under 

resan. Sedan skyddas rotorn med en rostskyddsolja som sprejas på rotorn och sedan skyddas en 

liten del utav rotorn som är bearbetat. Leverantör C var ett företag som personalen på ABB var 

nöjda med, men enda nackdelen man hade med Leverantör C var ställningen som den var fäst i, 

den tog för mycket yta efteråt. 

Personalen som jobbar med dessa rotorer dag in och dag ut har givetvis varit med i 

diskussionen om hur det bästa sättet att packa rotorerna på. Av de tre olika alternativen tyckte 

personalen att Leverantör A hade det bästa sättet att leverera rotorerna på. 

Anledningen till att valet blev Leverantör A var för att dem hade en enkel lösning på att hålla 

den rostfri och de tar inte lika lång tid för en operatör att ta bort all packning runt om den. 
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6. Diskussion och Analys 

6.1 Statorgavlar 

Statorgavlarna var det första problemet vi började arbeta med. Efter att ha fått lite information 

om att statorgavlarna är ute och rostar så beslöt vi oss att använda utav en metod som heter 

DMAIC. De olika punkterna som vi fokuserade på under arbetsprocessen utgick ifrån DMAIC 

modellen som bygger på fem faser och användes som förbättringsfaktorer. Alla faser 

tillämpades till de olika punkterna som diskuterats i arbetet.  

Vi valde denna metod på grund av att vi kände att de skulle ge oss det bästa resultatet. 

 

Det första steget i modellen bestod av D:et  (Definera), vi började med att definiera hela 

processen och problemet till varför statorgavlarna ska förvaras utomhus och inte inomhus. 

Efter att ha analyserat detta kom vi fram till att det inte fanns lediga pallställ inomhus. 

Steg två var M:et (Mäta), efter att ha definierat problemet, började vi undersöka och mäta hur 

länge statorgavlarna lagras utomhus. Vi valde slumpmässigt 13 stycken olika maskiner 

(AMS710,AMS800 och AMS900) och gjorde ett snitt på hur länge de har lagrades ute och kom 

fram till ett snitt på 29 dagar. 

Nästa steg var A:et (Analysera), så vi analyserade hela processen och gjorde en nulägesanalys 

för att kunna se hur mycket företaget förlorar i både tid och pengar. 

Efter att vi hade analyserat allt om statorgavlarna och tagit fram alla kostnader företaget står 

för, så var det dags att hitta förbättringar, som leder till I:et i modellen (förbättring). Vi kom 

dock fram till flera olika alternativ att välja mellan. De olika alternativen var att plasta in 

gavlarna med hjälp av Täckfolie, plasta in gavlarna med hjälp av Intercept-plast och sist 

kollade vi upp två olika offerter för att bygga ett Gavelställ. 

Det sista steget i modellen och även i vår process är C:et (Kontroll), där vi gör en utvärdering 

av processen och kontrollerar om förbättringarna fungerar. 

 

Med hjälp av DMAIC modellen så hjälpte de oss att få ut ett bra resultat. Detta gav oss mer tid 

på grund av att vi inte behövde åstadkomma eller repetera problemet, sedan redovisade vi våra 

olika alternativ för företaget och kom fram till att företaget skulle beställa ett nytt gavelställ. Vi 

anser att arbetet med statorgavlarna gick bra och att resultatet kommer att gynna ABB i 

framtiden.  
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6.2 Lagerstöd 

Denna uppgift genomfördes med hjälp av PDCA-modellen (PGSA på svenska) som är en av 

sex sigma-metoderna. För att genomföra ständiga förbättringar är enligt Masaaki Imai (1993) 

PDCA-modellen ett nödvändigt redskap. Han säger även att genom dessa förbättringar som 

man skaffar sig blir fördelarna varaktiga. 

 

PDCA står för: 

 Plan (Planera) 

 Do (Göra) 

 Check (Studera) 

 Act (Agera) 

Anledningen till att PDCA-modellen användes för just denna uppgift var att vi såg detta som 

ett ständigt förbättringsarbete och som tidigare nämnts anser Masaaki Imai att denna modell då 

är ett nödvändigt redskap. 

På grund av att arbetet blir strukturerat underlättade denna modell väldigt mycket för oss. Att 

det finns en turordning för hur man ska gå tillväga och att man måste göra klart ett steg innan 

man kan gå vidare till nästa. 

Att vi sedan kommer fram till en så pass simpel lösning som att ta bort all rostskyddsmedel och 

att det fungerar perfekt på första försöket anser vi är en blandning mellan logiskt tänkande och 

lite tur. För att visa denna metod lite mer hade det för den sakens skulle kanske varit bättre om 

första försöket inte hade vart så lyckat, så att vi hade fått börja om och verkligen visa hur det 

kan gå till. 

Det visade sig också att denna simpla lösning vi kom fram till var någonting som ABB ansåg 

att dem kunde implementera på flera andra artiklar med liknande problem. Det dem då gör är 

att dem tar vid på Do-delen, dvs. att dem hoppar över själva planeringsfasen och börjar med 

genomförandet och beställer hem artiklar för att studera utfallet och om det gav det förväntade 

resultatet ändras beställningarna permanent.  

Om man skulle ha använt någon annan metod för att lösa detta problem hade nog DMAIC varit 

den metod som troligvis fungerat bäst, då dessa två metoder är relativt lika varandra. 

Skillnaden är att DMAIC är lite mer invecklad och utförlig än PDCA. Anledningen till att vi 
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inte använde oss av DMAIC var för att detta problem redan från början kändes som ett för 

enkelt problem för den metoden. 

6.3 Specialpall 

Syftet är att vi ska ta fram ett Case för specialpallen till ABB Machines så att de kan beställa in 

flera Specialpall och sedan kartlägga hela flödet med både hur de får in material med A-pallar 

och med hjälp av special byggda pallen som enbart fungerar för maskinsorten GBA1250 och 

GBA1250A. Vi började med att diskutera med varandra om vilken metod som skulle passa bäst 

och kom då fram till 7QC- verktyget. Detta innebär att jämför två olika alternativ för att kunna 

ta fram de med bäst kvalité (stratifiering). Vi använde oss av litteraturen skriven av Bo 

Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning. Denna bok gav oss en bra 

inblick på allt om 7QC-verktyget. Med hjälp av den metoden ledde det till att vi även började 

använda följande metoder: Datainsamling, Histogram, sambandsdiagram och Paretodiagram.  

 

Efter att ha läst om 7QC modellen så började vi vårt arbete med att ta reda på all information 

om de olika alternativ, vi kollade upp kostnader och gjorde två olika VSM (värdeflödesanalys) 

där vi kartlägg hela flödet från när ABB Machines från in material till transport ifrån ABB 

Machines. Vi har även varit ute i produktionen och intervjuat två olika avdelningar. Vi 

utformade några frågor där personalen fick betygsätta de olika alternativen för att kunna få den 

bästa uppfattning om vad arbetarna tycker bäst om att arbeta med och de avdelningar vi 

intervjuade var: 

1. Kontrollen, där kontrollerar man alla mått på materialet man får in av leverantör. Vi 

ansåg att kontrollen jobbade ganska mycket med de olika alternativen. 

2. Den andra avdelningen var själva monteringen, de var där personalen arbetade mest 

med de två olika alternativen. 

Personalen som intervjuades tyckte bättre om att arbeta med specialpallen för att den var byggd 

efter arbete de vill säga att de var inte som A-pallarna där den största biten låg längst ned och 

de var den delen man började med. Alla fördelar med att beställa specialpallen än att arbeta 

med A-pallar. Fördelarna är:  

 5S-metoden, de ser mycket finare och modernare ut och det ger ett bra intryck till de 

kunder som besöker ABB.  

 Nöjdare personal. 

 Företaget vinner massa tid. 

 Kostar mindre att arbeta med. 
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 Bättre säkerhet att få hem materialet av leverantör. 

 Tar mindre plats än A-pallarna. 

 Kvalitén på materialet är mycket bättre. 

Vi anser att arbetet med att fixa caset till Specialpallen gick bra och att resultatet kommer att 

gynna ABB i framtiden, för att ABB Machines vinner bara på och beställa mer enligt våra 

uträkningar. 

6.4 Rotorer 

Syftet med rotorena var en att vi skulle undersöka tre olika leverantörer för att kunna hitta den 

med bästa kvalitén. Detta för att sedan kunna skriva en instruktion som vi kan skicka ut till alla 

andra leverantörer så att vi får hem på samma sätt av alla. I dagsläget så skickar de olika 

leverantörerna rotorena på tre olika sätt. Vi började med att gå ut till arbetarna för att kunna få 

höra deras syn på vilken av leverantörerna som levererar bäst och kunna få deras syn och 

tankar på de olika leveranssätt. Efter att ha fått all den informationen var vår första tanke att 

fortsätta använda oss av Stratifiering som ingår i 7QC-verktyget, det innebär att jämför två 

olika alternativ för att kunna ta fram de med bäst kvalité. Så vi fortsatte med att utgå från boken 

av Bo Bergman och Bengt Klefsjö (2011), Kvalitet från behov till användning. Denna bok gav 

oss en bra blick på allt om 7QC-verktyget, med hjälp utav den metoden så började vi använda 

oss bland annat mer av Datainsamling, Histogram, sambandsdiagram och Paretodiagram.  

 

Efter att ha undersökt de olika alternativ så kom vi fram till att det bästa enligt personalen var 

rotorerna från leverantör A. De kostar inte så mycket på grund av att leverantörens mål är bara 

och skydda de bearbetade sidorna och inget annat för att när väl ABB tar emot rotorn så 

bearbetar man de andra delarna på rotorn. De andra två alternativen skyddade hela rotorn 

ordentligt mycket, så att när personalen på ABB tar emot den så kan de inte börja arbeta med 

rotorn direkt på grund av att man är tvungen och ta bort allt runt om den och sedan tvätta den.  

 

När vi slutligen kom fram till resultaten utformade vi en emballageinstruktion som tilldelades 

till ABB som de kan använda sig av och skicka vidare till de andra leverantörer, för att sedan 

kunna leverera på samma sätt.  

 

Vi anser att arbetet med att fixa emballageinstruktionerna till rotorerna gick bra och att 

resultatet kommer att gynna ABB i framtiden, eftersom detta effektiviserar arbetet och ABB 

Machines vinner massa tid på att inte behöva tvätta rotorn när personalen tar emot den. 
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6.5 Packningsinstruktioner för ABB 

Packningsinstruktionerna blev inte exakt som planerat från början. Anledningen till det var att 

vi kom på bättre lösningar på några av uppgifterna. 

 

6.5.1 Packningsinstruktioner för Statorgavlar 
Statorgavlarna var en av uppgifterna där vi kom fram till en bättre lösning än att förändra hur 

leveranserna ska ske och skriva en packningsinstruktion för att höja kvalitetet på produkterna. 

Resultatet på denna uppgift blev en investering av ett gavelställ så att materialet kommer in 

direkt i byggnaden istället för att ligga utomhus i ett pallställ tills det ska användas. Därför blev 

det ingen förändring i hur leveranserna av statorgavlarna går till, utan packningsinstruktionen 

som skrevs för dem är bara att det tillvägagångssättet som används idag har skrivits ner i text. 

 

6.5.2 Packningsinstruktioner för Lagerstöd 
Denna uppgift gick ut på att skriva en instruktion för hur lagerstöden skall levereras. Ändringen 

vi gjorde var att lagerstöden inte längre ska ha någon tecktyl och utefter det gjordes en 

instruktion för det nya tillvägagångssättet. 

 

6.5.3 Packningsinstruktioner för Specialpall 
Specialpallen var det aldrig tänkt att vi skulle skriva en emballageinstruktion för. Denna 

uppgift gick ut på att vi skulle göra ett case som visar att användandet av specialpallen är mer 

lönsamt än A-pallarna, vilket vi även kom fram till. 

 

6.5.4 Packningsinstruktioner för Rotorer 
Denna uppgift är den uppgiften som har haft mest fokus på att just skriva en instruktion om hur 

dess material ska levereras till ABB. För att göra personalen som ska arbeta med rotorerna 

dagligen så nöjda som möjligt lades stor vikt i deras åsikter och synpunkter. Eftersom att dem 

sa att dem ville att alla rotorer ska levereras på samma sätt som Leverantör A anpassade vi 

instruktionen efter hur Leverantör A levererar deras rotorer till ABB. 



 
41 

7. Summering 

7.1 Våra slutsatser  

Någonting som har varit lite problematiskt är att vi har haft så många olika saker att undersöka 

och försöka förbättra. Eftersom att det är ett stort företag som arbetar väldigt levande med 

större maskiner som har olika långa cykeltider har det varit lite svårt att hålla isär allting. 

 

7.1.1 Tid 
Slutsatsen som vi har kommit fram till är att detta examensarbete har haft ett väldigt stort fokus 

på att spara in tid på att ta bort eller ändra olika moment. 

Tiden som har sparats in på statorgavlarna har varit att ta bort momentet där personalen måste 

slipa bort rosten som uppkommer på grund av att gavlarna förvaras utomhus oavsett årstid. 

Detta moment har försvunnit för att vi vårt arbete har resulterat i att ABB har gjort en 

investering i ett gavelställ så att gavlarna förvaras inomhus istället. 

 

Genom att vi har sett till så att lagerstöden levereras till ABB utan någon form av rostskydd 

innebär det att personalen spar in tid genom att dem slipper torka rent materialet innan dem 

börja jobba med det. Detta resulterar också att det spar in tid i målningen, för om personalen 

som monterar lagerstöden inte får bort all tectyl finns det risk att målarfärgen inte fäster 

ordentligt. Om målarfärgen inte fäster ordentligt medför det att målarna måste lägga ner extra 

tid på efterarbete för att göra om sitt jobb. 

 

Specialpallen sparar in mycket tid på att personalen ska slipper lyfta bort dem flesta plåtarna på 

A-pallarna för att dem oftast behöver ha plåten som ligger längst underst. Detta är för att i 

specialpallen står plåtarna upp i den korrekta ordningen som dem ska användas i. 

 

Att få hem alla rotorerna på samma enkla sätt sparar mycket tid dels då personalen inte behöver 

undra hur rotorerna kommer packade och att dem slipper göra rent rotorerna från onödig 

överemballering. 
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7.1.2 Arbetsmiljö 
En viktig aspekt som vi även har haft i åtanke under vårt arbete är arbetsmiljön. Blir 

arbetsmiljön bättre resulterar det förhoppningsvis i att arbetarna blir gladare och gör ett bättre 

jobb. 

Den förbättrade arbetsmiljön vid arbetet med statorgavlarna är den som är mest uppenbar kan 

vi tycka. Att se till att gavlarna inte rostar och måste slipas resulterar i en väldigt stor skillnad 

på avdelningen då det inte kommer att flyga omkring en massa slipdamm som arbetarna går 

och andas in. Även om personen som slipar bort rosten ska ha den rätta säkerhetsutrustningen 

på sig (vet av erfarenhet att det inte alltid följs) hamnar slipdammet i luften som dem andra 

arbetarna andas in. 

 

Att ta bort tectylet på dem bearbetade ytorna på lagerstöden och på rotorerna förbättrar 

arbetsmiljön på så sätt att personalen slipper använda starka rengöringsmedel för att få bort det. 

Dessa starka rengöringsmedel är oftast inte så hälsosamma att arbeta med. 

 

Att behöva böja sig ned i marknivå och lyfta tunga plåtar på grund av att den plåten man vill ha 

först oftast ligger underst sliter väldigt mycket på kroppen. Att då få hem dessa plåtar ståendes 

i en specialbyggd pall, där plåtarna är placerade så att den plåten man ska använda först står 

längst ut sparar väldigt mycket på arbetarnas kroppar. 

 

7.1.3 Skulle vi göra om arbetet på samma sätt? 

När vi tänker tillbaka på hur det såg ut från början och hur resultatet blev, tycker vi att det var 

synd att vi inte höll hårdare fokus på att göra den generella emballageinstruktionen istället för 

dem specifika instruktionerna och dem andra lösningarna. Vi är dock nöjda med det vi har 

åstadkommit, men att vi som sagt hade prioriterat den generella instruktionen högre om vi hade 

fått chansen att göra om arbetet. 

Öppenheten och sammarbetet med våra handledare på ABB har varit väldigt betydande för att 

detta arbete skulle fungera. Speciellt hur dem var så pass förstående när vi förklarade hur 

arbetet blev prioriterat på grund av att det dök upp tillfälligheter i produktionen och att det var 

dem som tog beslutet att vi istället skulle skriva med den generella instruktionen som en 

rekommendation till fortsatt arbete. 
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7.2 Rekommendationer till ABB för fortsatt arbete 

Nedanför redovisas några rekommendationer från oss till företaget för fortsatt arbete: 

 Beställa in ännu ett ställ till det material som ligger ute och rostar, detta för att kunna få 

in så mycket material som möjligt och undvika processen att behöva slipa rost från 

materialet.  

 Fortsätta undersöka fler material som köps in till företaget för att kunna undvika Tectyl, 

detta skulle leda till att arbetarna läger ner mindre tid på att inte behöva tvätta materialet 

och kunna komma igång mycket snabbare. 

 Fortsätta inköpet av specialpallar till samma maskinsort GBA1250/GBA1250A, så att 

företaget har 6 stycken.  

 Vi rekommenderar även att ABB ska börja kolla på de andra plåtdetaljerna till de andra 

maskinsorterna för att enbart använda sig utav specialpallar och sluta helt med A-pallar.  

 Använda sig av vår instruktion som vi kom fram till angående rotorerna, för att sedan 

skicka vidare den till de andra leverantörer, men även undersöka ifall de skulle finnas 

fler förbättringar till instruktionen.  

 Skriva en generell instruktion som man skickar ut till nya leverantörer och till ABB:s 

leverantörer i dagsläget.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - VSM A-pallar 
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Bilaga 2 - VSM Specialpall 
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Bilaga 3 - Kartläggning för specialpall 
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Bilaga 4 - Packnings instruktioner för Rotorer och Statorgavlar  

 

 

 

 

 

Packing instructions for Rotors och Stator gable 
 

The unprocessed rotors should be packed in the following way:  

1. The rotor must be lubricated with Anti-rust Oil (Gejderoil).  

2. The rotor is to be wrapped in a paper 

(Lamiflex WR 4C) and you wrap just 

around the rotor poles. (See Figure) 

3. Tie around the rotor with 2 pieces of steel 

band. 

4. Visual inspection. 

 

Processed rotors should be packed in the following way:  

1. Anti-corrosion oil. 

2. 1x layer 0,15mm clear plastic foil. 

3. 2x layers 3mm thick and 100mm wide black rubber covers. 

4. 4x layers 0,1mm orange cotton protection tape. 

5. 1x layer Zerust anti corrosion foil. 

6. 1x layer 4mm thick Lamiflex. 

7. 1x layer 0,1mm orange cotton protection tape. 

8. 1x layer 0,15mm clear plastic foil. 

9. 1x "Caution do not harm the surface" tape. 

10. Visual inspection. 

 

Stator gables will be delivered in pairs to ABB as follows: 

1. First gable without any anti-corrosion oil will be placed on a pallet. 

2. Second gable without any anti-corrosion oil is added on top of the first gable with 

wooden planks in between. 

3. Place additional wooden planks on top of the gables, and secure with one steel strips per 

wooden plank. 

4. Visual inspection 
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Bilaga 5 - Gantt-schema 

 


