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Sammanfattning 
För att upprätthålla en funktionell logistik krävs fungerande informations- och materialflöden. 

Inom tillverkande verksamheter är det essentiellt att flödena inte är bristfälliga men ibland kan 

det förekomma brister ändå eftersom det finns många faktorer som är påverkande.  

Denna studie har utförts på ett företag som tillverkar diskmaskiner för storkök. Arbetet har 

fokuserat på deras montering av tunneldiskmaskiner eftersom den avdelningen är testpiloten för 

ett pågående förbättringsprojekt. Företagets mål är att öka antalet monterade maskiner till det 

dubbla. Av den anledningen är det av stor vikt att förbättra deras materialförsörjning till 

monteringen. Därför har undersökningsfrågan ställts på följande sätt: 

 

Hur kan information- och materialflöden förbättras inom en monteringsprocess? 

 

För att studera fallföretagets nuvarande situation har en nulägesanalys utförts. Utifrån den har 

författarna sett att det finns brister i materialförsörjningen eftersom den inte är anpassad efter 

avsedd process. Material finns i kvantiteter som är större än nödvändigt. Dessutom är mycket 

placerat på ett sätt som medför onödiga rörelser för operatörer eftersom de måste gå ofta för att 

hämta komponenter. Dessa faktorer har en direkt påverkan på materialflödet som i sin tur har en 

verkan på informationsflödet. 

Företaget har sedan tidigare arbetat efter Leanprincipen och är därför inriktade på att förbättra 

verksamheten i linje med den filosofin. De var inställda på att införa en supermarket på 

avdelningen för montering av tunneldiskmaskiner. Författarna har därför valt att undersöka om 

supermarket är en lämplig lösning på företagets problem med materialförsörjning. Dessutom tar 

studien hänsyn till hur supermarketen ska hanteras och hur den påverkar informationsflödet 

inom företaget. 

Studien inkluderar tre olika experiment där varje enskilt utförande avser en simulering av en 

supermarket. Dessa tre simuleringar har analyserats empiriskt för att framhäva skillnader mellan 

utfallen. Utifrån analys har bästa resultat valts för att diskuteras. Diskussionen deduceras ner till 

en slutsats som har i syfte att besvara undersökningsfrågan. I slutsatsen finns även 

rekommendationer som kan vara av nytta för fallföretaget och andra företag med liknande 

problem.  
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Summary 
To maintain functional logistics,  information and material flows must be effective. In 

manufacturing organisations, it is essential that the flows are flawless, but sometimes there can 

still be flaws due to many affecting factors. 

This study was conducted at a company that produces dish washing machines for large 

kitchens. This work focuses on their rack conveyor machine assembling station as this is the test 

pilot for an ongoing improvement project. The company’s goal is to double the amount of 

assembled machines produced. For this reason, it is of great importance to improve their 

assembly station’s material supply. Therefore the research question of this work is: 

 

How can the information and material flows be improved in an assembly process? 

 

To study the case company’s current situation, a present situation analysis was done. From 

this the authors learnt that there are flaws in the material supply as it is not adjusted to the 

process it is meant for. There is material in larger quantities than needed. On top of that, much 

of it is placed in such a way that creates unnecessary movement for the operators as they often 

have to walk to collect components. These factors directly affect the material flow which then 

affects the information flow. 

The company has already been working according to the Lean principle and is therefore trying 

to improve in line with the philosophy. They had decided to implement a supermarket in the 

station for assembly of rack conveyor machines. Therefore, the authors chose to study whether 

or not a supermarket is a suitable solution for the company’s problem with material supply. 

Additionally, the study takes into consideration how the supermarket should be handled and how 

it affects the information flow within the company. 

This study contains three different experiments which simulate three unique supermarkets. 

These three simulations have been analysed empirically to study the differences between the 

outcomes. From the analysis, the best result has been chosen for further discussion. A conclusion 

is derived from the discussion and is intended to answer the research question. In the conclusion, 

recommendations are included that could be of use to the case company but also to other 

organisations with similar problems.  
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Abstract 
Denna studie har i syfte att presentera en lösning på ett fallföretags problem inom 

materialförsörjning för att förbättra information- och materialflödet. Detta problem har angripits 

genom att studera huruvida en supermarket är en bra lösning. Tre olika simuleringar har utförts 

för att skapa tre individuella supermarkets. Experimentens utfall har analyserats och diskuterats 

för att avslutningsvis presentera en slutsats där undersökningsfrågan besvarats.   

    

Nyckelord: Informationsflöde, materialflöde, materialförsörjning, supermarket, 

materialhantering, lager, lagerpåfyllnad   
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1 Introduktion 
Svensk industri har alltid ansetts vara innovativ. Sverige har länge varit marknadsledande då 

landet är berikat med naturtillgångar vilket har gynnat industrin. Under världskrigen utvecklades 

Sverige då tillverkningsindustrin hade ett bra geografiskt läge och det var enkelt att importera och 

exportera varor [1]. Efter krigen blev dock utvecklingen stillastående bland annat p.g.a 

industrikrisen under 70-talet och även finanskrisen 2008. Dessa lågkonjunkturer försvagade den 

svenska konkurrenskraften vilket resulterade i en svagare ställning på den globala marknaden [2]. 

Jämförs detta med utvecklingen i Japan efter krigen [3] kan en tydlig slutsats dras - svensk 

industri kommer inte vara fortsatt marknadsledande utan markant förbättring då produktionen i 

många länder utvecklas mycket snabbare än vad de svenska gör i dagsläget [4]. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges industriella utveckling möjliggjordes av landets naturtillgångar - alla utvinnbara 

råvaror resulterade i en blomstrande verkstadsindustri. Därigenom har många uppfattningen om 

att svensk industri är i framkant, vilket kan stämma i flera fall - speciellt när det finns företag och 

verksamheter som Scania, VOLVO, Thermia och dylikt på marknaden, men dessa är bara några 

namn i en uppsjö av verksamheter som bedrivs i landet. Betrakas den svenska utvecklingen på 

marknaden ur ett globalt perspektiv syns det att det går bra, men inte så mycket bättre än förr 

eftersom globaliseringen har möjliggjort alternativ till svensk industri och produktionen har 

stannat på ett och samma stadium [5].     

Med en mer internationell marknad och olika prisklasser måste den svenska industrin 

konkurrera med andra länder [1]. Det mest utmärkande landet ur industriell utvecklingssynpunkt 

är Japan p.g.a. Toyotas stora framsteg [6], men även andra asiatiska länder är krafter att räkna 

med inom dagens industri. Kina har länge varit en bra källa för enklare arbete, men tack vare 

landets industrialisering samt stora befolkning och dess arbetskraft har även de blivit en stark 

rival på marknaden [1].      

De stora svenska bolagen är främst kända för innovation [7] och har idag, tack vare 

globalisering, tillgång till det material och de resurser som krävs för att skapa innovativa 

produkter och tjänster. Trots detta halkar Sverige efter när det kommer till 

tillverkningsprocesserna [6] vilket kan vara en bidragande orsak till den långsamma industriella 

utvecklingen. För att kunna effektivisera produktionen är en funktionell logistik essentiell men 

när den inte prioriteras blir konsekvenserna av det att olika typer av flöden inom företag och 

organisationer fallerar [1]. Materialförsörjning är ett av de viktigaste flödena inom produktionen 

och är ofta det som blir mest lidande vid sådana situationer vilket medför längre ledtider [8]. Om 

Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt måste utveckling och arbete inom internlogistik ske, 
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för det är just det som har varit betydande för många av de länder som vuxit snabbt på 

marknaden, till exempel Japan [3]. 

1.2 Problemdiskussion 
För att förbättra den interna logistiken krävs det att man ser till de greppbara faktorer som 

orsakar problem, främst i olika flöden som exempelvis material- och informationsflöden. Med en 

bra logistik kan följande uppnås: små beställningskvantiteter, hög beställningsfrekvens, kort 

leveranstid, enkla beställningsrutiner, produktionsanpassat emballage och leverans direkt till 

produktion utan mottagningskontroll. Dessa faktorer ger upphov till förbättrad verksamhet samt 

lämnar rum för utveckling [9].     

Brister i informationsflödet beror främst på avsaknad av samspel eller tekniska oklarheter som 

medför att information inte når ut till alla berörda parter. Ibland kan det även vara tvärtom då 

samtliga varit delaktiga informationsmässigt men vägrar acceptera omställning. I sådana fall är 

den mest förekommande konsekvensen missnöje. I många företag finns en konservativ syn - en 

opposition mot framtida utveckling just för att erfarenhet och känsla väger tyngre än den osäkra 

framtida möjligheten. Kompromisser tar tid och förhandlingar blir aldrig av och i slutändan blir 

det för mycket för ett företag att hantera själva, vilket leder till att utvecklingen bromsas. För ett 

förbättrat informationsflöde behövs en innovativ företagskultur [10]. Dessutom är det viktigt att 

ha ett så felfritt informationsflöde som möjligt då materialflödet är beroende av detta [8]. 

Brister i materialflödet leder till att tillverkningsprocesser påverkas då situationer kan bli 

okontrollerbara, och utan insyn i vart materialet kommer ifrån kan det vara svårt att fullfölja en 

produktion som planerat [11]. När det uppstår problem i just materialflödet kan det resultera i 

slöseri i olika former som t.ex. lager. Det är svårt att hitta exakta data kring processer och 

osäkerheten leder till att det blir många lagerplatser på en arbetsplats. Detta medför oftast 

överproduktion eftersom det är svårt att veta hur mycket material som behövs och att varor tar 

upp ytor som kunde vara användbara till andra ändamål. Det kan också hända att planeringen 

sker baserat på stora tidsramar och då blir inköpen större än nödvändigt vilket ger onödiga 

artiklar liggandes i lager [12].     

Med en fördjupning i problemen kring materialförsörjning dyker fler småproblem upp inom 

hantering av material. Ett av problemen som finns inom verkstadsindustrin idag är den tid det tar 

för en operatör att införskaffa lämpligt material för en viss process. Tid är dyrbart inom 

produktion och långa vandringssträckor för operatörer är en icke-värdeskapande aktivitet, d.v.s. 

ett slöseri [13]. 

Att en operatör behöver gå en viss sträcka för att hämta artiklar beror oftast på lager som är 

placerade långt ifrån avsedd process. Detta är ett resultat av att organisationen och dess 
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materialhantering och rutiner är bristfälliga, vilket i sin tur också är ett problem eftersom det 

brukar finnas mer än nödvändigt lagrat. Att det finns för mycket artiklar där beror på flera 

faktorer, exempelvis osäkerhet vilket redan har nämnts, men även felaktiga prognoser, olämplig 

planering etc. I många fall planeras det enligt stora tidsperioder när kortare intervall bör vara 

måttet för ett mer precist antal artiklar till lager, t.ex. veckovis eller kortare [8]. Det finns ett 

samband mellan lagerstorlek och ledtid - minskar interna lagret sjunker även kapitalbindning och 

ledtid [9]. Just ledtiden är också något alla företag (inte bara i Sverige) försöker reducera så det är 

en drivande faktor i förbättringsarbeten. 

Identifieras de faktorer som stör eller utgör hinder i flödena inom ett system kan ett 

förbättringsarbete inledas. Det är inte ett arbete som blir klart på en dag, men det bör ge 

långsiktiga resultat mot en förbättrad verksamhet. Just eftersom internlogistik är det primära 

problemet för detta fall, blir problemfrågan centrerad kring de flöden som ingår i detta. Därav 

lyder problemformuleringen: 

      

Hur kan information- och materialflöden förbättras inom en monteringsprocess? 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen och få en bra insyn i hur logistiken i en 

monteringsprocess kan förbättras. Detta i sin tur ska ge erfarenhet och bli en bas för jämförelse 

för framtida utveckling. Förhoppningsvis kommer studien att ge en bättre inblick i hur svensk 

industri kan utvecklas för att bli ännu mer konkurrenskraftig. 

 Avsikten med detta examensarbete är att utforma ett enkelt, tydligt och bra system för 

material- och informationsflöden i en monteringsprocess för ett framtida läge. 

1.4 Avgränsningar 
Den huvudsakliga avgränsningen i studien har varit det faktum att endast en avdelning 

undersöktes när det fanns många fler tillverkningsprocesser att se över. Dessutom var det bara 

materialflödet till två produktvarianter (de som tillverkas i högre volymer) som inkluderades i 

studien. Men dessa bedöms vara representativa för verksamhetens utmaningar. De system som 

föreslås i arbetet kring dessa kan med stor sannolikhet tillämpas på övriga processer i 

verksamheten med mindre anpassningar. 

Ytterligare begränsningar beror på att det finns åtskilliga förbättringsmetoder enligt flera 

modeller som kan implementeras för projektet men studien inkluderar endast en då den redan 

har påbörjats av organisationen i fråga. Dessutom har ekonomiska aspekter bortsetts då studien 

speglar ett underlag för ett framtida scenario. Hur resultatet skulle blivit om andra metoder hade 

använts skulle kunna vara av intresse men är något som inte ryms i rapporten p.g.a. tidsbrist för 
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ytterligare studier och för att detta arbete är en del av ett större projekt som förväntas vara färdigt 

2018. 
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2 Metodologi 
Metodologi avser läran om metodik och metoder [14]. I detta kapitel förklaras olika metoder 

som speglar de synsätt och tillvägagångssätt som använts i studien. För att läsaren ska kunna 

förstå hur metoder valts förklaras diverse vetenskapliga synsätt, angreppssätt, forskningsmetoder 

och datainsamlingsmetoder. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet beskrivs även 

källhantering och tillförlitlighet.     

2.1 Fallstudien som forskningsmetod 
En fallstudie är en undersökning av en speciell händelse med någon form av utgångspunkt, 

exempelvis ett program, en institution eller en social grupp. När beslut fattas kring huruvida en 

fallstudie är mest lämplig för en undersökning bör vissa faktorer finnas i åtanke som t.ex. vilka 

typer av frågor som ska ställas, vilken grad av kontroll studien har och hur slutresultatet förväntas 

bli. Det finns inga specifika metoder som används vid insamling eller analys av information, utan 

alla metoder är acceptabla [15]. 

2.2 Forskningsintresse 
Det finns tre olika forskningsintressen som utgör basen i ett forskningsprojekt. En studies 

frågeställningar baseras på dessa och kan se olika ut beroende på vilket intresse som används som 

grund för själva frågan. Dessa intressen är det utforskande intresset, det beskrivande intresset och 

det förklarande intresset [16]. 

Det utforskande intresset bygger på människans vilja att upptäcka eller skapa förståelse kring 

något. Det kan även avse viljan att uppleva något, t.ex. längtan efter en upplevelse efter att någon 

delat med sig av en egen erfarenhet kring detta. Ur ett forskningsperspektiv är detta det intresse 

som skapar en önskan om att lära sig - det som får en att påbörja en studie [16]. 

Det beskrivande intresset kommer ur människans vilja att uttala sig kring saker av intresse. I 

forskningssammanhang är detta av betydelse för att besvara en fråga [16]. 

För att faktiskt kunna besvara en fråga är det förklarande intresset väsentligt. Det är detta 

intresse som skapar en vilja hos människor att finna orsaker och samband mellan företeelser eller 

aktiviteter. För en forskare är detta essentiellt då en studies uppgift är att besvara en fråga eller 

skapa förståelse kring ett ämne [16]. 

2.2.1 Kunskapsnivåer 
Något som är av stor vikt i forskningsintresset är den kunskap forskaren besitter i utgångsläget 

innan studien påbörjats. Denna kunskap formar den kommande undersökningen och är även den 

med vilken undersökningens huvudfråga formuleras. Med hjälp av den kunskapen kan även ny 

kunskap pekas ut som studien förhoppningsvis ska berika forskaren med. Precis som 

forskningsintressen så finns även tre nivåer inom kunskap [16]. 
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Explorativt utforskande avser den undersökningsform där den som studerar har väldigt lite 

kunskap kring ämnet som undersöks. Nivån innefattar s.k. fältstudier där forskaren får använda 

sig utav empirin för att skapa en uppfattning av situationen. Det är viktigt att under en fältstudie 

vara opartisk i förhållande till det som undersöks. Därför bör studien ske under naturliga 

omständigheter. Fullföljs dessa kriterier blir den data som samlas in mer i enighet med 

verkligheten [16]. 

Deskriptivt utforskande beskriver det stadium där forskarens kunskapsnivå är lagom bra för 

att skapa förståelse kring ämnet. Den som studerar ska med en sådan kunskap ha en stabil grund 

för att ta sig vidare i kunskapstrappan. Detta medför att det vid detta skede ska vara lätt att 

sortera data och kunna förstå vad som medför relevans till en studie [16]. 

Explanativt utforskande är den högsta kunskapsnivån. När forskaren når detta stadium är det 

lämpligt att påbörja studier kring orsaker till problemet i fråga. Med denna nivå av kunskap bör 

en forskare kunna ha full förståelse för händelser och data som studeras. Arbetets ton bör vid en 

sådan nivå skifta mot ett mer förklarande håll [16]. 

2.2.2 Författarnas val av forskningsintresse och kunskapsgräns 
Då avsikten med arbetet är att undersöka en metod för att hitta en lösning till hur 

information- och materialflöden kan förbättras inom en monteringsprocess är det därför av 

intresse att studera företagets nuläge. Empiriska studier är lämpliga för att identifiera processer i 

de flöden som finns för att senare utvecklas med hjälp av litteraturstudier. Därefter bör ide  er 

kring problemlösningen utformas. 

Vid utgångsläget fanns redan en viss kunskap kring de metoder som företaget i fråga redan 

hade påbörjat, men det var inte tillräckligt för att skapa en bas för utveckling i och med att 

datainsamling och nulägesanalyser fick utföras. Därav är kunskapsnivån i början av studien 

väldigt explorativ men övergår stadigt till en mer deskriptiv nivå ju mer information som 

tillkommer. P.g.a. kunskapsnivån är forskningsintresset mest baserat på det utforskande intresset 

i början. När kunskapsnivån ökar, ändras även intresset till ett mer beskrivande sådant eftersom 

tillräckligt med kunskap för att tackla problemet då erhållits. 

2.3 Vetenskapliga synsätt 
Positivism och hermeneutik är två skilda metodologiska angreppssätt inom forskning och är 

två olika ideal som är motsatser till varandra. Då de är två motpoler är det näst intill omöjligt att 

förverkliga dessa på alla punkter, d.v.s. det är svårt att fullborda enbart en genom en hel studie 

[17]. 
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2.3.1 Positivism 
Det positivistiska synsättet har avsikten att framställa forskningen som neutral och objektiv 

eftersom forskaren och samhället anses vara två separata enheter. Avsikten med synsättet är att 

undersöka sambandet mellan orsak och verkan. Utgångspunkten för positivism är att alla 

reflektioner och påståenden betraktas som hypoteser som kan prövas genom sinnesdata, det vill 

säga genom det vi kan se, höra och känna. Både de sociala systemen och människorna kan 

studeras empiriskt med hjälp av sinnesdatan. Till följd av forskningen kan sedan en objektiv 

verklighet kartläggas genom användning av sakliga metoder. Utifrån det sammanställs resultat 

från olika undersökningar och en bättre helhetssyn fås av de enheter som styr samhället. 

Författaren i fråga har ingen inverkan på resultatet då det är kontinuerligt och samma resultat 

uppnås varje gång [18][19]. 

2.3.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är ett subjektivt synsätt som innebär att världen måste tolkas och förstås. 

Enligt detta synsätt bör den som utför en studie försöka placera sig själv i en annan situation för 

att kunna förstå en viss faktor ur ett annat perspektiv. Metoden byggs upp av intuition och är 

därför oförutsägbar. Den huvudsakliga skillnaden mellan hermeneutik och positivism, utöver de 

redan tydliga skillnaderna i synsätten är det faktum att i positivism speglas studien objektivt 

genom arbetet medan hermeneutiken lämnar rum för skribentens personlighet och karaktär 

[19][20]. 

2.3.3 Författarnas val av vetenskapliga synsätt 
Då studien inte är baserad på någon hypotes eller någon orsaksverkan är den inte positivistisk. 

Arbetet bygger på tolkningar, analyser och observationer i form av fältstudier. Författarna har 

under hela studiens tidsram ägnat sig åt att intuitivt angripa ett problem samtidigt som tolkningar 

av teorier tillämpats. Av den anledningen är det vetenskapliga synsättet hermeneutiskt. 

2.4 Vetenskapliga angreppssätt 
Med ett vetenskapligt angreppssätt avses olika metoder som finns för att samla in data om 

verkligheten. De två som är i fokus är induktivt och deduktivt angreppssätt och de är motsatser 

då ena fallet utgår från empirin och det andra från teorin. De passar olika bra vid olika typer av 

studier beroende på om det är rent teoretiskt eller insamling av data med hänsyn till yttre 

faktorer. Det finns även ett angreppssätt mitt emellan dessa två extremer, nämligen det abduktiva 

sättet för den som vill kombinera metoderna [18]. 

2.4.1 Deduktion 
Deduktion är en strategi som jämför förutfattad teori med empiri. Detta angreppssätt innebär 

att forskaren först skapar en egen bild om hur verkligheten ser ut med hjälp teorier. Därefter 
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framställs en hypotes som senare jämförs med den faktiska verkligheten, d.v.s. empirin. Detta kan 

tolkas som ett test för att pröva teorier. Ett problem med detta är att endast den informationen 

som är av eget intresse är den som letas upp för att skapa en uppfattning av det stundande 

problemet. Det i sin tur kan leda till att den informationen som faktiskt är av värde kanske 

förbigås [18][19]. 

2.4.2 Induktion 
En induktiv strategi är motsatsen till en deduktiv sådan. Detta angreppssätt skapar teori 

utifrån empiri. Det innebär att forskaren först iakttar verkligheten för att sedan samla in relevant 

information kring det som observerats. En fördel med denna angreppsmetod är att inget 

begränsar den information som samlas in och att teorierna bildas utifrån empirin och får därför 

ett verklighetsförankrat perspektiv [18][19]. 

2.4.3 Abduktion 
Abduktion innebär en kombination av ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt. Syftet med 

denna metod är att kunna blanda empiriskt och teoretiskt tolkande då båda kan tillföra värde i en 

studie. Ofta betyder detta att författaren förklarar företeelser och situationer med hjälp av 

hypoteser, d.v.s. ett empiriskt angreppssätt. Därefter föreslås lämplig teori för att studera vidare 

kring ämnet, eller så letas fakta upp för att förklara en händelse om empirin inte räcker till. Det är 

sällan som enbart induktion eller deduktion är tillräckliga som metoder för studier som har någon 

samhällelig anknytning, vilket gör abduktion till en lämplig metod när en kombination kan vara 

av nytta [21][22]. 

2.4.4 Författarnas val av vetenskapligt angreppssätt 
De angreppssätt som tillämpas i studien är både induktiva och deduktiva eftersom arbetet 

började induktivt men hade vissa moment då det var av värde att använda en mer deduktiv 

metod. Vid utgångsläget i början av arbetet samlades data in empirisikt vartefter teori tillämpades, 

d.v.s. induktion. I senare stadium var det nödvändigt att utföra litteraturstudie för att få en bättre 

uppfattning av vad teorier föreslog, således deduktion. Därav blir tonen i hela arbetet abduktivt i 

och med att det innehåller en blandning av angreppssätten. 

2.5 Vetenskaplig forskningsmetod 
Det finns olika typer av vetenskapliga forskningsmetoder men de två som förekommer främst 

och är huvudgrupperna inom ämnet är kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Även om 

båda har sina fördelar brukar oftast den ena prioriteras över den andra beroende på vad för slags 

studie metoden ska tillämpas på, men det utesluter inte möjligheten att kombinera båda då även 
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det är fullt möjligt. Den huvudsakliga skillnaden mellan metoderna är vad de fokuserar på och 

om ens studie har ett brett syfte kan båda metoderna vara lönsamma [15][22]. 

2.5.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativ forskning presenteras alltid i kontrast till den traditionella naturvetenskapliga 

forskningen där allt anses vara objektivt. Inom denna typ av forskningsmetod förutsätts det att 

många verkligheter finns och att allt är subjektivt. Ur ett filosofiskt perspektiv kan detta beskrivas 

som att helheten bildas av ett samspel mellan olika människor och ting. Därför är kvalitativ 

forsknings avsikt att tolka resultat istället för att mäta, vilket gör metoden holistisk. För forskaren 

är en process av mer intresse än själva utfallet. Detta är i vetenskapliga sammanhang oftast utfört 

genom olika typer av datainsamlingar, exempelvis intervjuer, observationer och analyser [15][22]. 

2.5.2 Kvantitativ forskningsmetod 
Med kvantitativ forskningsmetod avses motsatsen till den kvalitativa [15]. Det som studeras är 

mätbart och det är resultatet som är i fokus. Den data som samlas in är empirisk, kvantifierbar 

och statistisk [23]. Insamlingen kan ske på olika sätt, vanligtvis genom enkäter och mätningar. 

Därav är metoden atomistisk då syftet är att bryta ner numerisk data för att studera och förklara 

samband [24]. 

2.5.3 Författarnas val av vetenskaplig forskningsmetod 
När arbetet påbörjades hade företaget i fråga redan satt igång ett projekt för att förbättra sin 

verksamhet. Därav blev studien en del av ett större arbete. I början ingick en del observationer 

och intervjuer så arbetet började relativt kvalitativt. När tillräckligt med information samlats in 

empiriskt gick forskningsmetoderna över åt det mer kvantitativa hållet då det var mätbar data 

som samlades in. I slutändan används båda forskningsmetoderna i hela arbetet men den som 

förekommer mest är den kvantitativa då mycket av förbättringen baseras på numerisk data. 

2.6 Källor 
För en så ansenlig undersökning som möjligt är det nödvändigt att författaren kritiskt granskar 

de källor som används samt utnyttjar olika infallsvinklar av information. Det är också viktigt att 

källorna är aktuella och relevanta. För att kunna skapa ett trovärdigt arbete är det av vikt att 

källorna är intellektuellt granskade för trovärdighet. Utan ett stadigt underlag kan inget nytt 

skapas och utan källkritik är det svårt att granska information [25][26].   

2.6.1 Primära och sekundära källor 
Källor kan delas upp i primära och sekundära. En primär källa är en sådan som uppstår under 

arbetets gång, exempelvis ett protokoll från ett möte eller en dokumenterad intervju som 

framställts under arbetets gång. Sekundärkällor baseras på primärkällor och är tolkningar av saker 
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som redan inträffat, exempelvis historiska böcker. Det kan dock kompliceras då vissa källor är 

sekundära ur en synvinkel och primära ur en annan [27]. 

2.6.2. Källkritik 
Då källmaterialet ska analyseras kan granskningen delas upp i extern och intern granskning. 

Syftet med den externa granskningen är att undersöka om en källa är äkta, det vill säga om den är 

förfalskad eller inte. Hur autentisk en källa är undersöks också, vilket innebär hur sann bilden av 

vad den beskriver är. Det essentiella vid den externa granskningen är att vara övertygad om att 

den angivne författaren verkligen är upphovsmannen. När en kritisk analys utförs är det viktigt 

att inte enbart granska källan ytligt, utan att även en noggrann kontroll av källans innehåll 

genomförs. Det är detta som avses med en intern granskning [25][26]. 

2.6.3 Författarnas val av källor 
De källor som använts genom hela arbetet är både primära och sekundära. Den primära fakta 

som använts har kommit ur observationer och vetenskapliga artiklar medan de sekundära är 

tagna ur läroböcker och övriga sammanfattade verk samt artiklar från Internet. Även om primära 

källor är av större värde har det ibland varit svårt att hitta relevant data som inte är för gammal. I 

sådana fall har arbetet kompletterats med stöd från sekundära källor. Således har en kombination 

av båda använts. 

För att säkerställa källmaterialets autenticitet har varje källa granskats ordentligt. Författarna 

till varje artikel har undersökts och i de fall där vetenskapliga artiklar använts har även institutet 

som publicerade artikeln kontrollerats. 

2.7 Datainsamlingsmetoder 
Det finns ofantliga mängder datainsamlingsmetoder men det huvudsakliga för dem i en studie 

är hur relevanta de är för ämnet. För att sammanlänka en metods relevans med arbetet i fråga 

gäller det att datan speglar den problemformulering studien har i syfte att besvara eller försöka 

lösa. Detta kan säkerställas genom att ta hänsyn till de faktorer som identifierar studiens 

utformning, förslagsvis område, situation och aspekter. Med dessa faktorer i åtanke blir 

datainsamlingen mer stilenlig och sammanhängande med arbetets syfte [16]. 

2.7.1 Intervjuer 
En intervju är en vanlig kvalitativ datainsamlingsmetod som inkluderar en eller flera 

intervjuare och någon form av respondent. Det som sker under mötet mellan dessa individer är 

en konversation i vilken intervjuaren får information enligt frågor som ställs under samtalets 

gång. Det medför i sin tur att insamlad data blir sekundär då den framförs av någon annan. Datan 

som samlas in ur detta är oftast subjektiv, vilket medför en partisk insyn. Det finns dock olika 
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typer av intervjuer, vissa mer demokratiska än andra. Intervjutyp utses utefter arbetet och vilken 

typ av data som behövs för att uppnå ett resultat i enighet med det som strävas efter i studien 

[15][28]. 

 

Strukturerade intervjuer 

En strukturerad intervju används oftast då respondenten består av en större grupp individer. 

Intervjuns innehåll bestäms i förväg vilket inkluderar vilka frågorna är och den ordning enligt 

vilken de kommer. Denna form av intervju är vanlig då en ny hypotes ska prövas eller när det är 

nödvändigt att kvantifiera resultat. Ett praktiskt exempel där denna typ av intervju kan tillämpas 

är en fallstudie då demografisk data från respondenter är av nytta eftersom forskarens avsikt är 

att få en insyn i hur andras perspektiv kan vara istället för att påverka med sina egna åsikter 

[15][29]. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har, precis som den strukturerade varianten, förutbestämda 

frågor men det som skiljer dessa typer åt är att ordning och ordval inte har någon viktig betydelse 

för denna typ av intervju. Det medför att utvecklingen av intervjun kan variera. Utöver detta får 

intervjuaren även en möjlighet att besvara en situation om intervjun utvecklas då nya ide  er kan 

dyka upp hos respondenten som följd av frågorna[15][30]. 

 

Ostrukturerade intervjuer 

När intervjuaren eller forskaren inte vet tillräckligt mycket om ett ämne för att ställa frågor av 

relevans kan ostrukturerade intervjuer vara lämpliga. Denna form av intervju används oftast 

tillsammans med observationer under tidigare faser av en fallstudie. Syftet med denna intervjutyp 

är att anskaffa kunskap kring ett ämne för att sedan kunna formulera lämpliga frågor för senare 

intervjuer av andra varianter [15]. 

 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp består utav ett visst antal intervjurespondenter och någon form utav 

moderator. Samtal förs i gruppen som resulterar i olika synpunkter från alla deltagande individer. 

Med hjälp av denna metod kan åsikter och data kartläggas och ibland kan även samtalen 

utvecklas så att en enighet uppstår inom gruppen då metoden är baserad på dialog och 

delaktighet. Det är moderatorns uppgift att styra samtalet på ett lämpligt sätt för att välkomna 

deltagare till utbyte av erfarenheter [21][30]. 
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2.7.2 Observationer 
Observation innebär att information och data samlas via deltagande på plats och allt som 

händer runt omkring iakttas, vilket i sin tur ger denna datainsamlingsmetod en 

verklighetsförankring som gör detta till en holistisk metod. Till skillnad från intervju ger denna 

metod en direkt erfarenhet och är därför en primär källa [15][28]. 

2.7.3 Dokumentanalys 
Dokument avser oftast den information som hämtats från andra källor än observation och 

intervju. Denna typ av data är sällan avsedd för forskning men brukar vara av stort intresse vid 

fallstudier ändå då de är innehållsrika och kommer i olika djup. Det finns dock för- och nackdelar 

med dokument. Den främsta nackdelen är att denna typ av informationskälla oftast har något 

annat ändamål än forskning vilket medför att det kan vara svårt att finna den relevanta 

informationen snabbt. Däremot är en fördel som går hand i hand med den nämnda nackdelen 

det faktum att det finns ett överflöd av information som kan leda till olika perspektiv som 

forskaren kanske inte hade tagit hänsyn till annars [15][30]. 

2.7.4 Författarnas val av datainsamlingsmetoder 
I början av arbetet då kunskapsnivån låg på en explorativ nivå användes 

datainsamlingsmetoder som skulle ge en bättre insyn kring vad som behöver göras härnäst. 

Främst var det intervjuer som gällde och då var de ostrukturerade eftersom författarnas 

kunskapsnivå lutade åt det explorativa hållet och det saknades en stadig grund att stå på. I senare 

stadium användes semistrukturerade intervjuer då mer kunskap erhållits och författarna hade 

grepp om situationen och mer insyn i hur problemet möjligtvis kunde angripas. 

Genom hela arbetet har observationer använts då författarnas avsikt är att ha en så 

verklighetsförankrad studie som möjligt. Iakttagelser har ansetts vara den mest primära källa som 

finns då dessa verkligen skett. Utöver intervjuer och observationer har även dokumentanalyser 

utförts då olika organisationers statistik, texter och erfarenheter har varit användbara för 

jämförelse och nya perspektiv. Dessa dokument har använts ur statistiska syften där mätbara 

siffror varit av värde. 

2.8 Studiens tillförlitlighet 
Syftet med all forskning är att framställa hållbara resultat som även ska vara giltiga. För att 

garantera att en studie är tillförlitlig finns det olika faktorer att ta hänsyn till - de två främsta är 

validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp kan även klassas som frågor som kan åtgärdas genom 

varsam uppmärksamhet på de fundamentala faktorer som insamlats under studien. De avser 

också metoder som används för analys och tolkning av information [15]. 
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2.8.1 Validitet 
Validitet avser hur giltigt något är, och i forskningssammanhang syftar detta på om det som 

ska mätas har uppmätts. Försvinner ursprungliga ide n eller syftet och om arbetet skiftar ton 

förloras validiteten vilket medför att studien inte längre blir tillförlitlig. För att bevara en studies 

giltighet gäller det att den ursprungliga avsikten speglas genom hela arbetet och att det som skulle 

mätas operationaliseras på ett lämpligt sätt - d.v.s. studien ska besvara de frågor den är avsedd för 

[16]. För att uppnå en så valid studie som möjligt bör välplanerade metoder tillämpas genom hela 

arbetet. Det viktigaste att ha i åtanke är hur relevant en akt är för att besvara problemet och om 

utförandet av akten tillför värde till arbetet [15][28]. 

I och med att en studie oftast har en samhällelig förankring kommer därför faktorer som 

bryter ner validiteten till mindre grenar. Dessa är intern, extern och teoretisk validitet [31]. 

 

Intern validitet 

Med intern validitet avses trovärdigheten i de slutsatser som forskarna dragit. Det i sig antyder 

att den orsak som uppkommit ur studien ska vara grunden till den effekt som erhållits vid 

resultatet. Är det inte studien och dess experiment och utföranden som gett upphov till den 

slutgiltiga effekten är validiteten låg [32]. För att säkerställa den inre validiteten finns en metod 

vid namn “triangulering” vilket innebär att flera personer med relation till ämnet används för att 

bekräfta resultatet [15]. 

 

Extern validitet 

Extern validitet avser den utsträckning enligt vilken en studie kan generaliseras. Med 

generaliseringen är det andra situationer, sammanhang och grupper som studien kan tillämpas på 

som avses. Med en hög extern validitet ska studien kunna tillämpas där den inte var avsedd att 

användas på. Dock finns en risk att resultatet varierar eftersom en generalisering inte tar hänsyn 

till variation [33]. 

 

Teoretisk validitet 

Teoretisk validitet kan även kallas för begreppsvaliditet. Denna form av validitet syftar på hur 

väl teorin i en studie operationaliserats, d.v.s. hur mycket värde den tillfört till undersökningen. 

Om teorin är relevant ska forskaren utefter den kunna utföra själva undersökningen. Är teorin 

inte lämplig blir den teoretiska validiteten låg [32]. 
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2.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar på den utsträckning enligt vilken en studies resultat kan upprepas [30]. Detta 

innebär att varje upprepning ska ge samma resultat med minimala slumpvariationer [28]. Sker 

avvikelser betyder det att reliabiliteten för studien, d.v.s. trovärdigheten sjunker. För ett trovärdigt 

resultat är det väsentligt att utförandet av arbetet sker med hjälp av pålitliga metoder och 

tillförlitliga mätinstrument så att framtida resultat blir upprepningar [16]. Denna metod baseras på 

antagandet om att verkligheten är exklusiv - det finns bara en verklighet [15]. 

2.8.3 Författarnas val av dataverifiering 
Studien bör vara både valid och reliabel eftersom allt arbete som utförts har varit av relevans 

för att besvara undersökningsfrågan. Författarna har genom arbetet strävat efter att fullfölja syftet 

vilket medför validitet. Alla utföranden har bedömts efter relevans. Bidrar något utförande inte 

med någon form utav värde till studien har den uteslutits. Dessutom ska resultatet inte vara 

enbart acceptabelt för författarna utan även för företaget i fråga. Arbetetets utfall är 

generaliserbart och bör kunna tillämpas i andra liknande situationer. Därför är reliabilitet också 

aktuellt i och med att arbetet kan komma att upprepas.  

2.9 Sammanfattning av metodval 
För att sammanfatta författarnas olika metodval har figur 1 sammanställts. Figuren illustrerar 

hela metodologikapitlet i kronologisk ordning, medurs. 
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Figur 1: Sammanfattning av metodologin 
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3 Teori 
För att besvara de empiriska fältstudiernas utfall har teori tillämpats. Detta kapitel samlar all 

teoretisk information som är relevant för studien och förklarar olika begrepp på ett kortfattat 

men koncist sätt. 

3.1 Lean 
Generellt kan Lean förklaras som en filosofi som går ut på att minimera alla sorters slöserier i 

ett företag. Det som är i fokus är endast utföra det som skapar värde för kunden - allt annat anses 

som ett möjligt slöseri. Poängen med Lean är att skapa ett system där det endast produceras det 

som behövs och i rätt tid istället för att trycka ut produkter till lagret eller marknaden [34]. 

Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri, d.v.s. icke-värdeskapande aktiviteter i en 

produktion. Dessa bör reduceras till en så låg nivå som möjligt eftersom de inte genererar några 

pengar eftersom kunden inte betalar för dessa aktiviteter. Det finns sju ursprungliga slöserier, och 

ytterligare en (sista punkten) som har tillkommit med senare år [34]: 

 Överproduktion: När det tillverkas fler komponenter än vad som behövs. 

Tillverkning av produkter som inte når kunden direkt eller som väntar på kunder är 

inte värdeskapande.  

 Väntan: Avser den tiden när personal måste vänta på material då åtgärdande av 

maskinhaveri utförs eller då maskinen är igång men operatören inte har något att göra. 

Väntan ökar ledtiden och ställtiden som i många tillverkningsprocesser överskrider 

cykeltiden. 

 Onödiga transporter: Transporter är inte värdehöjande för produkten. Ibland är det 

nödvändigt att transportera material men i de flesta fall går det att hitta andra lösningar 

för att flytta materialet. 

 Inkorrekta processer: Avser en tillverkningsprocess som producerar detaljer som 

behöver korrigeras efter processen. Detta bidrar till dubbelhantering av detaljer vilket 

egentligen inte behövs. 

 Lager: Produkter och komponenter som ligger i lager tillför inget värde. Stora lager 

kan även dölja problem i produktionen, exempelvis leveranser från leverantörer som 

försenats. 
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 Onödiga rörelser: De rörelser som produktionspersonalen utför under arbetets gång 

men egentligen inte ska behöva göra, t.ex. gå till många ställen som ligger långt bort 

för att hämta material till en tillverkningsprocess. 

 Defekter: När redan färdiga produkter behöver fixas till i efterhand, exempelvis vid 

reklamation, skapas inget värde. Kvaliteten ska vara inbyggd i processen så att inga 

onödiga kontroller behövs då dessa inte heller skapar något värde.  

 Outnyttjad kreativitet hos medarbetare: När företaget inte använder hela 

personalstyrkans potential för förbättring av produktionen [34]. 

3.2 Just in time 
Just in time, eller JIT, är en produktionsfilosofi som är en stor del inom Lean och förknippas 

med den sanna efterfrågan. Denna filosofi har i syfte att producera rätt enhet i rätt mängd vid rätt 

tid. Med hjälp av detta kan produkterna i arbete, PIA, hållas på en låg nivå. När PIA sjunker 

framhävs dolda problem i produktionen som då kan åtgärdas. Enda anledningen till att hålla en 

hög nivå på PIA är av trygghetsskäl, men det leder till ökad kapitalbindning och företaget i fråga 

får öka sin generella hantering och förrådshållning. JIT-produktion utgår ifrån ett dragande 

system vid tillverkning av komponenter. Det finns många sätt att uppnå den utgångspunkten, 

men ett exempel som är vanligt förekommande är kanbansystem [35][36]. 

I och med att JIT har en utgångspunkt finns vissa krav som ställs på 

produktionsförutsättningarna. Några av dessa är korta ställtider, små kvantiteter, korta ledtider, 

flödesorienterat produktionssystem, flexibel personal och decentraliserat kvalitetsarbete [3][35]. 

3.2.1 Dragande system 
I ett dragande system är det den efterföljande processen som säger till föregående när det 

behövs mer material genom ett slags signalsystem. Detta medför ett kontinuerligt flöde och där 

det inte är möjligt kan en buffert tillämpas i form av t.ex. en supermarket [37]. Det tillverkas alltså 

inte mer än vad kunden har begärt [36]. 

3.2.2 Tryckande system  
Ett vanligt förekommande system inom produktion är tryckande system vilket innebär att 

varje process producerar det som anses behövas. Därav trycks materialet från en process till nästa 

och detta kan resultera i stora lager eftersom efterkommande station kanske inte behöver allt som 

trycks ut. Just p.g.a. detta är ett tryckande system inte något som är fördelaktigt inom Lean, utan 

det som föredras är motsatsen till detta system, nämligen dragande [36]. 
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3.3 Supermarket 
Supermarket är ett styrt lager som fungerar som en buffert. Den används för att planera 

tillverkningsprocesser uppströms när kundefterfrågan varierar på ett plötsligt sätt [37]. Detta lager 

utformas utefter den tillverkningsprocess den är avsedd för. Därav bör den enbart innehålla det 

som operatörerna vid avsedd process behöver. En supermarket kan därför dimensioneras på 

väldigt många olika sätt eftersom behovet varierar beroende på vilken produkt och vilket företag 

det är. Huvudsaken med en supermarket är att den ska tillfredsställa ett visst behov för att 

minimera operatörens vandringssträckor och därmed reducera slöseri. Den ska även skapa balans 

i tillverkningen för ett bättre flyt. Det kan kortfattas beskrivas som ett samlat lager med avseende 

på tillverkningsprocessen [38][39]. 

Ytterligare fördelar med en supermarket är att ytor frigörs då allt samlas i ett och samma 

lagringsområde. Därav bidrar systemet till en effektivisering i och med att fria ytor kan utnyttjas 

för värdeskapande processer. I helhet är syftet med en supermarket att förse ett visst framtida 

behov och endast sådant som ska säljas i och med att det som förbrukas fylls på och inget annat 

[40]. 

3.4 Lagerstyrning 
För att ett lager ska fungera krävs någon form av lagerstyrning som ser till så att 

materialpåfyllnad sker vid rätt tidpunkt. Det finns olika styrningssystem som kan tillämpas, men 

val av system beror på vilken typ av produktion som bedrivs [35]. 

3.4.1 Beställningspunktssystem 
Beställningspunktssystem är en vanlig metod för lagerstyrning. Den fungerar på så sätt att när 

lagernivån går ner till en bestämd beställningspunkt görs en tillverknings- eller inköpsorder. Detta 

förklaras i bild 1. Beställningspunkten bestäms till att vara den nivå där det finns så mycket 

material kvar som behövs under den tiden det tar för påfyllnad, d.v.s. den mängd som förser 

behovet under täcktiden. När nytt material beställs görs det alltid i fasta kvantiteter. Vid 

leveransfördröjning eller ökad åtgång under den tiden finns oftast ett säkerhetslager som kan 

användas tillfälligt [9][35]. 
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Bild 1: Beställningspunktssystem [35] 

 

3.4.2 Tvålådesystem 
Tvålådesystem är ett enkelt, fysiskt och visuellt lagerstyrningssystem som tydliggör när 

beställningspunkten är nådd och att det finns behov av nytt material. Det är fördelaktigt med en 

sådan metod när det finns ett stort antal artiklar att hålla uppsikt över. Detta system är uppbyggt 

på så sätt att artiklar delas upp i två olika lådor. I en full låda finns oftast en fast kvantitet och det 

är samma antal artiklar i båda lådorna [41]. En artikel har alltså två lådor som fylls på löpande när 

den ena av dem är tom [9]. 

Beställningspunktskvantiteten tillsammans med säkerhetslagret finns i ena lådan medan 

operatören plockar från den andra. När lådan som operatören har plockat ur blir tom blir den en 

slags signal till andra avdelningar och påfyllnadsansvariga att nytt material behövs. Lådorna 

förvaras ofta på eller bakom varandra för att tydliggöra vilken lastbärare som operatören ska 

plocka ur. I vissa fall kan skiljeväggar eller andra metoder tillämpas för att undvika att det plockas 

ur fel låda [42]. 

3.4.3 Periodbeställningssystem 
Periodbeställningssystem syftar på den lagerstyrningsmetod där beställningar sker med 

konstanta intervall vid regelbunden kontroll av lagernivån och då orderkvantiteterna varierar om 

efterfrågan inte är konstant, se bild 2 [35]. Detta system kan vara fördelaktigt då flera artiklar 

beställs från en och samma leverantör eftersom det gör det möjligt att reducera de totala 

ordersärkostnaderna och transportkostanderna. De sänkta ordersärkostnaderna kan bidra till att 

leveranser kan ske oftare med ökad flexibilitet och minskad kapitalbindning som resultat [43]. 
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Bild 2: Periodbeställningssystem [35] 

 

När periodbeställningssystemet används planeras ordrarna vid varje periodiskt upprepat 

beställningstillfälle. Detta kan t.ex. vara en gång per dag, vecka eller månad. När 

beställningsintervallen bestäms borde det tas hänsyn till lagerhållnings- och ordersärkostnaderna 

för att orderkvantiteterna ska vara så ekonomiskt gynnsamma som möjligt. Fördelen med detta 

system är att det finns en planering med hänsyn till tid och de ekonomiska delarna. Dock kan 

nackdelen vara att det saknas möjligheter till planering av kvantiteterna eftersom dessa hela tiden 

varierar då efterfrågan inte är konstant. Detta gör att det är omöjligt att planera kapaciteten och 

leveransen en längre tid framåt än beställningsintervallet [44]. 

3.4.4 Kanbansystem 
Kanban är ett japanskt ord som betyder “litet kort” [9]. Denna metod kan användas då det 

finns ett dragande system i produktionen [35]. Systemet är även en del av JIT-konceptet eftersom 

artiklarna i detta fall ska dras fram istället för att tryckas fram vilket de gör vid ett tryckande 

system. Metoden är lätthanterlig då det är en manuell metod och inga komplicerade datorsystem 

krävs. Syftet med kanbansystemet är att de artiklar som behövs ska framställas i rätt tid och på 

rätt plats [9]. 

I denna metod är det kundordern som styr processen. Vad leverantörsprocessen ska 

producera styrs av hur mycket utav leverantörsprocessens lager som används av kunden. När 

exempelvis en montering använder en artikel ska ett kort skickas till stationen som försörjer 

monteringen med dessa artiklar. Kortet är alltså en signal som visar att monteringen är i behov av 

en artikel [35]. Detta kort ska innehålla information om artikelnamn och kvantiteten som behövs 

[9]. 
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Det finns två olika metoder av kanbankorten - tillverkningskanban och transportkanban. 

Tillverkningskanban sätter igång tillverkningen av artiklar medan transportkanban används vid 

förflyttning av material [41]. Ett exempel är när ett visst antal artiklar förbrukas och det leder till 

ett behov för fler komponenter måste tillverkas; det resulterar i att produktionskanban används. 

Emellertid för att kunna tillverka denna komponent behövs underdetaljer och annat material som 

kommer från exempelvis ett buffertlager. För att dessa ska finnas tillgängliga används 

transportkanban [9]. 

3.4.5 FIFU system 
FIFU är en förkortning som står för “först in, först ut”. Detta är en princip som beskriver hur 

hantering av enheter ska ske. Detta kan vara artiklar som väntar på bearbetning, leverans eller 

annan typ av operation. Med principen avses att ankomstordning är det som avgör den ordning 

enligt vilken artiklarna ska hanteras. Förenklat kan detta beskrivas som att operationer utförs på 

artiklarna utefter väntetid, d.v.s. den som kom först är också den som ska ut först. I ett 

lagerstyrningssystem innebär detta att artiklar i lager plockas utefter placeringsordning [45][46]. 

3.4.6 Säkerhetslager 
Säkerhetslager är en slags buffert som har i uppgift att förhindra materialbrist när det finns 

osäkerhet inom produktionen. Denna osäkerhet kan bero på olika faktorer, t.ex. osäker 

efterfrågan, varierande ledtider, skiftande leveranstider och fel i prognos. Säkerhetslagret 

innehåller därför material för ett visst behov som är lite mindre än ett standardbehov men ska 

kunna lösa problem vid ovannämnda orsaker. I vissa fall kan även säkerhetslager användas för att 

säkerställa att det finns material vid påfyllnad av lager eftersom det oftast sänds ut signaler om 

påfyllnadsbehov vid en viss nivå utifrån ledtid. Ifall påfyllnaden sker för sent ska säkerhetslagret 

kunna täcka behovet tills det fylls på [46][47]. 

3.5 Flödesanalys 
Flödesanalyser undersöker flöden mellan tillverkare och kund, d.v.s. hur enheter flödar eller 

hur processer utvecklas. Inom Lean finns två principer som grundas på detta, nämligen värde- 

och värdeflödesanalys. För att hålla för en längre försörjningskedja kan även flöden från 

leverantör till tillverkare tas hänsyn till [34][46]. 

För att skapa en flödesanalys kartläggs alla processer som ingår under hela ledtiden för en 

produkt, exempel i bild 3. Med hjälp av kartläggningen kan värdeskapande processer identifieras 

samtidigt som slöserier kan reduceras eller elimineras. Från analysen kan även alla tider tolkas 

tydligt vilket underlättar för ett förbättringsarbete [36]. 
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Bild 3: Exempel på värdeflödesanalys - VFA [37] 

 

3.6 Logistik 
Logistik är en gemensam benämning för alla de funktioner som ser till att produkter och 

material finns på rätt plats och i rätt tid. Det är, med andra ord, kunskapen om effektiva 

materialflöden. I vissa länder användes materialadministration som synonym till logistik för att ge 

en bild av administrationen av material i och mellan företag [48]. Det finns dock skillnader mellan 

dessa faktorer. Logistik omfattar styrning och kontroll av material- och produktflödet medan 

materialadministration handlar mer om management [49]. 

Det finns två typer av frågeställningar som kan tas ställning till inom logistiken. Dessa är 

struktur- respektive styrningsrelaterade. Strukturfrågorna handlar om hur utformning kan ske för 

systemen för produkter, distribution, produktion och materialförsörjning - exempelvis frågor 

gällande hur mycket som ska tillverkas respektive köpas, hur produktionslayouten ska formas och 

om de färdiga produkterna ska mellanlagras eller levereras direkt till kund. Styrningsfrågorna 

syftar till att organisera effektiva materialflöden med utgångspunkt i de existerande strukturerna. 

Några exempel på vad styrningsfrågorna handlar om är t.ex. att planera hur mycket och när det 

ska levereras artiklar till lagret och att grundligt dimensionera inleveranser [48]. 
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3.6.1 Materialflöde 
Materialflödet är logistikens huvudsakliga flöde då det följer materialets väg genom hela 

produktionsomloppet, d.v.s. från råmaterial till färdig produkt. I ett tillverkande företag flödar 

råmaterial och detaljer in och genom företaget, medan färdiga produkter flödar ut från företaget 

till kund. Det kan även förekomma returer i form av reklamationer och återvinning, vilket är 

produkter eller komponenter som åker tillbaka till företaget från kund eller från uppströms i 

produktionen. Utöver flödenas rutter finns även olika grenar inom materialflödet. Dessa beror på 

var förflyttningen av material sker. Det i sig syftar på om förflyttningen sker inom organisationen 

eller till ett annat företag. Godstransporter sker till ett annat företag eller anläggning medan in- 

och uttag ur lager är förflyttning inom företaget [48]. 

Materialflödet går hand i hand med informationsflödet och är direkt beroende av det. Därför 

är det viktigt att effektivisera båda flödena eftersom det ena fallerar utan det andra. Om de 

misslyckas så försvåras möjligheten att möta kundefterfrågan och utnyttja resurser ordentligt, 

vilket i sin tur leder till kvalitetsbrister [46][48]. 

3.6.1.1 Materialplanering 
Materialplanering syftar på att utföra saker rätt genom hela flödet - från råmaterial till färdiga 

produkter. Planeringens två huvudsakliga uppgifter är att se till så att material finns tillgängligt för 

aktuella ordrar i produktionen och att kvantiteten för dessa är anpassad till 

lagerhållningskostnaden. Poängen med materialplaneringen är att åstadkomma låga kostnader och 

en produktion fri från störningar. Även om materialplanering ofta är en del i huvud- och 

detaljplanering kan det förekomma som en egen avdelning i större företag [12]. 

3.6.1.2 Materialbehovsplanering  
Materialbehovsplanering, även förkortat MRP, är en vanligt förekommande metod för 

planering och används främst vid produktion som sker i flera steg. Syftet med MRP är att 

tillgodose en produktion med material för att undvika materialbrister, hålla lagerkvantiteterna på 

en så låg nivå som möjligt samt schemalägga aktiviteter med hänsyn till material på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Själva planeringen utförs genom att behoven för slutprodukten bryts ner till 

mindre detaljerade behov för att tydliggöra vad som faktiskt behövs. Det blir därför en slags 

härledning av behov. Denna form av planering är därför att föredra t.ex. när tillverkning mot 

kundorder sker eftersom det i sådana tillfällen finns specifika behov av artiklar och komponenter 

[34][41]. 

3.6.1.3 Materialstyrning 
Materialstyrning är en benämning för ett antal strategiska eller operativa processer och 

aktiviteter som berör alla resurser i ett materialflöde. Kortfattat kan det sammanfattas som ett sätt 
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att hantera allt material samt all materialförsörjning inom flödet. Ett exempel på detta som 

hanteras mycket i just denna studie är lagerhantering [50]. 

Det finns olika principer för materialstyrning och dessa tillämpas enligt önskad effekt. 

Skillnaderna mellan dem beror på huruvida tillverkningsprocesserna styrs av kundorder eller 

prognos. Accepterar kunden väntetid sker tillverkning mot order men är det inte möjligt så måste 

produkten levereras från ett färdigvarulager och då tillverkas det utefter prognos [9]. 

I materialstyrning ingår även kundorderstyrning. Denna form av styrning tillämpas beroende 

på vilken typ av produkt som är i fråga. För specialprodukter kan denna typen av styrning gälla 

från konstruktion, vilket ofta förekommer vid t.ex. byggnadsprocesser för nya hus. I andra fall 

styrs kundordern från monteringsstadium, exempelvis vid tillverkning av datorer där 

komponenterna redan är färdiga för ihopsättning då order läggs [9][51]. 

3.6.2 Informationsflöde 
Inom den interna logistikens flöden hamnar allt som inte är materiellt i informationsflödet, 

d.v.s. all icke-fysisk data som hör till en viss eller flera processer [9]. Informationen är något som 

följer med processen hela tiden under dess utveckling och växlas mellan alla involverade, 

exempelvis leverantörer, kunder och tillverkare. Syftet med flödet är att effektivisera 

materialflödet och de berörda processerna både kortsiktigt och långsiktigt. Av den anledningen är 

det kapacitet, kundbehov (både befintlig och framtida), beläggning och material i företaget i fråga 

samt leveranssäkerhet som är de främsta faktorerna som ingår i ett informationsflöde, men det 

finns även andra saker som tas hänsyn till, bl.a. affärssystem och IT [48]. 

3.6.2.1 Identifiering av material 
För att identifiera material inom informationsflöden kan olika typer av identifieringssystem 

användas exempelvis skanningssystem. Dessa system möjliggör den datainsamling som behövs 

för att identifiera något i ett slags register, oftast ett datorsystem. Det som skiljer de olika 

systemen åt är hur de sätts i bruk rent tekniskt, d.v.s. huruvida de är manuella eller automatiska 

[48]. Anledningen till varför dessa system är av värde inom ett informationsflöde är för att det ska 

vara lätt att se saldo och lokalisera gods för effektivare leveranser [52]. 

3.6.2.2 Skanningssystem 
Syftet med ett skanningssystem är att en skannare ska läsa av en streckkod som är unik för 

varje artikel. Därefter ska systemet automatiskt kunna identifiera artikeln, uppdateras med 

information om den och förflytta denna information till ett datorsystem utan att någon manuell 

hantering ska behöva ske. Detta görs oftast mot något slags affärssystem. Fördelarna med detta 

system är att registreringen av material sker snabbt och enkelt, felregistreringarna blir färre och 

systemet frigör personal från manuellt registreringsarbete [48]. 
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3.6.2.3 Informationssystem 
För att flödena inom en organisation eller ett företag ska fungera krävs någon form utav 

system eller styrning som gör det enkelt att hantera både information- och materialflödet. Ett 

informationssystem är ett system som gör det möjligt för en organisation att hantera, samla, lagra, 

använda och sprida information. Med andra ord är det ett system som gör informationsflödet 

lätthanterligt vilket i sin tur gynnar materialflödet [53]. 

3.7 Layout 
Utrustningens fysiska position i verkstaden eller anläggningen kallas vanligen för 

produktionssystemets layout [53]. För att få en effektiv layout gäller det att utrustningen 

organiseras så lämpligt som möjligt för de tillverkande produkterna med hänsyn till företagets 

produktionsstrategi. Linjebaserad layout, funktionell verkstad och produktverkstad är tre exempel 

på layouttyper som har målet att öka kapacitetsutnyttjandet, minska genomloppstiderna och öka 

flexibiliteten [44]. 

3.7.1 Linjebaserad layout 
Vid linjebaserad layout är maskinerna placerade enligt den ordning produkten flödar, se bild 4. 

Layoten är lämplig vid massproduktion av standardiserade produkter och är bunden till själva 

produkten istället för maskinerna [54]. Fördelen med denna layouttyp är att genomloppstiderna 

minskar och att maskinerna och lokalen utnyttjas effektivt vilket leder till en låg 

tillverkningskostnad per producerad enhet. Dessa fördelar uppnås endast då orderingången är 

jämn och att delprocesserna i linjen fungerar [49]. 

 

Bild 4: Linjebaserad layout [35] 

 

3.7.2 Produktverkstad 
Vid användning av layouttypen produktverkstad är produktionsenheten konstruerad och 

utrustad för att producera en produkttyp eller produktfamilj självständigt, se bild 5. Villkoret för 

att kunna använda sig av en produktverkstad är att det ska vara möjligt att dela upp företagets 
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produkter i självständiga och avgränsande produktfamiljer. Fördelen med denna layouttyp är att 

operatörerna lättare kan se sin arbetsinsats i förhållande till den färdiga produkten, de har även 

möjlighet till att enkelt betrakta hela produktionen. Detta arbetssätt leder till att transporterna och 

genomloppstiderna blir kortare och det blir lättare att genomföra förändringar eftersom varje 

flöde är specifikt för en produkt eller en produktfamilj. Produktverkstäder har därför högre 

flexibilitet i förhållande till en linjebaserad layout [49]. 

Bild 5: Produktverkstad [35] 

3.7.3 Funktionell verkstad 
En funktionell verkstad är en äldre layouttyp. Den introducerades under den historiska 

hantverksperioden. Layouten är fortfarande aktuell då den har sina fördelar. Med en funktionell 

verkstad sorteras stationer på en anläggning enligt funktion, d.v.s. varje process har en egen 

avdelning och anläggningen blir maskinorienterad, se bild 6. Detta kommer med fördelen att alla 

operationer av samma typ utförs inom ett specifikt avsett område och alla maskiner som ingår i 

området har samma funktioner [34].  

Bild 6: Funktionell verkstad [35] 

 

Med denna layout skapas en flexibilitet eftersom maskiner kan bytas ut enligt kapacitetsbehov, 

d.v.s. det är enkelt att anpassa en station efter produktfloran och dess behov. Dessutom förflyttas 

artiklar och enheter enligt operation vilket förenklar uppföljning för en specifik artikel. Dock kan 

det bli svårt att styra produktionen om tillverkningsvolymerna stiger eftersom flödena i systemets 



27 
 

komplexitet ökar i takt med volymen, vilket beror på ökning av interna transporter i samband 

med större kvantiteter. Därav kan en funktionell verkstad resultera i hög kapitalbindning [34][55]. 

3.8 Analysmodell 
För att sammanställa hur författarna kommer studera teorier och empiri (företagets nuläge) 

har figur 2 sammanställts. Figuren illustrerar hur analysen centraliserat varje enskilt område som 

studerats.  

 

Figur 2: Analysmodell  
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4 Nulägesbeskrivning 
Denna studie har utförts på företaget Wexiödisk AB i Växjö (framsida syns på bild 7) som 

tillverkar diskmaskiner för storkök. Grundarna bakom företaget hade redan erfarenhet inom 

diskmaskinsområdet sedan tidigare och förde vidare den kunskapen till Wexiödisk. Företaget har 

genom åren expanderat då kundefterfrågan ökat och det tillverkas idag fler maskiner. Det finns 

många olika modeller av diskmaskinerna i deras utbud - allt från mindre maskiner för 

bygdegårdar till stora banddiskmaskiner för flygplatser, restauranger m.m. 

 

 

Bild 7: Wexiödisk ABs huvudanläggning (framsida) 

 

I dagsläget vill företagsledningen utöka produktionen och har därav påbörjat ett 

förbättringsprojekt som väntas vara färdigt 2018. Författarna har därför i uppgift att framställa ett 

logistiskt utgångsläge för materialförsörjningen till tunneldiskmaskinsmonteringen då det är den 

avdelningen som är testpiloten. Därmed är studien en del av ett större projekt. 

4.1 Lean 
På Wexiödisk är Leanfilosofin det som är grunden för förbättringsarbetet. När författarna 

anlände fanns redan en sammanställd muda-analys, se tabell 1, och företaget hade redan pekat ut 

det slöseri som ansågs vara störst vilket var onödiga rörelser. I dagsläget behöver en operatör gå 

en viss sträcka då material finns på en avsedd lagerplats eller pallplats utanför 

monteringsavdelningen. Det blir därför väldigt många sträckor att gå i och med att operatörer 

inte kan hämta allt på en och samma gång och det slutar med ungefär 20 förflyttningar för varje 
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maskin. Dessutom tillkommer den mänskliga faktorn som hinder då operatörer ibland kan bli 

distraherade vid materialanskaffningen av olika anledningar. 

 

  
Tidsåtgång/ Tidsåtgång/ Upparb. Upparb. 

  Monteringssteg tempo [sek] tempo [min] Tid [min] Tid [h] 

1 Hämta tank och placera i vagga x x x x 

2 Sätt på isolering x x x x 

3 Montera matningsmotor x x x x 

4 Bygg ihop stativ x x x x 

5 Koppla ihop stativ och tank x x x x 

6 Vridning x x x x 

7 Montera pimpar, pressostatslang och element x x x x 

8 Montera hörn och mittstolpar x x x x 

9 Vändning och placera på lyftbord x x x x 

10 Montera genomströmmare x x x x 

11 Montera brytare till matningsmotor x x x x 

12 Montera 1 st isoleringsremsa x x x x 

13 Förmontera kopplingar x x x x 

14 Rördragning, filter och skjuta bult x x x x 

15 Slipa omslagen x x x x 

16 Placera maskin på monteringsplats x x x x 

Tabell 1: Wexiödisks tabell för mudafri montering 

4.2 Just in time 
I nuläget tillverkas alla maskiner och de artiklar som ingår i dessa mot order. 

Tillverkningskvantiteterna på artikelordrar är utformade på ett sätt som utgår ifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Artiklar av lägre värde tillverkas i större mängder, vissa till och med efter 

årsbehov. De artiklar som är större och dyrare tillverkas däremot enligt 3-veckors behov. Ett 

problem som finns idag med dessa stora tillverkningskvantiteterna är att vissa av de artiklarna 

som produceras i större mängder enbart används till få maskiner, vilket resulterar i 

överproduktion och onödiga lager. Systemet i produktionen är därför delvis dragande i och med 

att det finns ett kundbehov som styr tillverkningen, men även tryckande då det inte tillverkas 

enligt behov. 

4.3 Supermarket 
Wexiödisk har försökt implementera en liten minisupermarket för mindre detaljer i 

monteringsstationen för tunneldiskmaskiner, se bild 8. Det är ingen traditionell supermarket utan 

mer en slags hylla med mindre komponenter i. Även om detta system underlättar för montering 

behöver en operatör fortfarande gå ett flertal sträckor för att hämta de artiklar som inte får plats i 

detta hyllsystem. 
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Bild 8: Mindre (tillfällig) supermarket 

4.4 Lagerstyrning 
Wexiödisk har idag ett beställningspunktssystem och ett behovsberäknat system för både de 

köpta artiklarna och för de egentillverkade där de flesta komponenter har bestämda 

orderkvantiteter för tillverknings- eller inköpsorder. Företaget vet hur mycket som åtgår några 

veckor i förväg då kundorder avser färdiga produkter. Därav inkommer information om behov 

för varje order och artiklar kan bokas i förväg och adderas till lagersaldot. När lagersaldot för 

artikeln nått en viss nivå föreslår systemet att en tillverknings- eller inköpsorder ska läggas ut. 

Den nuvarande lagerstyrningen hos Wexiödisk utgår från framtida behov och kundorder. 

Montering sker efter kundorder men trots det blir materialhanteringen svår i och med att lagret 

och tillverkningskvantiteterna inte är anpassade efter monteringsprocessen. Detta är något som 

bidrar till stora lager för företaget då det finns variation i efterfrågan och vissa artiklar tillverkas 

utöver behovet. Ibland kan det hända att de felplaceras eftersom det inte finns utrymme för stora 

kvantiteter vilket leder till en kedjereaktion där fler artiklar får ligga på platser som inte är avsedda 

för dem. Dessutom är säkerhetslagret för stort och det tar lång tid från ordertillfälle till det 

moment då tillverkning påbörjas. 

4.5 Flödesanalys 
När författarna antog sig uppgiften fanns redan en värdeflödesanalays av processen på 

företaget. Denna flödesanalys avser hela tillverkningsförloppet för tunneldiskmaskiner, så även 
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sådant som inte tillhör monteringen men är relaterade till maskinen i fråga är inkluderade. 

Analysen är färgkodad och kan därför vara svår att tolka genom fotografi; därav har författarna 

gjort en simplifierad version av den befintliga värdeflödesanalysen - se figur 3. Den finns även 

inkluderad i bilaga IV för en tydligare bild. 

 

Figur 3: Simplifierad version av Wexiödisks VFA (värdeflödesanalys) 

 

4.6 Logistik 
På Wexiödisk finns ingen särskild logistikavdelning utan uppgifterna delas mellan medarbetare 

och mindre grupper. De flesta avdelningar på företaget har därför breda ansvarsområden 

eftersom de arbetar både med logistik och sina vanliga arbetsuppgifter. 

Det affärssystem företaget använder sig av är SAP. Med hjälp av detta styrs olika flöden inom 

logistiken. Det finns olika styrparametrar i systemet som underlättar för de planeringar som sker 

hos Wexiödisk, främst kring materialhantering. 

4.6.1 Materialflöde 
Allt material inom företaget förflyttas antingen med hjälp av gaffeltruck eller handtruck. Inom 

avdelningar flyttas material för hand. Vid monteringen finns en förmonteringsstation varifrån 

huvudmonteringen får vissa komponenter som montörer får hämta själva. Det finns även vagnar 

med gröna lådor som kommer från en förrådsavdelning med särskilda artiklar. Varje låda fylls för 

hand av personal från förrådet och är avsedd för en specifik maskin. Utöver det finns material 

som operatörer hämtar själva för hand. Dessutom finns ett kallager som är placerat utanför 

huvudbyggnaden där det finns färdiga produkter, artiklar som inte används ofta eller enheter i 

brist i placering, se bild 9. 

 



32 
 

 

 

Bild 9: Wexiödisks kallager 

 

Utleveranser av färdiga maskiner sker kontinuerligt. De flesta leveranser sker på fredagar men 

detta kan variera beroende på kund och maskintyp. Wexiödisk köper in transporttjänster från 

externt åkeri. 

4.6.1.1 Materialplanering 
Det tillverkas nytt material utefter en viss ordning där det material som behövs snabbast 

tillverkas först. De flesta artiklar hos Wexiödisk har bestämda mängder som tillverkas varje gång. 

Små och billiga artiklar tillverkas i stora kvantiteter medan stora och dyra enligt kortare perioders 

behov. Även inköp av artiklar planeras på samma sätt. Med hjälp av SAP-systemet kan 

tillverknings- och inköpskvantiteterna fastställas. Mycket av materialhanteringen blir därför 

administrativ men det finns även fysisk hantering på företaget på vissa områden, t.ex. 

förrådspersonal som fyller på med material på avdelningar där det finns ett tvålådesystem. Samma 

personal ansvarar även för reservdelar till service. 

Även om det är behovsplanerat system i tillverkningen är behovet i sig väldigt stort då 

Wexiödisk inte har någon kontroll över sina säkerhetslager. I dagsläget saknas även tillräckligt 

med data för att beräkna en lämplig storlek för bufferten. Istället bygger säkerhetslagrets storlek 

mycket på antaganden och känsla för att materialet ska räcka till den nuvarande produktionen. 

4.6.1.2 Materialbehovsplanering 
Wexiödisk erbjuder sina kunder många modeller och många varianter av dessa. Samtliga 

ordrar på tunneldiskmaskiner är kundspecifika. Kunderna är medvetna om att det tar ett antal 

veckor innan produkterna är klara då företaget inte kan prognostisera den framtida efterfrågan 
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och ha färdiga maskiner i ett lager p.g.a. produktvariationen. Däremot har de i stort sett alla 

komponenter till alla produktvarianter i lager - även de som kanske bara beställs en eller två 

gånger per år. Wexiödisk tillverkar rätt produkter i rätt tid och har inte några materialbrister, 

däremot har de alldeles för stora säkerhetslager. 

Anledningen till att det finns en så stor säkerhetslager idag beror på att det tillverkas mer än 

vad som behövs när ett behov uppstår. Detta kan bero på en historisk användning av EOK 

(ekonomisk orderkvantitet) där en äldre beräkning som varit givande en gång i tiden fortfarande 

tillämpas trots att behovet ser annorlunda ut idag. Ett exempel på en sådan situation är t.ex. vid 

plåtbearbetning där orderstorleken har i avsikt att utnyttja plåten fullt ut. En annan anledning kan 

vara att det finns osäkerhet. 

4.6.1.3 Materialstyrning 
Materialstyrning är något som Wexiödisk strävar efter att förbättra i dagsläget. 

Tillverkningsprocesserna styrs av kundorder på så sätt att ingen artikel tillverkas om det inte finns 

något behov. Däremot är orderstorlekarna onödigt stora - det tillverkas rätt artiklar men i fel 

mängder. Detta beror på äldre beräkningar av orderkvantitet som tidigare uppfyllt kraven. Då 

kunderna accepterar väntetid tillverkas det mot order och därför finns inget färdigvarulager på 

företaget. 

Hos vissa avdelningar sker kundorderstyrning redan från konstruktion medan i andra fall från 

montering. Detta medför att kunden kan specialanpassa maskinerna enkelt. Men just av den 

anledningen blir det vissa artiklar som får oförutsägbara behov och osäkra lagerplaceringar. Den 

stora produktfloran medför svårigheter i just lager i och med att mycket av det material som 

behövs till speciella maskiner inte förbrukas ofta men ändå behöver finnas. På grund av ställtider 

kan dessa maskinkomponenter inte heller tillverkas i för små kvantiteter. 

4.6.2 Informationsflöde 
Informationsflödet hos Wexiödisk är idag inte optimalt i och med att företagets avdelningar är 

skilda från varandra. Därav försvinner mycket information mellan dem eftersom samordningen 

mellan avdelningar är bristfällig. I vissa fall kan även en del avdelningar kommunicera med för 

många andra, exempelvis inköpsavdelningen. Då kan det bli stort tryck och för mycket att 

hantera. Den informationen som flödar internt inom en avdelning är däremot lätthanterlig i och 

med att den stannar inom gruppen. 

4.6.2.1 Identifiering av material 
Alla pallar med material på Wexiödisk ska märkas med pallflaggor. Dock finns vissa som är 

omärkta. Detta är inget problem för avdelningen pallarna är avsedda för, men för en 
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utomstående (exempelvis från annan avdelning) kan detta vara problematiskt då det blir svårt att 

identifiera artiklarna. 

Det material som finns i lager märks antingen med pallflaggor eller etiketter som har 

artikelnummer. Vissa etiketter har även en bild av artikeln i fråga. Det ingår i förbättringsarbetet 

att inkludera bilder på samtliga pallflaggor och etiketter i framtiden eftersom artikelnumret inte är 

tillräckligt med information för att identifiera en enhet. 

I Wexiödisks förrådsavdelning används ett paternosterverk varifrån monteringen får vissa 

förrådsartiklar. Dessa artiklar är inköpta och är i de flesta fall små. Utöver det finns även pallställ 

och hyllor i förrådet varifrån ett flertal artiklar tillkommer hos monteringen. 

Allt material på företaget plockas för hand. Det finns i dagsläget inget system eller några 

verktyg för att plocka. Det finns manuella plocklistor för samtliga avdelningar där artiklar bockas 

av när de har tagits. Däremot är det få som använder sig utav dessa. Plocklistorna används mest 

på förrådsavdelningen. 

4.6.2.2 Informationssystem 
Wexiödisk har redan implementerat daglig styrning på samtliga avdelningar. Det finns tavlor 

uppsatta med information som är tillgängliga för alla. Utöver det hålls produktionsmöten varje 

dag inom avsedda grupper. Det sker även planeringsmöten en gång per månad där produktionen 

planeras. Detta möte är lite större och inkluderar även personal från ledningen. 

Även om det finns planerade möten, både större och mindre, så är mycket av arbetet 

självständigt. Personalen arbetar oftast inte i grupper utan individuellt. Samspel mellan 

avdelningarna blir därför haltande eftersom informationen inte flödar igenom ordentligt. 

4.7 Layout 
Layouten på Wexiödisk är i helhet baserad på funktionell verkstad eftersom alla maskiner är 

placerade enligt funktion och varje operationstyp har en egen avdelning. Det finns även en 

produktverkstadslayout eftersom det finns en svetsavdelning och monteringsavdelning för varje 

produkttyp (storleksorienterad). En förtydligande vy av layouten syns i bild 10. 
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Bild 10: Planritning över nuvarande layout (huvudanläggning) 
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Även om hela anläggningen är anpassad enligt en funktionell och produktanpassad verkstad 

kan utformningen av varje enskild avdelning variera. Just vid tunneldiskmaskinsmonteringen 

(som är i fokus i denna studien) utförs montering runt mini-supermarketen varifrån produkterna 

transporteras nedåt till elmonteringen, se bild 11. 

 

 

Bild 11: Gammal planritning - tunneldiskmaskinsmontering  
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5 Nulägesanalys 
För att uppskatta hur Wexiödisks nuvarande situation ligger till i jämförelse med teorin har en 

nulägesanalys utförts. Detta kapitel innehåller en jämförelse där teoretisk fakta varit 

utgångspunkten. Författarna har även tagit hänsyn till det framtida läget som önskas av företaget 

(beskrivs i senare kapitel). Dessa visioner har varit grunden för själva förbättringsarbetet som 

författarna tagit del av. 

5.1 Mudafri produktion 
Som tidigare nämnt hade företaget redan studerat sin monteringsprocess och gjort en muda- 

analys utifrån den. Enligt dem är onödiga rörelser det slöseri som påverkar ledtiden mest. 

Författarna instämmer till detta men tycker även att lager och överproduktion är två stora 

slöserier som bör ingå i analysen. Företaget är medvetna om dessa men har inte inkluderat dem i 

deras analys. 

Utöver detta finns även en risk för slöseri inom inkorrekta processer eftersom endast en 

montör monterar en maskin. Detta bidrar till olika kvalite  er på de slutgiltiga produkterna även 

om maskinerna är likadana. Väntetid är något som Wexiödisk inte stöter på i huvudmonteringen 

så ofta då en montör monterar en maskin från början till slut och inte har några materialbrister, 

men det kan förekomma väntan mellan huvudmontering och elmontering vilket också är ett 

slöseri. 

Bortsett från de uppenbara slöserierna finns även en hel del bra mudafria saker som 

Wexiödisk uppnått. Det som författarna uppskattade mycket var att monteringspersonalen 

inkluderades i förbättringsarbetet. De som berörs av arbetet har rätt att påverka och det tyder på 

bra utnyttjande av kreativitet hos personal. 

5.2 Just in time 
I och med att allt material finns tillgängligt och det inte finns några försörjningsbrister kan 

produktionen ske enligt JIT principen rent kundbehovsmässigt. Dock är själva 

materialförsörjningen långt ifrån principen då det finns överproduktion och för stora lager. 

Wexiödisk måste idag reducera sina orderkvantiteter och säkerhetslager för att kunna fullfölja 

principen fullt ut. Materialförsörjningen bör ha ett dragande system men är idag tryckande. 

5.3 Supermarket 
Den minisupermarketen som användes i början av arbetets gång var inte rymlig nog för 

företagets behov. Därför behövs en förbättring inom materialförsörjning. Då operatörers 

arbetsvanor är nödvändiga för en förbättrad produktion har Wexiödisk valt att fokusera på en 

effektivisering av arbetsstationen med dem i fokus. Enligt företaget själva är det alla 
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vandringssträckor som tar dyrbar tid. Därför är målet för dem en supermarket som ska innehålla 

alla artiklar som behövs för montering av tunneldiskmaskiner. 

Under arbetets gång tillämpades en ny tillfällig supermarket (inte minivarianten som redan 

fanns), se bild 12. Denna supermarket har gjorts av de som arbetar på själva 

monteringsavdelningen. Hyllsystemet för detta var redan planerat av monteringspersonalen. 

Därför har författarna fått hålla sig till de mått som finns i systemet, vilket är en avgränsning då 

andra mått hade kunnat ge annorlunda resultat. 

 

Bild 12: Ny supermarket 

 

I dagsläget är inte denna supermarket färdig utan innehåller bara material placerat utan någon 

särskild struktur eller ordning. Den har även ändrats mycket sen författarna påbörjade arbetet 

eftersom flera personer är inblandade i arbetet - vissa av dem är utomstående, exempelvis 

personer inom koncernen som äger företaget. Den nya supermarketen är placerad på ett sätt som 

förenklar hantering av material. Detta förutsätter dock att hyllsystemet är funktionellt. Det är 

även denna supermarket som studien har i avsikt att förbättra för bättre materialhantering. 

5.4 Lagerhantering 
Materialanskaffningssystemen som Wexiödisk använder är en kombination av behovsberäknat 

system och ett beställningspunktssystem. Båda är funktionella och tillfredställer de behov som 

finns. Dock finns för mycket material vilket tyder på att företaget inte beställer rätt kvantitet eller 

att rätt mängd beställs vid fel tidpunkt, d.v.s. för ofta. Buffertarna blir för stora och hanteringen 

av lager blir därför svår. Även om allting ska märkas upp tydligt, vilket inte alltid är fallet, är det 

placeringen som är det mest problematiska. Att en artikel ska behöva ta upp mer plats än 
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nödvändigt skapar felaktiga lagerplaceringar, vilket bidrar till att operatören kanske inte alltid 

hittar komponenten. Dessutom förekommer det att artiklar inte får plats på avsett utrymme 

eftersom något annat ockuperar den ytan. Lagerhanteringen fallerar därför på många sätt och är 

väldigt ineffektiv. Dessutom kostar den mycket för företaget då den tar mer tid och plats än 

bestämt. Det finns inga större fel i det nuvarande systemet som används utan bristerna ligger i 

hur det används. 

5.5 Logistik 
Wexiödisks avsaknad av en logistikavdelning medför att det är svårt att styra alla flöden 

ordentligt. Det finns fortfarande någon form av materialadministration i och med att mindre 

grupper planerar tillsammans lokalt inom varje avdelning. Därav blir logistikens två 

huvudfrågeställningar aktuella inom företaget. 

De strukturrelaterade aspekterna inom logistiken är de som företaget har mest grepp om. Det 

finns ändå brister i och med att det överproduceras och köps in enligt för långa perioder, ibland 

t.o.m. för ett årsbehov, vilket resulterar i stora buffertar. Men företaget är medvetna om 

situationen kring detta och har därför agerat. I förbättringsarbetet ingår en reducering av 

kvantiteter rent generellt, både bland det egentillverkade och det inköpta materialet. Dock kan 

inte alla nivåer sänkas eftersom vissa artiklar behöver anlända i större mängder p.g.a. ställ- och 

leveranstider. 

Styrningsrelaterade frågor inom logistiken är de som Wexiödisk har mest problem med. 

Materialhanteringen är bristfällig eftersom det finns luckor inom alla flöden. Information finns 

tillgänglig för alla men det är inte så många som väljer att följa samma inriktning vilket medför att 

informationen inte når ut på samma sätt. Dessutom finns en kultur inom företaget där många 

arbetar enskilt och väldigt självständigt. Därför stannar även mycket information internt och det 

saknas dokumentation. Personalen som arbetar med montering av tunneldiskmaskiner har gjort 

det länge och är vana vid sina rutiner och tycker därför att det inte behövs dokumentering. Det 

blir därför svårt för en utomstående, exempelvis en nyanställd, att hantera situationen. 

5.5.1 Materialhantering 
Även om Wexiödisk har verktyg för materialhantering brister systemet vilket beror på flera 

faktorer. Den tydligaste är brist på samspel mellan avdelningar eftersom information faller bort 

mellan dessa, vilket påverkar materialhanteringen. Det blir konstiga materialplaceringar som är 

självklara för vissa men märkliga för andra. 

Utöver det finns även administrativa brister. Företaget har inte lämpliga beställnings- och 

tillverkningskvantiteter utan det beställs och tillverkas mer än vad som behövs vilket kräver 

lagringsutrymme. Fler placeringar resulterar i ett mer utspritt lager och därför kan operatörer 
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behöva springa mycket vid materialanskaffning. Detta är inte hållbart i längden om Wexiödisk ska 

utöka produktionen eftersom tid är essentiellt. 

5.5.2 Flödesanalys 
Flödena inom företaget är funktionella för den nuvarande produktionen. Även om det finns 

mycket att förbättra så är det något som ändå fungerar. Dock är materialflödet krångligare än 

nödvändigt då det i nuläget endast är gjort för att fungera utan hänsyn till effektivitet. Det passar 

för den produktion som bedrivs idag men inte för en utökning. Då en utökning är något 

Wexiödisk strävar efter behöver de nuvarande ledtiderna sänkas. För att detta ska kunna ske 

behövs förbättrade flöden eftersom de i dagsläget inte är effektiva. Mycket av det arbete som 

utförs i en process är inte värdeskapande och dyrbar tid försvinner. Kundbehovet tillfredsställs 

men det finns kapacitet för att göra mer. 

5.6 Layout 
Den nuvarande layouten på Wexiödisk fungerar för det behov de har idag. Det finns några 

ändringar som utförts under arbetets gång samt några som är planerade för tillämpning senare. 

Det nya hyllsystemet för supermarketen har bidragit till en mer öppen arbetsyta och det finns nu 

mer plats än innan. Detta beror på att materialet nu kan samlas på ett ställe och de tidigare ytorna 

är fria. Det är fortfarande en funktionell verkstad men monteringsstationen är inte i linje med 

planritningen då det inte är fasta monteringsplatser. Enligt planritningen bör det vara 

monteringsstationer på rad i anläggningen men egentligen är de placerade runt mini-

supermarketen. 
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6 Framtida läge 
Wexiödisks förbättringsprojekt innebär inledningsvis en utökad produktion på 

tunneldiskmaskinsmonteringen. Anledningen till att företaget påbörjat detta är för att få mer 

kontroll över produktionen och därmed minska ledtiden samt öka antalet monterade 

diskmaskiner. Detta kapitel beskriver de visioner och det måltillstånd företaget vill uppnå med 

projektet. Även om det beräknas vara färdigt 2018 kommer det ändå vara en löpande förbättring 

som sker eftersom det alltid kommer finnas utrymme för utveckling. 

6.1 Materialhantering 
Önskemålet inför det framtida läget är att ha en behovsanpassad tillverkning där kvantiteterna 

inte överskrider ett visst behov. Detta innebär att det ska tillverkas enligt JIT-principen och att 

både det inköpta och egentillverkade materialet finns i lämpliga kvantiteter vid korrekt tidpunkt. 

Allt material ska i det framtida läget vara lättåtkomligt, inte bara för de på en viss station, utan 

även för en oerfaren inom det aktuella området. Detta ska underlättas genom tydliga 

uppmärkningar som gör identifiering av material så enkel som möjligt. Vem som helst ska kunna 

se vad som finns i lastbärarna och det ska vara enkelt att följa upp saldo för varje artikel för att 

kontrollera att det stämmer. Uppmärkningen ska inkludera tydliga bilder föreställande innehållet i 

varje lastbärare, namn, artikelnummer, hyllplacering, kvantitet och i vissa fall även streckkoder för 

någon form utav skanningssystem som är kopplat till affärssystemet. Därifrån ska även 

batchstorlek och placering kunna tydas. 

Utöver det ska materialet finnas så nära processen som möjligt. I dagsläget finns vissa artiklar 

hos huvudmonteringen som kan förmonteras istället. Dessa ska i framtida läget befinna sig hos 

förmonteringen eftersom det underlättar för montörerna. Dessutom ska köpta artiklar inte ha 

något onödigt emballage i det framtida scenariot. I dagsläget anländer komponenter onödigt 

välförpackade vilket tar tid när en operatör ska montera då montören får börja med att packa upp 

detaljen. I framtiden vill Wexiödisk effektivisera detta för att spara tid till huvudmonteringen som 

är den mest värdeskapande processen. 

6.2 Lager 
Då lager är ett av de mest evidenta problem idag är det något som i framtida läget ska vara 

reducerat vilket i sin tur ska resultera i lägre lagerhållningskostnader. Wexiödisk vill att lagret ska 

vara stort nog för att täcka ett månadsbehov samtidigt som det finns ett litet säkerhetslager, d.v.s. 

en buffert. Dock kan inte alla artiklar tillverkas eller köpas in enligt önskad kvantitet då ställ- och 

leveranstider är påverkande faktorer. De artiklarna kan placeras i kallagret som är ett potentiellt 

utrymme för buffert. 
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6.2.1 Pallställ 
Pallställen som existerar idag ska i det framtida läget finnas i mycket mindre antal och 

eventuellt även flyttas ut till det befintliga kallagret och då kommer ytor frigöras. Dessa ytor ska 

kunna tillämpas inom produktion och bidra till utökningen. Operatörer kommer inte hämta 

material i detta kallagret utan det uppdraget hanteras av truckförare. Det kommer alltid stå pallar i 

lokalen men mycket mindre av dem. Dessutom ska vissa artiklar som står där idag placeras i 

andra typer av lastbärare då de inte behöver stora utrymmen. 

6.2.2 Förråd 
Förrådspersonal kommer inte längre plocka artiklar till monteringen av tunneldiskmaskiner 

utan dessa komponenter ska ligga i supermarketen som tillhör den avsedda stationen. Istället för 

att fylla den gröna lådan som de gör idag kommer de istället ansvara för påfyllnad med enheterna 

som ingår i supermarketen. De kommer även fortsätta skicka ut reservdelar till service och 

reparation.  

6.3 Supermarket 
Wexiödisk har redan påbörjat implementation av den framtida supermarketen. I den ingår ett 

hyllsystem där det är tre sektioner beståendes av tre hyllor vardera. Varje hylla är 1500 mm bred. 

Två av längderna har hylldjup på 800 mm medan sektionen i mitten består av två smalare hyllor 

ståendes mot varandra för att skapa ett hylldjup på 1200 mm. För bättre förståelse, se bild 13. 
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Bild 13: Ny layout för tunneldiskmaskinsmonteringen (måtten för supermarketen är angivna) 
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Lastbärarna i supermarketen kommer variera men det ska inte finnas allt för många olika 

varianter. Alla mindre artiklar som ska vara i lådor på hyllan ska ha tvålådesystem. En av lådorna 

ska vara full med ett lock medan den andra ska vara öppen för plockning. När den öppna lådan 

är tom ska den stängda lådan användas. Då placeras locket högst upp på hyllan för att signalera 

att påfyllnad behövs. Lådan kommer sedan placeras i ett pallställ där de tomma lådorna samlas så 

att personalen sen kan fylla på. Det medför att Wexiödisk kommer använda sig av en variant av 

kanbansystemet för att signalera att material måste fyllas på. Önskemålet med systemet är att 

fullborda FIFU-principen. 

Systemet ackompanjeras av vagnar varpå artiklar plockas och placeras från supermarketen. 

Vagnen plockas individuellt för varje maskin och följer med till monteringsstationen. Den ska 

varken ha mer eller mindre artiklar än vad som behövs för en maskin. Vagnens upplägg bidrar till 

en slags kvalitetskontroll som ser till att allt material som ska finnas i maskinen finns när den är 

färdigmonterad. 

Vissa artiklar är stora och skrymmande och kommer inte rymmas i supermarketen. Därför 

kommer det fortfarande vara lite spring vid processen, men ändå mindre än förr då de större 

komponenterna ska stå närmare monteringsplatserna. Dessa artiklar kommer att plockas för hand 

av montör vid behov. Övriga artiklar plockas som planerat på vagn enligt en viss plockordning. 

Det är bestämt att den som lastar vagnen ska gå runt hyllorna i en s.k. “snake walk” som innebär 

att sträckan blir S-formad, se bild 14. Därefter ska den lastade vagnen slussas ner till en operatör 

på monteringsstationen. Det ska alltid finnas en färdigplockad vagn vid varje lina så att montören 

inte behöver vänta på komponenter, se bild 15. 

 



45 
 

 

Bild 14: Snake walk 

 

 

Bild 15: Plockvagn 
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Förrådspersonal har i uppgift att se till så att inget sjunker ner under en viss nivå eftersom det 

inte får finnas materialbrister. Det kommer även finnas artiklar från förmonteringsavdelningen i 

supermarketen. Dessa ska placeras i den hylla som ligger närmast förmontaget. De artiklarna fylls 

på av förmonteringspersonalen istället eftersom de placeras på hyllorna efter montering. 

Förmonteringspersonalen kommer i sin tur sedan ha en liten supermarket för sina artiklar, men 

detta är något som Wexiödisk planerar att arbeta med längre fram. 

6.4 Layout 
Det framtida Wexiödisk ska behålla den funktionella verkstaden. Däremot kommer 

monteringsavdelningen se lite annorlunda ut. Företaget strävar efter ett enstycksflöde och för att 

åstadkomma detta ska den nuvarande monteringsstrukturen ändras. Det ska vara tre stycken 

parallella linor. Detta kommer skapa en mer linjebaserad layout som medför tre olika flöden 

varav två är för volymmaskiner och en för specialmaskiner. Resultatet av detta kommer vara 

minskad väntetid i och med att mellanbuffertar försvinner då alla delprocesser kommer ta lika 

lång tid. Maskinerna kommer därför förflyttas kortare sträckor än i dagsläget. För att uppnå detta 

ska ett taktat flöde införas. Detta kommer ske genom uppdelning av monteringen så att 

processen sker stegvis. Se bild 13. 

Uppdelningen kommer ske på så sätt att monteringen bryts ner i två steg. Första steget 

innebär att det ska monteras på ett fast lyftbord varifrån det förflyttas ned till ett liknande bord 

som är det andra steget. Därefter sker elmontage och sedan en provkörning. Efter provkörning 

sätts vissa detaljer på, exempelvis täckplåt. Dessa detaljer ingår inte i supermarketen utan 

tillkommer senare. Det sista som utförs är emballering innan leverans.  
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7 Planeringsfas 
I början av projektet fick författarna ta del utav företagets visioner och ambitioner inför 

förbättringsprojektet via intervjuer och observationer. Utifrån Wexiödisks önskemål planerades 

hela studien och dess upplägg. Det fanns många uppgifter i projektet att arbeta med, men p.g.a. 

tidsbrist kunde författarna endast fokusera på en sak. Företaget själva ville ha hjälp med 

materialförsörjning och därför är studien inriktad på just verktyg för att förbättra den aspekten 

men även informationsflödet inkluderas. Detta kapitel beskriver den planering som utfördes inför 

fältstudierna i arbetet. Kapitlet förklarar även varför vissa val gjorts. 

7.1 Valmöjligheter 
När Wexiödisk presenterade det nuvarande läget hade författarna många valmöjligheter 

framför sig för att skapa någon form utav lösning för problemet. Dock var det svårt att veta vad 

som egentligen var lämpligt eftersom företaget redan hade påbörjat projektet och beställt in 

material för att skapa en supermarket. Valmöjligheterna blev då att antingen skapa ett utgångsläge 

för en supermarket enligt företagets önskemål och sedan studera dess lämplighet eller att 

fördjupa sig i teoretiska studier för att hitta en annan lösning därifrån att eventuellt tillämpa. Båda 

alternativen skulle ge resultat kring materialförsörjning samt informationssystem och var därför 

avgörande för studien. 

7.2 Författarnas val 
I och med att Wexiödisk själva redan planerat för en supermarket tyckte författarna att det var 

bra att fortsätta på det spåret. Data och dokument fanns tillgängliga med nyttig information och 

resultatet skulle därför kunna testas i en simulering. Av den anledningen är studien fokuserad på 

en supermarket. Huruvida det är en lämplig lösning är något som diskuteras i senare stycke 

utefter resultaten. Hade mer tid funnits skulle författarna undersökt andra alternativ också men 

för ett mer koncist resultat blev det supermarketen som gällde. Dock var författarna aldrig 

begränsade till företagens önskemål om supermarket utan släpptes fria till att utforska problemet 

på valfritt sätt. 

7.3 Tidsram 
Till hela studien hade författarna 18 veckor tillgodo. Under hälften av dessa veckor var bara 

50% av tiden tillgänglig. Utöver detta ville företaget även implementera supermarketen samt ta 

bort den ursprungliga minivarianten den 18:de april 2016. Därav blev den praktiska tidsramen 

väldigt liten. Fältstudier utfördes på deltid de första veckorna i och med halvfart, men resten av 

veckorna var det heltid som gällde. 

Författarna har fokuserat på att spendera så mycket tid som möjligt på fallföretaget i början av 

uppdraget på att få ett praktiskt resultat. Detta för att kunna förse företaget med ett stadigt 
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utgångsläge för materialförsörjning före deadline för implementering av supermarket (18 april 

2016). Detta medför en hermeneutisk och induktiv syn på arbetets början. 

Datainsamlingen skedde empiriskt för en så verklig bild av situationen som möjligt vilket ökar 

validiteten. När supermarketen simulerades valde författarna att studera dess lämplighet både 

empiriskt och teoretiskt för att se om det, enligt dem, var en lämplig lösning eller inte. Därför 

övergick studien till en mer positivistisk och deduktiv syn. I och med kombinationen blir arbetet 

abduktivt. 
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8 Genomförande och resultat 
De huvudsakliga fältstudierna som utfördes på Wexiödisk hade supermarket i fokus. Dock 

fanns en hel del praktiska uppgifter att utföra innan något större påbörjades, exempelvis 

kategorisering av material, så att författarna skulle komma närmare problemet. Efter en mer 

konkret identifiering av material och företagets problem tillämpades datan på ett iterativt sätt 

genom experiment för att uppnå ett passande resultat. I detta kapitel presenteras experimenten 

från planering till utfall. 

8.1 Kategorisering av material 
Av företaget erhölls en materiallista som var sorterad enligt operation. Materialet till varje 

enskild operation stod enligt användningsordning. På listan stod materialens namn, 

artikelnummer och antal (för varje maskin). Utefter den listan har författarna kunnat leta upp 

med hjälp av SAP, varje artikels hyllplacering och om de är köpta eller egentillverkade. 

När materialets placeringar hittades letades varje enskild artikel upp. Artiklarna fotograferades 

för att underlätta arbetet. Därefter mättes dimensionerna på de flesta artiklar förutom de som var 

väldigt små och de som hade fullständiga CAD-ritningar. Sedan markerades komponenternas 

form i materiallistan för att författarna enkelt skulle kunna placera dem på nytt i olika lastbärare. 

Alla fotografier skrevs ut och märktes upp på samma sätt som artiklarna gjordes i materiallistan, 

d.v.s. med artikelnummer, dimensioner och form. Därefter placerades de i fyra olika plastfickor 

utefter mått där det största värdet var avgörande för att skapa ett utgångsläge vid placering i 

lastbärare. 

Då komponenterna dimensionerats och identifierats valde författarna att skapa en ny variant 

av materiallistan där alla artiklar färgmarkerades efter vad för slags lastbärare de skulle kunna 

placeras i. Färgmarkeringen utgick ifrån storlek, ursprung (om de kom från förmonteringen) och 

dimensioner. Författarna valde även att sortera listan i numerisk ordning för att lättare kunna 

hitta alla artiklar eftersom det ingick 212 olika komponenter i den. 

Denna lista fick skrivas om flera gånger då mycket material tillkom eller försvann eftersom ny 

information dök upp mitt i arbetet. Det som tillkom var förrådsmaterialet medan det som 

försvann var de artiklar som skulle förmonteras och placeras senare efter förmontage. Till slut 

skapades en slutgiltig lista varifrån olika varianter av supermarkets planerades. Därefter mottogs 

en kopia av en broschyr innehållandes olika lådor och dess mått. Från den listan valdes olika 

typer av lastbärare som författarna ansåg vara passande för hyllsystemet. 

När allt var färdigt inför placering av material i själva supermarketen skapades en simulering av 

hyllsystemet på papper. En digital skalenlig hylla skrevs ut föreställande fram- och baksida av en 

hyllsektion. Till den skrevs även färgkodade lådor ut för att senare placeras i hyllan. Med hjälp av 
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papperssimuleringarna kunde författarna se vad som fick plats och hur det kunde placeras. 

Någon praktiskt tillämpning i den verkliga hyllan utfördes aldrig då studien skapade en 

utgångspunkt för placering av material i en supermarket för ett framtida läge. Däremot fanns 

fysiskt material att titta på för att se hur lastbärarna skulle kunna se ut. 

Simuleringslådorna skrevs ut i dubbletter eftersom företaget föredrog tvålådesystem för 

påfyllning av material. Författarna ansåg att tvålådesystem var lämpligt eftersom det skulle ge ett 

enkelt system där missförstånd och materialbrister sällan skulle förekomma. Flyter supermarketen 

på som planerat blir det möjligt för företaget att ändra systemet till något annat senare, men 

tvålådesystem ger i alla fall ett simpelt utgångsläge och är ett sätt att lösa materialpåfyllnad. 

Dessutom uppfyller tvålådesystemet FIFU-principen vilket är något som genomsyrar hela 

supermarketen. 

För att studien ska bli så reliabel som möjligt har författarna intervjuat många av de montörer 

de stött på under arbetets gång för att få med deras åsikter. Deras åsikter har varit av värde i och 

med att detta resultat ska kunna användas av dem mer än någon annan. De aspekter montörerna 

ansåg vara nödvändiga var att se till så att det skulle finnas en lägsta nivå för plockhöjd. Deras 

önskemål var 60 cm och författarna har därför försökt anpassa hyllsystemet efter det så mycket 

som möjligt. Utöver det har författarna även valt att ha en maxhöjd (160 cm) eftersom höga 

plockhöjder medför risker för olyckor eller skador. Därav har dessa supermarkets utformats ur 

både praktiska och ergonomiska perspektiv. Det finns även idéer om lock till lådor som skissas 

till den slutgiltiga supermarketen. Locket ska placeras på en list ovanpå hylla för att signalera om 

påfyllnad. Detta medför att informationsflödet påverkas av systemet såväl som materialflödet. 

8.2 Supermarket 1 
Den första supermarketen som simulerades var ostrukturerad eftersom författarna bara ville 

utföra en testgenomgång för att se en rimlig och möjlig början för att sedan påbörja 

förbättringsarbetet. Denna supermarket skapades utan någon hänsyn till kvantiteter eller specifika 

önskemål från företaget förutom plockhöjden. Det som var viktigt var att undersöka hur många 

artiklar som fick plats, oberoende av antal och vikt. Författarna ville bara skapa en bas att stå på 

samt testa vald metod för att se om den fungerade och skulle kunna utföras flera gånger på kort 

tid. 

8.2.1 Planering 
I författarnas egna materiallista kategoriserades materialet enligt dimensioner. För artiklar som 

passade i dessa kategorier valdes fyra lådor av olika storlekar som förklaras i bilaga V. Lådorna 

kodades i olika färger för att tydliggöra dimensioner och lastbärartyp. Även färgerna förklaras i 

bilaga V. Författarna ville undvika att använda för många lådor då det skulle kunna ge ett rörigt 



51 
 

intryck. För de mindre detaljerna valde författarna en låda utan något speciellt i åtanke mer än att 

artikeln förmodligen skulle få plats. För de större lådorna däremot tog författarna hänsyn till 

hyllornas utrymme samt om lådorna lämnade rum för artiklar på baksidan också. Ur en 

ergonomisk synpunkt bestämdes det även att lådorna med de grön- och blåmarkerade artiklarna 

skulle ha handtag då de lastbärarna var backar som hade större djup för smidigare hantering. 

Övriga artiklar som inte passade i lådor placerades i fack eftersom det var något företaget 

redan använde för exempelvis rör. Fackplacerade artiklar färgkodades beroende på längd och 

därför vilket hylldjup de behövde. Vissa längre rör eller andra smala och långa artiklar 

färgmarkerades för att placeras i ett ställ på högkant vid kortsidorna av hyllorna. Det fanns ett 

fåtal artiklar som fick en markering för ställplacering på golvet under nedersta hyllan. Dessa ställ 

skulle ha fack och hjul för att underlätta hantering. Ställen används idag då företaget har flera 

artiklar i ett medan författarna vill ha en artikel per ställ. Utöver färgkoderna fanns även vissa 

artiklar som fick gråmarkeras i listan eftersom de var för stora och skrymmande för att få plats i 

supermarketen. Även om de artiklarna inte berörs av studien har de undersökts och det är därför 

författarna har kommit fram till den bedömningen de gjort. 

De artiklar som kom från förmonteringen färgmarkerades lila. Dessa var svåra att mäta upp 

och därför valde författarna att placera dem i en egen hylla avsedd för förmontage. Många av de 

artiklarna som författarna och även montörerna ansåg skulle förmonteras som idag inte gör det 

färgades också lila på listan. Flera av de komponenterna var slangar eller rör som kapas i olika 

längder. Därav fick de flera mindre fack för ett och samma artikelnummer där varje fack innehöll 

en längd. Sist men inte minst fanns vissa artiklar som inte fick någon placering eftersom de var 

för tunga i låda för hyllplacering. Därför ansågs de vara lämpliga att ha på golvytan under 

hyllorna så att de kunde plockas enskilt för att undvika tunga lyft. För bättre insyn i författarnas 

materiallista, se tabell 2. Hela materiallistan finns i bilaga VI. 
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Tabell 2: Urklipp ur författarnas egna materiallista 

 

För själva simuleringen fanns två metoder som författarna ansåg vara intressanta. Den ena var 

en digital CAD-simulering där varje lastbärare skulle illustreras i 3D för att placeras in i ett 

uppritat hyllsystem. Den andra metoden var traditionell och manuell där varje lastbärare och hylla 

illustrerades digitalt i 2D i mjukvaran Adobe InDesign CC 2014 för att sedan skrivas och klippas 

ut (se bild 16). Enligt författarna kändes den senare metoden lämpligare då den var lätthanterlig 

och underlättade omplacering vid behov. Då det var uppenbart att fler supermarkets behövde 

simuleras efter den första ansågs metoden även vara bra ur ett tidsperspektiv då det var enklare 

att flytta runt pappersbitar än att placera om digitalt då de flesta CAD-mjukvaror kräver en hel 

del funktioner. 
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Bild 16: Hylla och dess dimensioner (för simulering) 

 

8.2.2 Simulering 
2D-ritningen av hyllan skrevs ut i nio kopior för att föreställa varje hyllsektion. Då hylldjupet 

inte kunde tydas fick det skrivas för hand på varje papper. Därefter kontrollerades det hur många 

lastbärare som behövdes. Efter en beräkning på materiallistan fastställdes det att det behövdes 

144 stycken orangea lådor, 62 rosa, 52 blåa och 36 gröna. Varje lådplacerad artikel fick två lådor 

vardera då de skulle uppfylla tvålådesystemet. Sedan gjordes ett ark med flera färgade fyrkanter 

föreställande lastbärarna (orange, rosa, blå och grön). Varje ark hade så många lådor som 

behövdes i hyllsystemet och de var alla enligt färg. Både lådorna och hyllorna var skalenliga och 

var i skalan 1:10. 

När allt var utskrivet och utklippt fick författarna pussla ihop var allt kunde placeras. Det 

fanns inget speciellt att utgå ifrån och därför placerades allt på ett sätt som utnyttjade utrymmet 

på bästa sätt. Däremot sparades en hyllsektion för de förmonterade komponenterna och den 

placerades i mitten av supermarketen i en hylla med 600 mm hylldjup. 
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Under pusslandet upptäckte författarna att några av de golvplacerade artiklarna saknade någon 

specifik lastbärare. Därav tillkom en till låda under genomförandet som fick färgkoden vit. Ur 

broschyren författarna erhöll valdes en back med hjul. 

Först placerades alla lådor eftersom de hade fasta dimensioner. De märktes inte upp med 

artikelnummer, utan simuleringen utgick ifrån att allt skulle få plats. När de lådorna var placerade 

tejpades de fast på hyllan. Därefter placerades alla rör som behövde fackplacering eftersom vissa 

av dem krävde ett visst hylldjup. Dessa artiklar skrevs in för hand. I och med att de inte hade 

något färgkodat fack utskrivet fick artikelnummer skrivas in i varje uppritad placering. Även 

ställen som skulle stå nederst i hyllsektionerna placerades in på samma sätt. 

När de lastutrymmena med fasta dimensioner var placerade ritades övriga artiklar in i mån av 

plats. Till slut fylldes förmonterade artiklar från förmontaget in i sista hyllsektionen. Alla hyllor 

fylldes på så sätt att det fanns artiklar på båda sidor av varje hyllsektion. Dock kunde inget annat 

än små artiklar placeras på baksidan av gröna lådor (i 800 hyllan). I vissa fall gick fackplaceringar 

igenom ett helt hyllplan och då kunde inget annat placeras bakom. Även artiklar som placerades 

på golv tog upp ett helt hylldjup.  

De artiklarna som inte placerats i färgkodade lådor har inte två lastbärare. Komponenterna 

fick istället ett annat påfyllnadssystem. Detta system fungerar som så att det finns en lägsta nivå 

och när den nås sker påfyllning. När supermarketen var färdigsimulerad skapades ett dokument 

för dessa artiklar. Där beräknades den lägsta samt den maximala nivån för påfyllnad. Först mättes 

varje fack som ritats in på den skalenliga simuleringen. Därefter beräknades hur mycket av varje 

artikel som maximalt fick plats i utrymmet. Detta gjordes med hjälp av de dimensioner som 

mättes upp för varje komponent. Författarna tog inte hänsyn till något specifikt behov utan 

utgick från vad som skulle vara enkelt att tyda visuellt istället. Därför beräknades hur mycket av 

varje artikel som fick plats på en rad i varje utrymme och det blev den lägsta nivån om det nu inte 

blev för lite artiklar på raden. Om det blev för få komponenter höjdes den lägsta nivån till två 

eller tre rader. 

De enheter som placerades i två lådor vardera hade ingen specifik påfyllnadsnivå utan skulle 

följa tvålådeprincipen med full låda. Däremot fanns vissa lådor som inte fick dubbelplacering i 

hyllsystemet då de kom från förmonteringen. De artiklarna skulle istället ha ena lådan i 

supermarketen och den andra i förmonteringen varifrån de växlas löpande när den i hyllan är 

tom. 
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8.2.3 Resultat 
Resultatet av den första simuleringen visade sig rymma alla artiklar som planerat. Det var inte 

en lämplig hylla i och med att den inte tog hänsyn till behov men det gav författarna ett bra 

utgångsläge till förbättring. I och med att författarna inte hade något att utgå ifrån till att börja 

med blev detta en startpunkt för vidare utveckling där andra aspekter kunde tas hänsyn till, 

exempelvis företagets önskemål och behov. Delar av resultatet kan ses i bild 17. För hela 

resultatet hänvisas läsaren till bilaga I. 

Bild 17: Slumpmässigt utvalda hyllor från resultat 1 

 

8.2.4 Företagets kommentarer 
När simuleringen var utförd visades resultatet för både montörer och den projektansvarige. 

Detta för att få med deras åsikter i nästa simulering i och med att supermarketen ska gälla både 

teoretiskt och praktiskt. 

De åsikter och önskemål som framfördes av företaget var att den minsta lådan (orange) inte 

var önskvärd då den ansågs vara för liten. Dessutom ville de att nästa experiment skulle utföras 

med hänsyn till en plockordning. Den ordning som föredrogs var den som fanns i den 

ursprungliga materiallistan som utgick ifrån hur maskinerna monterades. 
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8.3 Supermarket 2 
Den andra supermarketen som simulerades uppfyllde företagets önskemål om plockordning. 

Systemet fick därför en struktur som var anpassad till montörernas nuvarande vanor. Den minsta 

orangea lådan var bortplockad och utbytt till den aningen större rosa lådan. 

8.3.1 Planering 
Planeringen inför den nya supermarketen var snarlik den tidigare. Lådorna behöll sina 

dimensioner då samma lastbärare användes. Däremot var det ett flertal artiklar som plockades ur 

systemet då de skulle förmonteras innan. Därav tillkom även nya enheter eftersom det som 

plockades ut monterades ihop till nya komponenter som senare placerades in i hyllsystemet med 

nya artikelnummer. Dessutom var denna supermarket framställd för ett framtida scenario där 

förrådsartiklarna (gröna lådan) inkluderas i hyllsystemet. 

Vid beräkning av antalet lådor som behövdes märkte författarna att vissa artiklar som 

placerats ut saknade fullständiga dimensioneringar. Därför behövdes några komponenter mätas 

igen för korrekta mått. Resultatet av den nya mätningen blev att en del enheter behövde större 

utrymme än tidigare. För att se till så att allt från de förmonterade artiklarna verkligen skulle få 

plats bestämde författarna sig för att spara en hyllsektion på 800 mm (istället för 600 mm) 

hylldjup åt komponenterna från förmonteringen. 

Den sorteringsnyckel som författarna valde att använda var den företaget föredrog - att utgå 

ifrån operationerna. Det betyder att artiklar plockas efter den ordning de används i monteringen. 

Författarna ansåg att det var en lämplig sorteringsnyckel då den skulle underlätta arbetet för 

montörerna eftersom den som lastade vagnen skulle anpassa den efter monteringsordningen, 

vilket skapar en tidsvinst. Ett annat möjligt förslag på sorteringsnyckel var numerisk ordning 

vilket skulle underlätta vid påfyllnad och att hitta artiklar, men i slutändan var det montörerna 

som var prioriteringen eftersom de var i fokus för studien. 

Innan simuleringen utfördes numrerades hyllorna, både i utskrivna versioner och i en 

planritning av det framtida läget. Detta för att underlätta observationer och jämförelser men även 

för att det ska vara lätt att identifiera vilken hylla som ska stå var eftersom det finns en viss 

plockordning. 

8.3.2 Simulering 
Precis som vid det första experimentet skrevs 2D-ritningar av lådorna ut i färg. Med de 

orangea lådorna borttagna ur systemet samt med de nya kvantiteterna blev det 204 rosa, 53 blåa 

och 33 gröna lådor som skrevs ut. Istället för att skriva ut 9 hyllsektioner blev det 18 stycken som 

sedan limmades ihop mot varandra för att hylldimensionerna skulle följa med på baksidan också. 

De vita lådorna stannade kvar och placerades ut precis som tidigare. 
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Den första hyllsektionen som simulerades var den som stod närmast förmonteringen. Lådorna 

placerades enligt plockordning och redan då märkte författarna hur placeringen blev klumpig. I 

och med att många av de artiklarna som hamnade i början av plocklistan hade fasta dimensioner 

tog de upp väldigt mycket plats. Efterkommande enheter fick därför inte plats i samma 

hyllsektion och det blev ett hopp till nästa. Många av facken blev smalare då de i vissa fall fick 

trängas in i mindre utrymmen. I och med utrymmet fick vissa hyllsektioner lådor placerade över 

bestämd maximal plockhöjd för att garantera plats, se bild 18. 

 

 

Bild 18: Hylla med för hög plockhöjd 

 

Trots oanvända ytor rymdes allt i supermarketen eftersom det var färre lådor i simuleringen 

och vissa hyllsektioner fick högre plockhöjder. I slutändan fanns till och med en hyllsektion som 

fick en fri baksida. Där valde författarna att placera någon form utav vägg att ha ställ och krokar 

mot, vilket syns i bild 19. I krokarna kunde vissa slangar hängas. Ställen mot den väggen frigjorde 

vissa hylländar så att de artiklar som skulle stå på högkant kunde samlas på ett och samma ställe. 

Dock fanns vissa komponenter som fortfarande behövde ställas mot hylländar då allt inte fick 

plats vid väggen. 
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Bild 19: Tom hyllsektion som kan fungera som vägg. På väggen kan krokar fästas. Det 

materialet som skulle kunna stå på ställ vid väggen eller hängas på krok står skrivet 

(artikelnummer) på “väggen”. 

 

När simuleringen var färdigställd skapades en ny lista för lägsta och maximala nivå för de 

artiklar som inte placerades i tvålådesystemet. Det blev ingen större skillnad jämfört med den 

första simuleringen eftersom behov fortfarande var något som ignorerades. Den enda märkbara 

skillnaden var att vissa nivåer var annorlunda i och med att fackens dimensioner ändrades. I vissa 

fall blev nivåerna lägre och i andra högre. 

8.3.3 Resultat 
Resultatet av den nya simuleringen visade att denna sorteringsnyckeln lämnade mycket plats 

outnyttjad. Det är slösaktigt eftersom kapaciteten inte utnyttjas fullt ut. Även om vagnen skulle 

lastas enligt monteringsprocessen skulle denna supermarket innebära förlorade resurser eftersom 

hyllsystemet fortfarande tar plats. Om nu denna supermarket ändå är av intresse bör hyllsystemet 

ändras till något som rymmer alla artiklar utan mellanrum eftersom ytorna i anläggningen bör 

utnyttjas fullt ut. 
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Det gick inte att följa plocklistan fullt ut eftersom det blev för många hopp i hyllsektionerna. I 

slutändan fick plockhöjden ökas vilket skulle bli riskabelt då vissa artiklar vägde mycket. För en 

kortare operatör kanske det inte ens är möjligt att nå högsta hyllan i detta fallet. Utvalda delar ur 

resultatet syns på bild 20. Hela resultatet finns i bilaga II. 

Bild 20: Slumpmässigt utvalda hyllor från resultat 2 

 

8.3.4 Företagets kommentarer 
Det andra förslaget ansåg företaget var dåligt planerat eftersom det fanns outnyttjade 

utrymmen i det. De tyckte inte om det faktum att vissa av de större lådorna placerades i hyllor 

med mindre hylldjup och det inte fick plats med något bakom dem. Den höga plockhöjden var 

också något de var tveksamma till. 

I slutändan, efter flera diskussioner, kom företaget och författarna överens om att det kanske 

vore bättre att dela upp vagnen istället så att supermarketen kan byggas upp utefter plats medan 

vagnen fortfarande lastas i ordning. 

8.4 Supermarket 3 
Det tredje experimentet blev även det sista som utfördes. Denna supermarket gjordes med alla 

lärdomar från de tidigare resultaten i åtanke. Dessutom tar den hänsyn till vikt, kvantiteter, 

behov, säkerhetslager och plockhöjder. Systemet är det slutgiltiga experimentet i studien och är 

det förslag som författarna har gett Wexiödisk. Supermarketen var planerad att vara färdig före 
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18:de april vilket den blev. Den var därför inlämnad i god tid till företaget och var 

förhoppningsvis ett underlag och bra utgångsläge för deras materialförsörjning. 

8.4.1 Planering 
Författarna valde att i denna supermarket ta hänsyn till vikt, säkerhetslager, behov per maskin 

och de kvantiteter som behövs för att tillfredsställa det behovet. Därför användes SAP till att leta 

upp varje artikels ledtid för att kunna beräkna nivåer. Även orderkvantitet, tillverkningskvantitet 

och vikt fanns i affärssystemet. Företaget ville ha ett månadsbehov i supermarketen men det 

skulle inte fungera då vissa komponenter p.g.a. storlek och vikt inte kunde finnas i så stora 

kvantiteter på hyllorna. Därför utfördes beräkningar för att se till så att de flesta artiklar skulle 

täcka åtminstone ett framtida veckobehov, vilket enligt företaget skulle vara 20 maskiner per 

vecka. Veckobehovet framställdes genom att multiplicera behov per maskin med antalet maskiner 

per vecka. Säkerhetslagret gick inte basera på någon data då det saknades utan utgick från 

antaganden.  

Med de nya beräkningarna insåg författarna att många artiklar behövde ännu större lastbärare 

eftersom de skulle finnas i stora kvantiteter. Dessutom skulle vissa komponenter finnas i för stora 

mängder då de var inköpta och kom i bestämda kvantiteter. Skulle dessa placeras enligt ett visst 

behov i supermarketen skulle resterande artiklar behöva en annan lagerplacering. För att undvika 

dubbla lagerplatser har detta experiment så mycket som möjligt av det inköpta i supermarketen. 

Författarna har även föreslagit ett säkerhetslager som är lämpligt för systemet. 

För att underlätta hantering av systemet har även alla lastutrymmen standardiserats, d.v.s. 

facken har fått bestämda mått. Inget överskrider hyllornas maximala tillåtna vikt (1,5 ton per 

gavel) och placeringarna är balanserade så att tyngre lådor hamnar längre ner vid minsta 

plockhöjd medan lättare lastbärare är placerade högre upp. Vissa större enheter som hade 

fackplacering tidigare men inte fick plats i de standardiserade facken placerades i de vita lådorna 

på hyllan fast utan hjulen. En del artiklar som var ganska stora visade sig behöva enormt 

utrymme för att täcka det framtida veckobehovet och flyttades därför ut ur supermarketen för att 

lämna plats åt annat. 

Företaget hade även introducerat ett facksystem för artiklar ståendes på högkant där 

tvålådeprincipen kunde tillämpas, se bild 21, 22 och 23. Författarna tyckte förslaget var smidigt då 

det var lätthanterligt och inkluderade det därför i simuleringen. Därav står nästan alla 

komponenter som ska stå på högkant i det stället med undantag för vissa. 
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Bild 21: Artiklar ståendes i högkantsställ 

 

 

Bild 22: Högkantsställ 
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Bild 23: Låssystem på högkantsställ som hindrar plockning från vissa fack (tvålådeprincipen) 

 

För att utnyttja golvytorna under hyllsystemet fullt ut placerades även vissa större artiklar på 

någon lastbärare på golvet om det nu inte stod en back på hjul där redan. Lastbäraren skulle 

kunna vara t.ex. en pall eller något annat lämpligt med små valsar på, för att fullfölja FIFU- 

principen. 

I den tidigare simuleringen hamnade förmonteringens artiklar väldigt långt från själva 

stationen. Därför har alla förmonterade artiklar istället placerats närmast förmonteringsstationen 

så att personalen där får sina komponenter närmare sig. Påfyllnadssystemet där har däremot inte 

ändrats och det kommer därför fortfarande vara löpande påfyllning där de har en låda och 

supermarketen den andra. 

När simuleringen påbörjades tillkom även något slags system för att förhindra att det plockas 

ur fel låda där tvålådesystemet gällde. Befintliga lådor hämtades ur förrådet varpå papper 

placerades. Papper veks på olika sätt för att skapa något slags lock. När författarna kände att de 

skapat ett lock som passade bestämde de sig för att rita upp exemplet digitalt. 

8.4.2 Simulering 
Istället för att skriva ut allt med en gång valde författarna att börja experimentet med den 

kvantitativa delen för att undvika dubbelarbete. Den egna materiallistan utökades för att lägga till 

ledtid som hittades i SAP. Utifrån ledtid kunde en lägsta nivå bestämmas, d.v.s. så mycket 

material som förbrukas under den tid det tar att få in nytt. Detta beräknades genom att 

multiplicera ledtiden med det framtida dagsbehovet av varje artikel. Därefter valdes den maximala 

nivån till att vara dubbelt så stor som den lägsta så att det åtminstone fanns material till ett större 
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antal maskiner innan påfyllnad skulle behövas. Dessutom kändes det som en trygghet att börja 

med den maxnivån eftersom ett utgångsläge behövdes. 

Därefter beräknades vad vikten blev för den lägsta nivån samt den maximala nivån för varje 

artikel. I många fall visade det sig att det blev alldeles för tungt att ha vissa enheter i en låda. 

Därför fick författarna själva rekommendera en rimlig maxnivå som fungerade både behovs- och 

viktmässigt i hyllsystemet. Utöver det var den praktiska delen ungefär som den var tidigare. Det 

som tillkom var att de vita backarna ritades upp i 2D för att sedan skrivas ut. De fick svarta 

remmar på botten för att visa hjulhöjden, se bild 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 24: 2D illustration av back - svart botten avser utrymmet för de tillhörande hjulen 

 

När allt var utskrivet placerades det tyngsta materialet först. De hamnade på de nedre hyllorna. 

På så sätt fylldes alla låga hyllor av tyngre lådor. Därefter placerades backar och de artiklar som 

eventuellt skulle stå på pall på golvet. När det var dags att fylla de högre hyllorna letade 

författarna upp lätta rosa lådor att ställa högst upp för att få en balans och minimera risker. De 

flesta facken hamnade i mittensektioner av hyllorna då de var lätta att placera nära blåa lådor, se 

bild 25. Det mest begränsande i denna simulering var de facken som gick igenom hela eller större 

delen av hylldjupet och fick därför placeras först av fackplaceringarna eftersom inget kunde 

placeras bakom dessa artiklar och de behövde specifika hylldjup. Sist placerades stället vid 

hyllgaveln för de långa rören som inte rymdes i facken. Det simulerades genom att författarna 

skrev dit alla artikelnummer vertikalt precis som förr. 

Back (lastbärare) 

Hjul 
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Bild 25: Hylla med blåa lådor och fackplaceringar 

 

I simuleringen valde författarna att skriva dit alla artikelnummer och vikter vilket var nytt för 

denna supermarketen. Detta för att tydliggöra experimentets resultat för alla andra på företaget 

eftersom detta var det slutgiltiga experimentet. Den vikten som skrevs utgick ifrån författarnas 

rekommenderade maxnivå. Utöver det ansågs lådorna vara för tunga om de överskred 20 kg och 

därför försökte författarna att inte passera den vikten vid placering på hyllplan. Just 20 kg valdes 

som rekommenderad maxvikt eftersom mer än så blev för tungt vid påfyllnad av full låda vilket i 

sin tur skulle kunna ge upphov till arbetsskador. 

Under simuleringens gång dök ide n om valsar (rullbanor) för golvplacering upp. Det skulle 

underlätta när det skulle plockas från ena sidan av hyllan och fyllas på från den andra. Det 

uppfyller även FIFU-principen. Efter den tanken flyttades fler artiklar ner till golv för att utnyttja 

golvytan maximalt. Dessutom tillkom några fler vita backar också eftersom vissa artiklar blev för 

tunga för att placera på hyllan men ändå behövde finnas i större antal. Därav fick fler 2D- 

ritningar skrivas ut. 

Då Wexiödisks önskemål var att inkludera ett säkerhetslager valde författarna att senare lägga 

till det till den egna materiallistan. För att beräkna säkerhetslager behövs data för att bestämma 

ekonomisk orderkvantitet (EOK). Detta var något företaget saknade och författarna fick göra 
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antaganden som kändes rimliga för att bestämma vad säkerhetslagret skulle rymma. I och med att 

experimentet var utfört för ett framtida scenario ansågs ett säkerhetslager för två dagars 

produktion vara rimligt. 

I det framtida läget förväntas produktionen kunna montera 20 maskiner per vecka. Delas detta 

upp enligt arbetsdagar blir det åtta maskiner som tillverkas på två dagar. Därför bestämdes 

säkerhetslagret till att innehålla åtta gånger varje enskild maskins behov. Beräkningarna följer: 

 

                      

  

 
                    

                           

                                       

 

Med säkerhetslagret kommer därför supermarketen, vid behov av påfyllning, alltid ha lägsta 

nivån av artiklar tillsammans med åtta maskiners behov. Därför ska två dagars produktion kunna 

bedrivas ifall påfyllnad inte sker i tid. Något som tillkom under beräkningarna var små 

kvantitativa ändringar, t.ex. minskad maxnivå för vissa artiklar så att de fortfarande rymdes i 

systemet i och med att de annars skulle väga för mycket. 

Sist när allt var beräknat och färdigt för placering var det påfyllnadssystemet som behövde 

specificeras visuellt. För att undvika att plockning sker ur båda lådorna där det var bestämt att det 

skulle vara tvålådesystem fick författarna designa något slags verktyg för att garantera att det blev 

rätt. Det som ansågs vara enklast och mest lätthanterligt var att sätta ett lock för den lådan som 

inte fick plockas ur. Lådorna ritades upp i 3D-CAD mjukvaran SolidWorks 2014. Utefter 

lådornas dimensioner skissades ett lock, se bild 26. 
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Bild 26: 3D-skiss av låda med lock 

 

I efterhand upptäckte författarna att locket inte var det mest praktiska då det saknade handtag 

eller tydliga greppbara delar. Därav ändrades designen så att locket fick en öppning där en 

operatör skulle kunna sticka ner handen, se bild 27. En del av ovansidan av locket togs även bort 

för att undvika att den skulle välta vid placering ovanpå hylla. På så sätt erbjuder locket ett 

ergonomiskt och praktiskt sätt att lyfta det på. 

 

 

Bild 27: Lock med öppning 
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Syftet med locket var att täcka lådans öppning för att personal inte skulle kunna komma åt 

innehållet. Ovanpå locket ska det finnas någon slags markering så att påfyllnadspersonal enkelt 

ska kunna identifiera vilken typ av låda avsett lock tillhör. På själva lådan ska etikett med tydlig 

uppmärkning finnas så att den som arbetar manuellt med komponenterna ska kunna tyda dess 

innehåll. Systemet kommer även fungera som en intern löpande inventering och det ska vara 

enkelt för företaget att följa upp i materialflödet. Detta eftersom det finns en plocklista 

operatören utgår ifrån som registreras i affärssystemet. Även volymen i en låda ingår i systemet så 

när den är tom signaleras det och då överensstämmer förhoppningsvis saldona. 

8.4.3 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet är ett stort kliv ifrån de tidigare två men bygger på förbättringar som 

utförts p.g.a. de första experimenten. I den nya supermarketen får allt plats precis som tänkt och 

utrymme utnyttjas med väldigt få döda ytor. Systemet lämnar även rum för förmonteringen att 

korrigera och ändra eftersom hyllan för deras artiklar står närmast dem. Enligt broschyren 

varifrån hyllornas kapacitet hittades så ska detta system hålla viktmässigt eftersom ingen hylla är 

för tung. Inget enskilt hyllplan överskrider 350 kg vilket betyder att varje gavel klarar den totala 

vikten. Däremot finns ett fåtal lastbärare som överskrider den rekommenderade maxvikten för en 

låda. Utöver det är plockhöjden lagom hög för en medellång operatör vilket var önskemålet från 

början. Utvalda delar av resultatet syns på bild 28. För att se hela hänvisas läsaren till bilaga III. 

Experimentet erbjuder en kvantitativ lösning då den innehåller mätbar data. Därav skapar den 

ett stadigt utgångsläge i och med att den tar hänsyn till den verkliga situationen företaget befinner 

sig i idag. Påfyllnadsnivåer, maxnivåer, säkerhetslager och verktyg för att förhindra felplockning 

är inkluderade vilket gör resultatet till mer eller mindre verklighetsförankrat. 

Något som tillkommit efter att resultatet presenterats är att förmonteringen idag har en vagn 

där vissa artiklar placeras som kan stanna kvar och finnas som en del av supermarketen, se bild 

29. Denna vagn är inte inkluderad i simuleringen men kommer förmodligen stå bredvid den 

första hyllan närmast förmonteringen. Det i sig kommer att medföra att vissa hyllor i 

supermarketen får plats över till andra artiklar, exempelvis de som studien exkluderat för att de 

inte ingår i de modeller undersökningen avser. 
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Bild 28: Slumpmässigt utvalda hyllor från resultat 3 

 

 

Bild 29: Vagn tillhörande förmonteringsavdelningen (ståendes vid supermarketen) 
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8.4.4 Företagets kommentarer 
Företaget var nöjda med resultatet och tyckte att det var ett lämpligt utgångsläge för den 

framtida visionen. Mer material ställdes på högkant då monteringspersonal tyckte det var enklare 

att plocka och fylla på artiklarna på det sättet. Däremot är resultatet inget de har möjlighet till att 

tillämpa just nu men är något de kan sträva efter genom förbättringsarbetets gång. Det enda som 

saknas är sorteringsnyckeln för plocklistan men det är något som kan skapas efter hyllplaceringen 

senare. För övrigt tycker företaget att supermarketen uppfyller deras önskemål och att det är en 

del utav lösningen på deras problem. 
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9 Analys av supermarket 
För att göra en helhetsbedömning av experimenten och presentera ett reliabelt resultat till 

företaget har författarna analyserat utfallen för att se vad de betyder, vad de kan medföra, vad 

som kan förbättras och hur nyttiga de är för företaget. Detta kapitel innehåller en analys av 

resultaten som erhållits vid genomförandet av experimenten. Analysen ska presentera material för 

att skapa en slutsats - ett resultat som ska kunna upprepas och implementeras i företaget i ett 

framtida läge. 

9.1 Skillnader mellan resultaten 
Den tydligaste skillnaden mellan resultaten är hur mycket utrymme som används i varje 

hyllsystem. Det första systemet utnyttjade hyllplatserna på ett sätt som gjorde att fler artiklar fick 

plats. Detta beror på att många artiklar låg i små lådor som lämnade plats över till mycket annat. 

Dock skulle detta inte fungera eftersom vikter och behov inte inkluderades vid beräkningar. 

Det andra systemet skulle kunna fungera om supermarketen innehöll färre artiklar eftersom 

plats inte utnyttjas lika mycket som i det första försöket. Det blir därför inte en välförsedd 

supermarket om hyllsystemet sedan ska ta hänsyn till kvantiteter också. Däremot är denna 

supermarketen enkel att hantera för den som plockar vagnen för denna person kan utgå ifrån den 

nuvarande materiallistan. Däremot kommer det ändå förekomma vissa svårigheter eftersom det 

blir stora hopp i hyllplaceringen. Det är inte lämpligt att enbart ta hänsyn till vagnplockningen 

eftersom det ger en ekonomisk förlust om andra aspekter ignoreras. Får inte det mesta materialet 

plats i systemet betyder det att det blir många artiklar som hamnar utanför supermarketen. Då 

blir det mycket onödiga rörelser för operatörerna vilket inte är så annorlunda från det nuvarande 

läget. 

Sista experimentet byggde vidare på de tidigare utfallen så att utrymmet utnyttjades på samma 

sätt som i det första försöket men med lådsystemet från det andra. Den orangea lådan kom 

därför inte tillbaka eftersom många artiklar med korrekt kvantitet inte skulle få plats i den. Det 

betyder att det sista resultatet är en kombination av båda försöken och tar hänsyn till de aspekter 

som ignorerades tidigare. Systemet är rymligt och innehåller så mycket som möjligt utan många 

tomma ytor på hyllorna samtidigt som lådorna inte är för små. Därav är supermarket 3 en 

förbättring och en förädling av främst det första försöket men med hjälp av det andra. Resultatet 

har även påverkats mycket av de operatörer som arbetet berör vilket har gjort detta till ett utfall 

som kan implementeras i ett framtida läge. Det är beräknat på ett sätt som tar med all data som 

författarna erhållit och bör därför fungera. Volym, vikt, kvantitet, orderfrekvens, ledtid, 

säkerhetslager, dimensioner och behov är alla faktorer som inkluderats i systemet och därför är 

resultatet pålitligt och stämmer överens med verkligheten. 



71 
 

9.2 För- och nackdelar med resultaten 
Även om skillnader mellan resultaten presenterats så anser författarna att det behövs en tydlig 

skildring mellan för- och nackdelar för varje utfall. Därför har figur 4 sammanställts för att 

förtydliga de faktorer som varit påverkande för resultaten. 

 

Figur 4: För- och nackdelar med utfallen 

 

9.3 Lämpligaste utfallet 
Det resultat som författarna anser vara lämpligast är det sista eftersom det har en starkare 

verklighetsförankring än de tidigare. Flera fördelaktiga faktorer som ingår i det sista utfallet men 

inte i de tidigare är alla beräkningar som stödjer det för implementation och det faktum att alla 

som berörs av studien (även författarna) är nöjda med resultatet. 

Även om placering av material inte sker enligt någon specifik plockordning som är önskvärd 

av företaget är systemet rymligt och underlättar dessutom för förmonteringspersonalen som 

också har artiklar att placera. Alla artiklar som ska placeras på högkant (med få undantag) kan 

ingå i ett befintligt ställ vilket medför att inget nytt behöver införskaffas för placering av dessa 

komponenter. Det är både miljövänligt och ekonomiskt att återanvända gammalt men 

funktionellt material. Av just alla dessa anledningar anser författarna att supermarket 3 ger det 

mest lämpliga resultatet för att tillfredsställa företagets behov. 

Supermarket 3 är att föredra och det kan vara en lösning till företagets problem med 

materialförsörjning för monteringsavdelningen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är ett 

framtida utgångsläge. Alla avdelningar har inte supermarkets idag vilket kommer bidra till att det 



72 
 

blir två olika påfyllnadssystem att hantera till en början. Det kommer i framtiden bli mycket 

enklare när Wexiödisk har ett och samma system för en uniform hantering. Då detta är ett 

testförslag för ett utgångsläge kommer det i början vara svårt att se det verkliga resultatet före en 

total omställning. 

Det som detta resultat medfört är egentligen bara en omplacering av lager vilket sparar tid. 

Med mer tid kan mer tillverkas vilket är något Wexiödisk önskar men det är inte något som 

förändrar materialförsörjningen mer än att placeringen av lagret blir mer effektivt. Studien är 

ändå av värde och relevans eftersom det är skapat för ett framtida läge och där är det möjligt att 

implementera liknande system på fler eller samtliga avdelningar. Experimenten behöver inte vara 

begränsade till endast tunneldiskmaskinerna utan kan och ska även tillämpas på andra 

avdelningar. Arbetet blir därför en bas för jämförelse. 

9.4 Implementering av resultatet 
Det författarna kom underfund med under studiens gång var att de kvantiteterna som stod i 

lagret var för stora för enkel hantering. I och med att företaget redan hade bestämt hur hyllorna 

skulle se ut baserades resultatet på de angivna måtten som fanns och det var enkelt att se att allt 

material inte skulle få plats i hyllorna med undantag för artiklar som var mindre än 1 cm. 

Författarnas rekommenderade maxnivå för antal artiklar i supermarket förutsätter därför att 

företaget ändrar sina order- och tillverkningskvantiteter (för att minska dubbla lagerplatser). Det 

måste köpas in och tillverkas färre artiklar för att allt ska få plats i supermarketen och endast 

behöva en lagerplacering. 

För att supermarketen ska fungera utgår resultatet från ledtiden så att täcktiden räcker till, 

d.v.s. påfyllnad ska ske när det finns så mycket material kvar som det åtgår under den tid det tar 

att tillverka eller köpa in nytt. För de artiklar i supermarketen där den rekommenderade maxnivån 

är mindre än lägsta nivån är resten av artiklarna placerade på en annan plats. Det är dock inte 

idealt eftersom det medför dubbelplaceringar i första stadiet av implementationen men det är 

något att utgå ifrån som kan förändras. Detta förtydligar även det faktum att orderstorlekarna är 

för stora för supermarketen och det ger en konkret, praktisk och empirisk bild av problemet. 

Utöver det finns ett säkerhetslager också. Företaget önskade en buffert som skulle täcka ett 

månadsbehov men det skulle varken få plats dimensions- eller viktsmässigt. Då resultatet ändå är 

avsett för ett framtida läge har därför författarna valt att ha ett säkerhetslager som täcker två 

dagars behov. Ett större behov skulle ta väldigt stor plats eftersom vissa komponenter är stora 

och har krångliga dimensioner. Om säkerhetslagret ska täcka samma behov för varje artikel blir 

två dagar därför lämpligast eftersom det finns utrymme för så mycket av samtliga komponenter. 
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9.5 Företagskultur 
Det är uppenbart att kvantiteterna måste minska för att supermarketen ska fungera men det är 

också av betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom lager kostar och PIA bidrar till hög 

kapitalbindning. Komplicerade lagerplaceringar ger även längre sträckor att gå eftersom en 

operatör får fler hinder att ta sig förbi. Därför behöver Wexiödisk anpassa sina batchstorlekar. 

Det tryckande systemet bör ställas om mot ett mer dragande så att behovet blir styrande. Ett 

sådant system skulle vara lönsamt för Wexiödisk i det framtida läget i och med att fler maskiner 

skulle monteras. Därav kommer det inte vara stillastående någonstans utan det bör tillverkas i 

mindre kvantiteter i tätare intervaller. Det borde i sin tur även reducera pallställen eftersom det 

inte skulle ligga något som det inte finns behov av i lager. 

För att systemet verkligen ska hålla gäller det även att pröva resultatet på andra avdelningar. 

Författarna har skapat ett reliabelt underlag men det kan ändå ske avvikelser i vissa fall eftersom 

andra avdelningar tillverkar andra typer av maskiner. Därför kan även små anpassningar vara 

nödvändiga. Det blir inte hållbart om bara en avdelning har ett unikt materialförsörjningssystem 

och det är därför av stor vikt att försöka implementera ett uniformt system så att allt hanteras på 

samma sätt. Därav kan det vara bra att utbilda personal inför en omställning för en mer 

öppensinnad och mottaglig företagskultur. 
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10 Diskussion 
Studien har gett resultat som har härletts genom analyser. För att tolka utfallet av analysen och 

besvara studiens undersökningsfråga har författarna diskuterat och jämfört empiri med teori, 

vilket presenteras i detta kapitel. I diskussionen har författarna även tagit ställning till hur 

resultatet påverkar företaget för att tydliggöra analysens utfall inför framtida implementation. 

Utöver det har även diskussionen inkluderat aspekter som avgränsningar för att redovisa de 

faktorer som kunde varit bättre under andra förutsättningar. 

10.1 Är supermarket en lösning på företagets problem? 
Det som framgått i analysen är att en supermarket skulle fungera. Med det resultat som erhölls 

ur experiment 3 samt den information som finns på författarnas egna materiallista finns 

tillräckligt med data för att skapa en supermarket i ett framtida läge. 

Med denna supermarket hamnar materialplaceringen närmare avsedd process vilket förenklar 

monteringsprocessen för montörerna av tunneldiskmaskiner. Däremot kommer det i helhet inte 

vara någon större förändring förrän liknande system införs på hela anläggningen. Därför är just 

den supermarket som studien bidragit med inte lösningen på problemet idag, men en del av den i 

framtiden. Det som studien blir istället är ett utgångsläge för en lösning. Dock är inte 

monteringsprocessen det enda problemet som framträtt eftersom det finns många underliggande 

faktorer som gett upphov till det större problemet. 

Vid studiens startskede var det endast förbättring av monteringsprocessen som var tydlig. 

Utmed arbetets gång dök fler problem upp vid undersökning. Allt som berör material såsom 

planering, hantering och försörjning blev individuella bekymmer, d.v.s. det fanns fler uppgifter att 

lösa för att tackla det ursprungliga syftet. Ser man till de svårigheterna har studien ändå löst 

många problem. 

Författarna har beräknat vad supermarketen kan rymma varifrån rekommenderade nivåer för 

material har sammanställts. Det finns även lägsta nivåer för material med hänsyn till ledtiden, 

vilket medför att studien löser en viss del av problemet med materialförsörjning. Dock behövs ett 

större arbete med påfyllnad av material fortfarande. Arbetet erbjuder en lösning med 

tvålådesystem vilket även företaget har föredragit. Däremot är inte något identifieringssystem 

bestämt. Skanningssystem är ett exempel på en lösning, men det är inget som författarna anser är 

ett måste. För att fullborda en lösning för materialförsörjningen behövs ett bestämt 

identifieringssystem. Detta är något som inte fastställts genom arbetet utan finns endast som 

rekommendation. 

I och med att rekommenderade nivåer för kvantiteter har beräknats löser studien delvis 

problem inom materialplanering. Utifrån siffrorna i den egna materiallistan kan behovet planeras 
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vilket också bidrar till en ekonomisk fördel. Det sänker kostnader inom tillverkning och 

lagerhållning samtidigt som ytor frigörs för annat bruk. Däremot är inte säkerhetslagret komplett 

och därför finns lite kvar att göra i det området. 

Studien erbjuder till viss del en lösning på problemet med materialhantering. Resultatet av 

undersökningen är en omplacering av lager till fördel för monteringen vilket förbättrar 

hanteringen där. I helhet har studien ändå varit en lösning på det huvudsakliga problemet i och 

med att den erbjuder metoder för att motverka de svårigheter som finns idag. Dock fattas vissa 

delar som företaget själva får lösa men det finns underlag för hur de kan gå tillväga eftersom 

författarna ändå försökt ta hänsyn till alla de problem som de kunnat identifiera. 

Om en supermarket är den lämpligaste lösningen eller inte återstår att se. Det finns säkerligen 

många metoder som studien inte inkluderat i brist på tid. Författarnas val av metod påverkades 

av det faktum att en supermarket redan påbörjats på företaget. Däremot löser supermarketen 

problemet långsiktigt när hela företaget ställts om och därför anser författarna ändå att det är en 

lämplig metod. 

10.2 Hur påverkar resultatet företaget? 
Det slutgiltiga resultatet kommer inte påverka företaget idag eftersom det är omöjligt för 

Wexiödisk att reducera sina kvantiteter drastiskt utan att korrekturräkna på dem först. I framtiden 

är dock resultatet av värde eftersom det utgår ifrån en effektiv materialhantering vilket företaget 

vill uppnå. Studien grundas alltså på framtida förutsättningar vilka måste uppnås innan något 

tillämpas. På så sätt kan studien därför användas som ett måltillstånd. 

Även om målet inte är nära idag så kan företaget få en ide   om var de kan befinna sig i 

framtiden vilket även kan förenkla identifiering av nuvarande problem som studien inte tagit 

hänsyn till, t.ex. på andra avdelningar. 

Ytterligare faktorer som är påverkande för företaget är hyllsystemets dimensioner. Studien är 

baserad på de befintliga dimensionerna som finns idag och därför har många artiklar hamnat 

utanför supermarketen. Därav blir det lätt att se att det behövs en större supermarket om alla 

artiklar ska få plats. Av den anledningen blir studien också en referensram som pekar ut bristerna 

i det nuvarande hyllsystemet. 

10.3 Vad kunde varit bättre? 
Studien erbjuder ingen optimal lösning - men det är trots det av värde eftersom företaget kan 

använda arbetet för att hantera deras problem. Författarna har ändå valt att identifiera de faktorer 

som är bristfälliga för att företaget ska veta vad som saknas så att de senare kan fullborda arbetet 

utan hinder. 
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Det främsta problemet som inte åtgärdats är platsbristen. Allt får inte plats i supermarketen, 

vilket heller inte har varit företagets ambition men författarna anser att det hade varit bättre med 

andra dimensioner på hyllsystemet. Får alla artiklar plats i ett och samma system underlättar det 

vid materialanskaffning.  

I dagsläget hamnar många stora och skrymmande enheter utanför. Däremot kommer de 

placeras närmare arbetsstationen så att operatören inte behöver gå några längre sträckor. Alla 

varianter av tunneldiskmaskiner som monteras har inte inkluderats i arbetet och därför kommer 

det tillkomma fler komponenter. Av den anledningen kan det också hända att de nivåer som 

beräknats kan behöva ändringar. 

Utöver de faktorerna som studien inte tagit hänsyn till så finns givetvis avgränsningarna som 

tidigare nämnts. Hade mer tid funnits hade studien inkluderat fler aspekter eller kanske en helt 

annan lösning. Fler aspekter som skulle kunna inkluderas i en större tidsram hade varit övriga 

stationer på anläggningen. Även om förbättringsprojektet avser hela företaget så är studien endast 

inriktad på en avdelning som även är testpiloten för projektet. Med en bredare tidsram skulle 

möjligheten att se över fler stationer funnits och då hade studien kunnat presentera ett 

utgångsläge för ett större område vilket hade varit mer hållbart och hade även tagit hänsyn till 

samspel mellan stationer. 

De ovannämnda faktorerna var alla sådana som inte kunde åtgärdas på enkelt sätt eller att de 

uppstod p.g.a. vissa av författarnas val. Däremot finns några brister som ändå kunde ha åtgärdats. 

Det främsta problemet som återuppstod flera gånger under arbetet var att det blev mycket 

dubbelarbete. Författarnas experiment hade kunnat inkludera fler aspekter redan från början. Att 

det tog tre försök innan det slutgiltiga resultatet uppnåddes berodde på att kunskapsnivån var 

explorativ i början. Hade författarna haft en mer deskriptiv kunskapsnivå från början hade 

arbetet utgått från ett mer hållbart första försök och då hade slutprodukten kanske varit ännu mer 

omfattande. Utöver det finns det en hel del småsaker som inte lösts ännu som lämnats över till 

företaget i brist på tid. Dessa kan också kopplas till kunskapsnivån, men även till det faktum att 

många problem dök upp för sent in i arbetets gång. Därav är arbetet inte en komplett lösning, 

men ändå en hjälp på traven. 
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11 Slutsats och rekommendationer  
För att summera arbetet och dess resultat har författarna utifrån analysen kommit fram till en 

slutsats. I detta kapitel diskuteras slutsatsen utifrån arbetets syfte. Här undersöks hur relevant 

studien varit och om undersökningsfrågan besvarats. Utöver det finns även en del 

rekommendationer från författarna till Wexiödisk. Dessa förslag har inte studerats djupgående 

men är baserade på ide er och faktorer som varit påverkande under arbetets gång. 

11.1 Slutsats  
Syftet med arbetet har hela tiden varit att sträva efter en förbättring av monteringsprocessen 

ur en logistisk synpunkt. Därför ställdes undersökningsfrågan: 

      

Hur kan information- och materialflöden förbättras inom en monteringsprocess? 

      

Studien har besvarat frågan genom de utförda experimenten. Både information- och 

materialflödena har påverkats av arbetet och därav har utförandet varit relevant. Arbetet har 

huvudsakligen fokuserat på supermarket vilket är en metod för att förbättra materialflödet. I och 

med detta sker även en direkt påverkan på informationsflödet. Därför har även det flödet varit i 

fokus men kanske inte lika mycket som det tidigare.  

Det som varit mest fördelaktigt med studien var att dess fältstudier varit iterativa, d.v.s. ska 

kunna upprepas och förädlas. Rent praktiskt kan experimenten utföras flera gånger och studiens 

utfall behöver inte vara det sista resultatet. Då tid varit en begränsande faktor valde författarna att 

stanna vid det resultat som var både rymligt och tog hänsyn till kvantitativ data. 

11.1.1 Informationsflöde 
Även om arbetet fokuserar på materialflödet mer än något annat har informationsflödet alltid 

funnits i åtanke. Ledtider, beställningspunkt och behov har alltid ingått i beräkningarna. För att 

förbättra informationsflödet har identifieringssystem, påfyllnadssystem och påfyllnadskvantiteter 

inkluderats - ur informativa och materiella aspekter. I det presenterade resultatet finns alltså sätt 

att förbättra informationsflödet, även om det inte är tillräckligt för att lösa företagets problem. På 

så vis är detta ett exempel på hur informationsflödet kan förbättras. 

11.1.2 Materialflöde 
Det som varit i fokus huvudsakligen är materialflödet. Hela arbetets syfte har varit att 

förbättra en avsedd monteringsprocess. I och med att resultatet i slutändan blev något greppbart 

och implementerbart för ett framtida läge besvarar det även frågan kring hur ett materialflöde kan 

förbättras. Experimenten har hela tiden visat förbättringar stegvis och det slutliga resultatet tog 

hänsyn till kvantitativa aspekter för ett så hållbart resultat som möjligt. Det är absolut ingen 
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optimal lösning och det kanske inte heller är den lösning som garanterat kommer att fungera - 

men tillämpas detta i ett framtida scenario där alla processer på företaget använder sig av samma 

system så kommer detta mycket väl vara en förbättring av materialflödet. 

11.2 Om detta fick upprepas 
Den slutsats författarna har kommit fram till är att arbetet har besvarat undersökningsfrågan 

och varit givande för företaget. Studien har även hjälpt författarna öka deras kunskapsnivå, ökat 

förståelsen kring ämnet logistik och gett goda erfarenheter för framtida utveckling. Just p.g.a. de 

anledningarna har även frågan, om hur det skulle se ut om arbetet fick upprepas med den nya 

kunskapen, dykt upp. 

Det författarna tror skulle se annorlunda ut om arbetet fick upprepas eller skrivas om är att 

det skulle bli ett mer hållbart arbete eftersom det skulle finnas mer kunskap kring utgångsläget. 

Det första experimentet skulle mer se ut som det sista resultatet i detta arbete och därför skulle 

efterkommande försök ge ännu bättre utfall med mer information. De faktorer som ignorerades 

skulle tillkomma, t.ex. EOK, rutiner från andra avdelningar gällande supermarket, specifikt 

skanningssystem, framställning av en vagn för plockning av artiklar i supermarketen och kanske 

till och med en simulering i den faktiska hyllan istället för på papper. Hade hyllan implementerats 

i verkligheten hade även resultatet blivit fullständigt verklighetsförankrat och då hade bristerna 

tydliggjorts på ett empiriskt sätt. 

11.3 Rekommendationer 
Avslutningsvis vill författarna utifrån analyser, diskussioner och slutsatser lämna några 

rekommendationer till Wexiödisk. Dessa rekommendationer är baserade på experimentens utfall, 

företagets önskemål och de aspekter som författarna inte hann lösa men ändå är medvetna om. 

11.3.1 Digitalisering av plocklista 
En digital plocklista skulle spara tid och pappersarbete. Detta är bra både ur miljö- och 

tidsaspekter. Det skulle åtgå mindre papper och den som plockar skulle inte behöva leta i en lista 

hela tiden. Med ett digitalt system skulle även allt vara kopplat mot ett system, exempelvis SAP 

som företaget använder nu. Då skulle information om plockade artiklar uppdateras direkt utan 

någon manuell påverkan och lagersaldot hålls uppdaterat. 

11.3.2 Reducera kvantiteter 
Orderstorlekarna i dagsläget är alldeles för stora. Detta är något författarna tycker att företaget 

måste minska för ett hållbart framtida läge. Materialförsörjningen blir svår att förbättra utan 

mindre lager. Minskar kvantiteterna sjunker även ledtiden eftersom det tar mindre tid att tillverka 

färre detaljer. På så sätt kan beställningsintervallen bli mer frekventa. För att göra detta måste 
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många faktorer som ställtider, cykeltider, materialdimensioner bl.a. tas hänsyn till. Med de 

aspekterna i åtanke kan det bli mindre ställtid i vissa maskiner då efterföljande artikel har samma 

materialtjocklek som den föregående. Detta är något som kan vara av hjälp för att komma 

närmare det verkliga behovet och en mer flexibel produktion. 

11.3.3 Externt lager 
Även om supermarketen är en del av lösningen kommer det vara svårt att även i framtiden ha 

alla artiklar där. Många komponenter är stora och skrymmande och står därför i pallställ. De har 

inte inkluderats i studien alls och därför kommer inte alla pallställ, runt monteringen, att 

försvinna. Dessutom finns vissa artiklar som monteras på maskinen efter provkörning av den. 

Dessa har också exkluderats eftersom de ändå i dagsläget finns på lämplig plats. 

Författarna tycker att företaget borde införa ett externt lager för placering av de artiklarna som 

inte får plats i supermarketen. Dessutom finns en del enheter i supermarketen som får plats men 

inte utöver ett väldigt litet behov. Sådana delar borde också placeras externt så att de täcker ett 

större behov. 

Eftersom ställtiden är en stor del vid fastställande av orderkvantitet blir det inte ekonomiskt 

lönsamt att tillverka eller beställa små kvantiteter av vissa artiklar till supermarketen. I sådana fall 

är det bättre att tillverka större mängder och lagra på annan plats. Det författarna tycker är 

lämpligast är att utnyttja det kallager som finns på företaget idag eftersom det redan existerar, 

alternativt att ett tält införs. Författarna är medvetna om att ett externt lager innebär dubbla 

lagerplaceringar men detta kan i framtiden förändras. 

Det externa lagret kan t.ex. bli en stor supermarket som förser alla avdelningar på hela 

anläggningen. Där kan vagnarna lastas för att sedan transporteras till avsedd 

monteringsavdelning. Det lagret blir då “kunden” för tillverkning av komponenter. Detta kan 

förklaras på så sätt att kanban implementeras och när en beställningspunkt nås skickas 

tillverkningskanban till början av flödet. Det kommer att bidra till frigjorda ytor som kan 

användas till andra produktionsändamål.  
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Ordlista 
 
Moderator: En form av ordförande, debattledare eller samtalsledare. Denna persons uppgift är 

att dirigera samtalet i fråga. 

 

Management: Metod för verksamhets- eller organisationsstyrning. 

 

Paternosterverk: Ett system där varje del sitter fast i en ändlös bandslinga och kan roteras. I 

industriella sammanhang är detta oftast ett slags lagersystem där hyllor roteras på ett band. 

 

Cykeltid: Tiden då en arbetsprocess börjar tills den är klar. 

 

Vals: En roterande cylindrisk del varpå material glider utan att skadas 

 

Täcktid: Den tid som det fysiskt redovisade lagret förväntas räcka.  

 

Ledtid: Den tid som går mellan det att en process startar och när den är fullbordad och uppfyller 

sitt syfte, t.ex. från att starta montering av en maskin tills den är klar.  

 

Ställtid: Den tid det tar att ställa om en maskin mellan utförda operationer, d.v.s. från full 

produktion på föregående till full produktion på efterkommande detalj. 

 

PIA: Produkter i arbete, d.v.s. de produkter som finns i och mellan processerna. 

 

Ordersärkostnad: De kostnader som uppkommer vid en orderprocess för anskaffning av 

material från en extern leverantör eller från den egna tillverkningen. 

 

EOK: En matematisk metod för att beräkna ekonomiska orderkvantiteten. Den bygger på att 

analysera lager- och transaktionskostnader för att hitta en lämplig orderkvantitet. 

 

Daglig styrning: Ett verktyg som hjälper företaget att komma vidare och bli mer effektiva. 

 

Lagerhållningskostnad: Kostnader för att ha material på lager. 
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Taktat flöde: Innebär att montering sker i olika stationer och bygger på linjebaserad layout. 

Linan balanseras så att momenten på varje station har gemensamma takttider, d.v.s. alla stationer 

tar lika lång tid. 

 

Enstycksflöde: Innebär att produkter flödar genom en tillverkningsprocess var och en för sig i 

en kundbestämd takt. 
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Bilaga I: Resultat från supermarket 1 
 

Översta raden avser framsidan medan den nedre visar baksidan av en hyllrad. Hyllan på denna 

sida avser den första raden av supermarketen och har ett hylldjup på 800 mm. 
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Hyllan på denna sida avser den andra raden av supermarketen och har ett hylldjup på 1200 

mm. Det är två hyllor med hylldjup på 600 mm som står mot varandra. 
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Hyllan på denna sida avser den tredje och sista raden av supermarketen och har ett hylldjup på 

800 mm. 
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Bilaga II: Resultat från supermarket 2 
 

Översta raden avser framsidan medan den nedre visar baksidan av en hyllrad. Hyllan på denna 

sida avser den första raden av supermarketen och har ett hylldjup på 800 mm. 

 

 
  



2/3 
 

Hyllan på denna sida avser den andra raden av supermarketen och har ett hylldjup på 1200 

mm. Det är två hyllor med hylldjup på 600 mm som står mot varandra. 
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Hyllan på denna sida avser den tredje och sista raden av supermarketen och har ett hylldjup på 

800 mm. 
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Bilaga III: Resultat från supermarket 3 
 

Översta raden avser framsidan medan den nedre visar baksidan av en hyllrad. Hyllan på denna 

sida avser den första raden av supermarketen och har ett hylldjup på 800 mm. 
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Hyllan på denna sida avser den andra raden av supermarketen och har ett hylldjup på 1200 

mm. Det är två hyllor med hylldjup på 600 mm som står mot varandra. 
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Hyllan på denna sida avser den tredje och sista raden av supermarketen och har ett hylldjup på 

800 mm. 
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Bilaga IV: Wexiödisks VFA 
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Bilaga V: Färgkoder 
Följande tabell innehåller de färgkoderna som användes vid markering i författarnas egna 

materiallista. Tabellen förklarar vad varje färg innebär. Färgerna har ingen större betydelse för 

arbetet i sig utan användes för att underlätta vid dimensionering av supermarket. 

 

 

Back på hjul 800x600x615 

 

Komponent som behöver kapas och följer med operatören 

 

LÅDA 237 x 144 x 123 

 

LÅDA 400 x 300 x 270 - med handtag 

 

LÅDA 600 x 400 x 230 - med handtag 

 

800 HYLLA FACKPLACERING - läggs med kortaste sidan utåt 

 

EJ I SUPERMARKET 

 

HÖGKANT Fack 140x115 

 

600 HYLLA FACKPLACERING - läggs med kortaste sidan utåt 

 

STÄLL 

 

På golv 

 

Back utan hjul 800x600x415 
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Bilaga VI: Författarnas materiallista 
Följande bilaga innehåller den materiallista författarna erhöll i början av arbetet. Listan har modifierats av författarna för att kunna utföra 

experimenten så enkelt som möjligt. Beräkningar i listan har utförts med hjälp av mjukvaran Microsoft Excel. 

Artikel- 
  

Order- 
 

Led- Min- Min- Max- 
  

Månads- Påfyllnads- Behov vid Säkerhets- 

nummer Antal Mått storlek Vikt tid nivå vikt nivå Tot. vikt Dimensioner behov kvantitet max. nivå lager (st) 

WD01163.16 2 N/A 
 

 
5 

     
160 16 löpande 16 

WD04174.31 1 
 

200 st 0.03 20 80 2.4 160 4.8 
 

80 88 8v 8 

WD04847.01 1 
 

500 st 0.1 20 80 8 160 16 
 

80 88 8v 8 

WD04847.32 1 
 

1000 st 0.01 30 120 1.2 240 2.4 
 

80 128 12v 8 

WD212.1000 1 N/A 
 

 
5 

 
0 0 0 

 
80 8 

 

8 

WD23273.02 1 1270x200 78 st 1.47 10 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD23292.01 1 695x281 
 

4.95 5 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD23313.01 1 393x615x47 
 

 
5 

 
0 0 0 

 
80 8 

 

8 

WD23314.01 1 592x608x48 
 

 
5 

 
0 0 0 

 
80 8 

 

8 

WD23315.01 1 900x650 
 

 
5 

 
0 0 0 

 
80 8 

 

8 

WD23317.31 1 1241x598 30 st 9.26 10 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD23336.31 1 1170x277 44 st 3.29 10 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD23337.31 1 1208x390 63 st 4.16 10 40 166.4 80 332.8 Max. 20st 80 48 1v 8 

WD23385.31 1 1434x31 100 st 0.49 5 20 9.8 40 19.6 Max. 100st 80 28 5v 8 

WD23385.35 1 491x31 100 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 250x500 80 48 4v 8 

WD23395.02 1 1527x815 
 

10 5 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD27495.32 1 1478x275 24 st 3.81 10 
 

0 0 0 
 

80 8 
 

8 

WD27506.01 1 220x110 100 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD300711.31 2 180, d75 300 st 0.46 40 160 73.6 320 147.2 500x500 Max. 40st. 160 176 1v 16 

WD300898.31 1 N/A 300 st 0.04 20 80 3.2 160 6.4 
 

80 88 8v 8 

WD301874.31 2 2082x70x40 56 st 3.41 15 120 409.2 240 818.4 
 

160 136 6v 16 

WD301875.31 2 688x66,7x40 140 st 1.07 15 120 128.4 240 256.8 Maxnivå: 80. Lägsta: 40 160 136 2v 16 

WD302103.01 1 680x275x75 72 st 3.64 15 60 218.4 120 436.8 Max. 20st 80 68 1v 8 

WD302620.01 1 163x149x291 84 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 Max. 40st 80 68 2v 8 

WD303227.01 2 570, d15 
 

0.2 15 120 24 240 48 250x250 160 136 6v 16 
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WD303227.02 2 578, d15 
 

0.2 15 120 24 240 48 250x250 160 136 6v 16 

WD304501.31 1 120x170x85 200 st 0.01 20 80 0.8 160 1.6 
 

80 88 8v 8 

WD304644.01 1 166x60 50 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 
 

80 28 2v 8 

WD304645.01 1 200x270x30 50 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 Max: 20  80 28 2v 8 

WD305193.01 7 500x140 400 st 0.01 20 560 5.6 1120 11.2 Max 100st. Min:10st 560 616 3.5 dagar 56 

WD305530.31 1 1012x80 
 

0.45 10 40 18 80 36 Max. 20st 80 48 1v 8 

WD305670.01 1 
 

100 st 0.37 15 60 22.2 120 44.4 Max. 40st 80 68 2v 8 

WD305671.01 1 
 

100 st 0.23 15 60 13.8 120 27.6 Max. 40st 80 68 2v 8 

WD305828.02 1 280x69 30 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 Max: 60st 80 68 3v 8 

WD305866.31 1 135x110 100 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD30880.34 1 d140 80 st 0.24 10 40 9.6 80 19.2 Max. 60st 80 48 3v 8 

WD32422.31 2 15, d134 300 st 0.09 10 80 7.2 160 14.4 Max. 80st 160 96 2v 16 

WD35965.31 1 676x82x33 88 st 0.74 10 40 29.6 80 59.2 
 

80 48 4v 8 

WD35966.02 1 606x100 40 st 1.3 10 40 52 80 104 Max. 40st. Min. 3 80 48 2v 8 

WD35971.31 2 215x450 90 st 0.72 15 120 86.4 240 172.8 Max. 40. Min. 3 160 136 1v 16 

WD35985.31 6 120x90 500 st 0.03 15 360 10.8 720 21.6 Max. 240st 480 408 2v 48 

WD35988.31 1 1483, d15 50 st 0.51 10 40 20.4 80 40.8 Max. 60st 80 48 3v 8 

WD36002.31 1 598x35x19 30 st 0.33 10 40 13.2 80 26.4 250x250 80 48 4v 8 

WD36028.31 1 160x76x80 84 st 0.27 10 40 10.8 80 21.6 Max. 24 80 48 4v 8 

WD36031.31 2 1500x44 40 st 1.06 10 80 84.8 160 169.6 Max. 80st 160 96 2v 16 

WD36033.31 1 571x46 160 st 0.21 10 40 8.4 80 16.8 250x250 80 48 4v 8 

WD36034.31 2 500x200 125 st 1.3 15 120 156 240 312 Max. 22st 160 136 2.5dagar 16 

WD36035.31 1 860x56 114 st 0.17 10 40 6.8 80 13.6 
 

80 48 4v 8 

WD36036.31 1 560x56 112 st 0.11 10 40 4.4 80 8.8 250x250 80 48 4v 8 

WD36038.31 2 590x32 200 st 0.55 10 80 44 160 88 250x250 160 96 4v 16 

WD36039.01 1 213x190 156 st 0.17 10 40 6.8 80 13.6 Max. 40st 80 48 2v 8 

WD36045.31 1 1110x448x11 60 st 4.02 10 40 160.8 80 321.6 
 

80 48 4v 8 

WD36051.31 1 464x160 36 st 0.65 10 40 26 80 52 Max. 20 80 48 1v 8 

WD36071.01 1 10> 80 st 0.1 10 40 4 80 8 
 

80 48 4v 8 

WD36072.01 1 390x80 80 st 0.28 15 60 16.8 120 33.6 Max. 80st 80 68 4v 8 

WD36092.31 1 365x80 75 st 0.17 10 40 6.8 80 13.6 
 

80 48 4v 8 
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WD36109.01 1 491x264 75 st 0.85 15 60 51 120 102 Max. 40. Min.3 80 68 2v 8 

WD36109.02 1 264x449 75 st 0.85 15 60 51 120 102 Max. 40. Min.3 80 68 2v 8 

WD36116.01 2 446x215x81 
 

0.95 5 40 38 80 76 Max. 20. Min.3 160 56 2.5 dagar 16 

WD36118.01 1 760x880 100 st 0.96 15 60 57.6 120 115.2 
 

80 68 6v 8 

WD36313.31 1 818x89x15 64 st 0.87 15 60 52.2 120 104.4 Fack 400x140. Max. 40st 80 68 2v 8 

WD36322.01 1 400x130 75 st 0.96 15 60 57.6 120 115.2 Max. 20st 80 68 1v 8 

WD36457.31 3 92x50x30 500 st 0.06 20 240 14.4 480 28.8 Max. 180st 240 264 3v 24 

WD36483.01 2 570Rx130P 100 st 0.39 10 80 31.2 160 62.4 250x250 Max. 80st 160 96 2v 16 

WD36527.01 1 440x110x50 
 

0.3 5 20 6 40 12 
 

80 28 2v 8 

WD36530.01 1 200x150x35 
 

0.02 5 20 0.4 40 0.8 Max.20st 80 28 1v 8 

WD36542.31 2 645x90x13 243 st 0.52 15 120 62.4 240 124.8 Max.120st 160 136 3v 16 

WD36553.01 1 1600x20x7 
 

- 5 20 
 

40 
  

80 28 2v 8 

WD36582.31 1 489x282 60 st 1.28 5 20 25.6 40 51.2 Max. 80st 80 28 4v 8 

WD36583.31 1 496x293 63 st 3.5 15 60 210 120 420 Max. 20st 80 68 1v 8 

WD36622.01 1 626x750x198 
 

- 5 20 
 

40 
 

Fyll bakifrån 80 28 2v 8 

WD37022.31 1 390x210x100 80 st 1.65 10 40 66 80 132 Max. 20st 80 48 1v 8 

WD37023.31 1 380x60 76 st 0.09 10 40 3.6 80 7.2 
 

80 48 4v 8 

WD38732.01 2 900x522 100 st 0.26 20 160 41.6 320 83.2 
 

160 176 
 

16 

WD39119.31 1 495x280x167 40 st - 15 60 
 

120 
 

Fyll bakifrån 80 68 6v 8 

WD40252.31 4 245, d50 300 st 4.1 20 320 1312 640 2624 Max.80st 320 352 1v 32 

WD41429.31 51 325x95 
10 000 

st 
0.63 

15 3060 1927.8 6120 3855.6 500x500. Max. 1020st 4080 3468 1v 
408 

WD41761.31 4 365x150 3500 st 0.01 5 80 0.8 160 1.6 
 

320 112 2v 32 

WD42107.31 1 580 100 st 0.22 5 20 4.4 40 8.8 250x250 80 28 2v 8 

WD43285.31 13 10> 2000 st 0.01 20 1040 10.4 2080 20.8 Max. 780st 1040 1144 3v 104 

WD43286.31 2 120x45x50 200 st 0.21 15 120 25.2 240 50.4 Max. 80st 160 136 2v 16 

WD43289.31 2 120x20 200 st 0.21 20 160 33.6 320 67.2 Max.80st 160 176 2v 16 

WD43290.31 4 10> 882 st 0.02 5 80 1.6 160 3.2 
 

320 112 2v 32 

WD43292.31 10 10> 600 st 0.03 5 200 6 400 12 
 

800 280 2v 80 

WD43293.31 1 10> 100 st 0.02 20 80 1.6 160 3.2 
 

80 88 8v 8 

WD43298.31 4 10> 400 st 0.01 15 240 2.4 480 4.8 Max. 80st 320 272 1v 32 
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WD43305.31 1 692x39x27 72 st 0.5 10 40 20 80 40 
 

80 48 4v 8 

WD43326.01 1 150 200 st 0.08 15 60 4.8 120 9.6 
 

80 68 6v 8 

WD43326.02 1 410 200 st 0.16 15 60 9.6 120 19.2 
 

80 68 6v 8 

WD43331.31 1 472x80 200 st 0.18 15 60 10.8 120 21.6 
 

80 68 6v  8 

WD43335.02 1 10> 200 st 0.03 5 20 0.6 40 1.2 
 

80 28 2v 8 

WD43337.31 1 580x50 80 st 0.33 10 40 13.2 80 26.4 300x400 Max. 40 80 48 2v 8 

WD43338.31 1 886x43 120 st 0.28 10 40 11.2 80 22.4 300x400 Max. 40 80 48 2v 8 

WD43342.31 1 10> 504 st 0.06 10 40 2.4 80 4.8 Max. 100st 80 48 5v 8 

WD43344.31 1 386x36 156 st 0.22 10 40 8.8 80 17.6 300x400 Max. 40 80 48 2v 8 

WD43347.31 1 681x40x40 112 st 0.3 10 40 12 80 24 
 

80 48 4v 8 

WD43357.32 2 1508, d18 20 st - 5 40 
 

80 
 

Max. 40st 160 56 1v 16 

WD43358.31 1 550 80 st 0.2 10 40 8 80 16 250x250 80 48 4v 8 

WD43367.31 4 10> 840 st 0.04 5 80 3.2 160 6.4 
 

320 112 8v 32 

WD43380.31 1 10> 100 st 0.02 10 40 0.8 80 1.6 
 

80 48 4v 8 

WD43384.02 1 310, d7 40 st 0.53 10 40 21.2 80 42.4 Max. 40st 80 48 2v 8 

WD43386.31 6 10> 1000 st 0.01 10 240 2.4 480 4.8 Max. 120st 480 288 1v 48 

WD43392.31 1 248x24, d15 50 st 0.09 10 40 3.6 80 7.2 
 

80 48 4v 8 

WD43393.31 1 443x130 50 st 0.22 10 40 8.8 80 17.6 Max. 20st 80 48 1v 8 

WD43395.31 1 523, d15  50 st 0.22 10 40 8.8 80 17.6 250x250 Max. 20st 80 48 1v 8 

WD43398.09 1 530, d50 20 st 0.2 5 20 4 40 8 500x500 Max. 100st 80 28 5v 8 

WD43398.11 1 750, d50 25 st 0.35 10 40 14 80 28 500x500 Max. 100st 80 48 5v 8 

WD43404.31 2 10> 715 st 0.05 10 80 4 160 8 
 

160 96 4v 16 

WD43405.31 6 10> 426 st 0.06 10 240 14.4 480 28.8 Max. 240 480 288 2v 48 

WD43411.32 3 180x5 1760 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 
 

240 144 4v 24 

WD43413.31 1 10> 400 st 0.03 20 80 2.4 160 4.8 Max. 140st 80 88 7v 8 

WD43413.32 1 10> 800 st 0.02 20 80 1.6 160 3.2 
 

80 88 8v 8 

WD43430.31 1 570 100 st 0.2 5 20 4 40 8 250x250 80 28 2v 8 

WD43448.31 3 10> 1600 st 0.02 15 180 3.6 360 7.2 
 

240 204 6v 24 

WD43467.33 1 215, d15 50 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 250x250 80 28 2v 8 

WD43467.34 1 1446, d15 50 st - 5 20 
 

40 
 

Max. 60st 80 28 3v 8 

WD43472.31 2 200x120 200 st 0.07 10 80 5.6 160 11.2 250x250 Max. 40st 160 96 1v 16 
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WD43488.31 1 500x210 200 st 0.54 15 60 32.4 120 64.8 Max. 40st 80 68 2v 8 

WD43489.31 4 10> 500 st 0.01 15 240 2.4 480 4.8 
 

320 272 6v 32 

WD43517.31 3 10> 770 st 0.02 10 120 2.4 240 4.8 
 

240 144 4v 24 

WD43534.31 3 10> 600 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 
 

240 144 4v 24 

WD43631.31 4 10> 1500 st 0.01 25 400 4 800 8 Max. 160st 320 432 2v 32 

WD43737.01 1 10> 210 st 0.12 10 20 2.4 40 4.8 Max. 20st 80 28 1v 8 

WD43743.31 2 10> 750 st 0.02 10 80 1.6 160 3.2 
 

160 96 4v 16 

WD43743.32 2 10> 750 st 0.02 10 80 1.6 160 3.2 
 

160 96 4v 16 

WD43761.31 2 10> 250 st 0.01 10 80 0.8 160 1.6 
 

160 96 4v 16 

WD43861.31 1 10> 1500 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD43960.31 2 10> 300 st 0.08 15 120 9.6 240 19.2 Max. 80st 160 136 2v 16 

WD44070.31 2 10> 500 st 0.01 10 80 0.8 160 1.6 
 

160 96 4v 16 

WD44268.31 1 10> 160 st 0.05 10 20 1 40 2 
 

80 28 2v 8 

WD45152.31 1 10> 1000 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD45637.31 1 235x80 500 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 
 

80 28 2v 8 

WD45682.31 1 10> 300 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD45843.01 1 10> 400 st 0.02 10 40 0.8 80 1.6 
 

80 48 4v 8 

WD45881.31 1 10> 300 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 
 

80 28 2v 8 

WD46016.31 1 d110, h50 200 st 0.08 20 80 6.4 160 12.8 Max. 60st 80 88 3v 8 

WD46585.31 2 170x30 500 st 0.01 15 120 1.2 240 2.4 Max. 120 160 136 3v 16 

WD46590.31 2 480x30 168 st 0.1 10 80 8 160 16 250x250 160 96 4v 16 

WD46591.31 1 574x15 100 st 0.13 10 40 5.2 80 10.4 250x250 80 48 4v 8 

WD46672.31 1 10> 100 st 0.05 10 40 2 80 4 
 

80 48 4v 8 

WD47266.31 1 50x50x16 128 st 0.03 10 40 1.2 80 2.4 Max. 60 80 48 3v 8 

WD47715.31 1 126x32 50 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD47946.01 6 617x5 200 st 0.01 5 120 1.2 240 2.4 250x250 480 168 2v 48 

WD51458019 1 
 

1000 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD51460512 2 
 

300 st 0.03 5 40 1.2 80 2.4 
 

160 56 2v 16 

WD51465044 2 
 

300 st 0.01 10 80 0.8 160 1.6 
 

160 96 4v 16 

WD602.0551 4 10> 1000 st 0.01 30 480 4.8 960 9.6 Max. 80st 320 512 1v 32 

WD60212622 3 
 

300 st 0.04 20 240 9.6 480 19.2 Max. 60st 240 264 1v 24 
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WD603.0001 1 
 

200 st 0.11 10 40 4.4 80 8.8 Max. 40st 80 48 2v 8 

WD603.0012 1 
 

200 st 0.11 10 40 4.4 80 8.8 Max. 40st 80 48 2v 8 

WD60327825 1 
 

100 st 0.08 10 40 3.2 80 6.4 Max. 60st 80 48 3v 8 

WD61701519 15 10> 2000 st 0.01 20 1200 12 2400 24 Max. 600st 1200 1320 2v 120 

WD61801101 2 
 

1000 st 0.01 5 40 0.4 80 0.8 
 

160 56 2v 16 

WD67282912L 1 N/A 
 

4.14 5 20 82.8 40 165.6 
 

80 28 2v 8 

WD69521443 1 10> 2000 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD701.0123 1 10> 1000 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD705.0102 3 
 

500 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 
 

240 144 4v 24 

WD705.0104 11 
 

2000 st 0.01 10 440 4.4 880 8.8 
 

880 528 4v 88 

WD705.0915 2 10> 500 st 0.07 5 40 2.8 80 5.6 
 

160 56 2v 16 

WD705.0920 5 
 

400 st 0.01 10 200 2 400 4 
 

400 240 4v 40 

WD705.1205 9 
 

500 st 0.09 10 360 32.4 720 64.8 Max. 180st 720 432 1v 72 

WD705.1617 2 
 

400 st 0.11 10 80 8.8 160 17.6 
 

160 96 4v 16 

WD705.1904 1 
 

200 st 0.08 10 40 3.2 80 6.4 
 

80 48 4v 8 

WD705.2215 2 
 

600 st 0.13 10 80 10.4 160 20.8 Max. 80st 160 96 2v 16 

WD705.2704 2 
 

100 st 0.12 10 80 9.6 160 19.2 Max. 80st 160 96 2v 16 

WD706.0405 1 
 

100 st 0.11 10 40 4.4 80 8.8 
 

80 48 4v 8 

WD706.0704 1 
 

100 st 0.11 10 40 4.4 80 8.8 
 

80 48 4v 8 

WD709.0808 1 
 

200 st 0.12 10 40 4.8 80 9.6 Max. 40st 80 48 2v 8 

WD709.1205 1 
 

150 st 0.18 10 40 7.2 80 14.4 
 

80 48 4v 8 

WD709.1850 1 
 

100 st 0.16 20 80 12.8 160 25.6 Max. 100st 80 88 5v 8 

WD713.0504 1 
 

100 st 0.14 40 160 22.4 320 44.8 Max. 100st 80 168 5v 8 

WD713.1074 3 
 

3000 st 0.15 55 660 99 1320 198 Max. 60st 240 684 1v 24 

WD713.1075 2 
 

600 st 0.14 60 480 67.2 960 134.4 Max. 40st 160 496 1v 16 

WD714.0106 4 
 

1500 st 0.03 15 240 7.2 480 14.4 Max. 160st 320 272 2v 32 

WD714.0110 4 
 

1000 st 0.04 10 160 6.4 320 12.8 Max. 160st 320 192 2v 32 

WD714.0111 2 
 

2000 st 0.04 10 80 3.2 160 6.4 Max. 120st 160 96 3v 16 

WD714.0112 2 
 

2000 st 0.04 15 120 4.8 240 9.6 Max. 200st 160 136 5v 16 

WD714.0115 1 
 

100 st 0.05 15 60 3 120 6 Max. 100st 80 68 5v 8 

WD714.0122 2 
 

200 st 0.14 15 120 16.8 240 33.6 Max. 40st 160 136 1v 16 
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WD717.0150 0.17 170, d60 40 st 1.06 

  
0 0 0 

 
13.6 1.36 

 
 

WD718.0606 6 
 

2000 st 0.01 5 120 1.2 240 2.4 
 

480 168 2v 48 

WD718.0842 2 
  

 
     

Max. 200st 160 16 5v 16 

WD718.0842 1 
 

500 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 Max.100st 80 128 5v 8 

WD718.0926 1 10> 1000 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD718.1007 1 10> 4000 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 
 

80 28 2v 8 

WD718.1010 3 10> 2000 st 0.01 5 60 0.6 120 1.2 
 

240 84 2v 24 

WD718.1011 4 10> 4000 st 0.01 10 160 1.6 320 3.2 
 

320 192 4v 32 

WD718.1012 3 10> 1500 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 
 

240 144 4v 24 

WD718.1021 1 10> 1000 st 0.01 10 40 0.4 80 0.8 
 

80 48 4v 8 

WD718.1050 3 10> 3000 st 0.01 10 120 1.2 240 2.4 
 

240 144 4v 24 

WD718.1108 1 10> 4000 st 0.01 15 60 0.6 120 1.2 
 

80 68 6v 8 

WD719.0123 1 
 

500 st 0.01 5 20 0.2 40 0.4 
 

80 28 2v 8 

WD719.0310 
 

1000,900,860 
 

 
     

300x300 0 0 
 

0 

WD719.0310 2.1 750,400,230 2800 m 0.03 15 
 

0 0 0 200x200 Max. 25 168 16.8 
 

 
WD719.0520 0.65 650 200 st 0.02 15 

 
0 0 0 Följa med 52 5.2 

 
 

WD719.0535 0.18 150 100 st 0.01 20 
 

0 0 0 Följa med 14.4 1.44 
 

 
WD719.1325 4 10> 500 st 0.01 15 240 2.4 480 4.8 Max. 240st 320 272 3v 32 

WD719.4030 2 
 

500 st 0.08 40 320 25.6 640 51.2 Max. 200st 160 336 5v 16 

WD719.4036 1 
 

3000 st 0.04 15 60 2.4 120 4.8 Max. 20st 80 68 1v 8 

WD726.0812 
 

830 
 

 
     

Max. 105st 0 0 
 

0 

WD726.0812 1.35 750, 530, 470, 260, 150 100 st 0.05 15 
 

0 0 0 100x100 108 10.8 
 

 
WD810.0903 1 N/A 80 st 14.45 20 80 1156 160 2312 

 
80 88 

 

8 

 


