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Abstract 

I 

Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to develop a work method to be used by 
manufacturing companies that are interested in updating which items that should 
be presented in the materials exposure. To fulfill the purpose an investigation has 
been conducted to decide which aspects are important to consider and how the 
aspects can be used to determine which items that should be presented in the 
materials exposure.  
 
Methodology – To fulfill the purpose of the study, the method has been based 
on an abductive approach where theory has been layered with empiricism. The 
main method within this study has been a case study at Volvo Powertrain AB in 
Skövde with a materials exposure as the analytical unit. Empirical data has been 
collected through interviews, observations and document studies within Power-
trains Enterprise Resource Planning system. Collected empirical data has been 
analyzed against the theoretical framework and has thus created the result of the 
study. 
 
Findings – The study has initially resulted in five aspects that could be used as a 
base for an update regarding the items to be presented in a materials exposure. 
The identified aspects are annual consumption, internal transport, external 
packaging, quantity per packaging and usage per end product. Further findings 
within the study show that the aspects can be used as a base for an ABC analysis 
in which the items are divided into three classes based on how often an item is 
consumed. This means that where the item is presented will change depending on 
which class that the item has been divided into. Lastly, guidelines have been 
established for the work method to continuously update which items that should 
be presented in the materials exposure. 
 
Implications - This study provides a work method to be used in an update of the 
items to be presented in a materials exposure.  Businesses that are interested in 
using the developed work method should regard the aspects from a critical point 
of view, this because the developed aspects are not essential for all businesses. 
Further, it is important to ensure that necessary data is available for the work 
method. 
 
Research limitations - A limitation of the study is related to the empirical data 
collected through the case study. To increase the validity about the aspects that 
have been identified, these aspects should have been tested in several case 
companies. Due to limitations in time this has not been possible to perform.  
 
Key words: Materials exposure – Materials Supply System – Assembly system – 
Production system – ABC analysis 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att ta fram en arbetsmetod som ska användas 
av tillverkande verksamheter som är intresserade av att uppdatera vilka artiklar 
som ska presenteras i en materialfasad. För att uppfylla syftet undersöks vilka 
aspekter som är viktiga att beakta samt hur aspekterna kan användas för att 
bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad.  

Metod och genomförande – För att uppfylla studiens syfte har metoden utgått 
från en abduktiv ansats där teori har varvats med empiri. Den huvudsakliga 
metoden inom studien har varit en fallstudie på Volvo Powertrain AB i Skövde 
med en materialfasad som undersökningsenhet. Empirisk data har samlats in 
genom intervjuer, observationer samt dokumentstudier ur Powertrains affärs-
system. Insamlad empiri har därefter analyserats mot det teoretiska ramverket och 
har därmed genererat studiens resultat. 

Resultat – Studien har inledningsvis resulterat i fem aspekter som ska kunna 
användas som underlag vid en uppdatering kring vilka artiklar som ska presenteras 
i en materialfasad. Aspekterna som har identifierats är årsförbrukning, intern-
transport, ytteremballage, kvantitet per förpackning samt användning per slut-
produkt. Vidare visar studiens resultat på att dessa aspekter kan användas som 
underlag vid en ABC-analys där artiklarna delas in i tre klasser baserat på hur ofta 
en artikel förbrukas. Detta innebär att var en artikel ska presenteras kommer att 
förändras beroende på vilken klass som artikeln hamnar i. Avslutningsvis har 
riktlinjer upprättats för arbetsmetoden med att kontinuerligt kunna uppdatera 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad.  

Implikationer – Den här studien innehåller en arbetsmetod som ska användas 
vid en uppdatering av vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. 
Verksamheter som vill använda sig av denna arbetsmetod bör se på de framtagna 
aspekterna med ett kritiskt synsätt. Detta eftersom de framtagna aspekterna inte är 
väsentliga för alla verksamheter. Vidare är det viktigt att säkerställa att nödvändig 
data finns tillgänglig för arbetsmetoden.  

Begränsningar – En begränsning inom studien är kopplat till den empiri som 
samlats in genom fallstudien. För att öka validiteten kring de aspekter som 
identifierats måste dessa aspekter testas på flera fallstudieföretag. Eftersom tiden 
för studien varit begränsad har det inte funnits utrymme för att genomföra detta.  

Nyckelord: Materialfasad - Materialförsörjning – Monteringssystem - 
Produktionssystem - ABC-analys 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till examensarbetet. Bakgrunden bryts sedan ner 
i en mer utförlig problembeskrivning. Problembeskrivningen leder sedan fram till avsnittet där syftet och de 
två frågeställningar som examensarbetet kommer att bygga på argumenteras fram. Vidare presenteras 
omfånget av studien samt de avgränsningar som har gjorts för att fokusera på problemet. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av hur examensarbetet är disponerat. 

1.1 Bakgrund 

För att en verksamhet ska kunna överleva på dagens konkurrensutsatta marknad lägger 
verksamheter allt större fokus på att vara kostnadseffektiva (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Möjligheter till att bli en kostnadseffektiv verksamhet skapas genom ständiga förbättringar 
och effektiviseringar (Weston, 2002). Kärnan i att göra ständiga förbättringar ligger i att 
utveckla de egna processerna och därigenom skapa högre effektivitet. För en tillverkande 
verksamhet kan högre effektivitet därför uppnås genom att arbeta med sin produktions-
logistik, vilken omfattar styrning och utformning av materialflödet från leverantör, via 
värdeförädling till slutkund. Förutom ovanstående omfattar produktionslogistiken även 
utformning och styrning av det produktionssystem som skapar värdeförädlingen (Jonsson 
& Mattsson, 2003).   
 
För att skapa en effektiv produktionslogistik spelar valet av produktionslayout en 
avgörande roll. Produktionslayout avser hur den utrustning som svarar för värde-
förädlingen är arrangerad och kommer på så sätt påverka materialflödet vid tillverkning. 
Valet av produktionslayout är individuellt och beror på den egna verksamhetens förut-
sättningar. Många tillverkande verksamheter använder sig av en layout där utrustningen är 
arrangerad i en lina (så kallad produktionslina). Denna produktionslayout används med 
fördel när flödena i produktion är kontinuerliga och jämna (Miltenburg, 2005).  
 
Förutom ovanstående spelar val av materialförsörjningsmetod en väsentlig roll för att 
skapa en effektiv produktionslogistik. För att undvika suboptimering och uppnå bästa 
totallösning bör materialförsörjningsmetod och layout utvecklas parallellt. Dock är det 
vanligt att materialförsörjningsmetod styrs av de krav som produktionen ställer vilket 
innebär att layout i de flesta fall väljs först (Lumsden, 2012). 
 
En annan väsentlig fråga för att skapa en effektiv produktionslogistik är upprättandet av 
gränssnittet mellan vald produktionslayout och använda metoder för materialförsörjning. 
Ett gränssnitt är där två system samverkar och där en övergång mellan systemen kan ske 
(Checkland, 1981). Gränssnittet mellan vald produktionslayout och använda metoder för 
materialförsörjning handlar om hur material ska lagras (lagringsprincip) och presenteras 
för operatörerna och kan betraktas som en del av materialförsörjningsmetoden. 
Gränssnittet benämns av Finnsgård (2013) som materialfasaden. 
 
I materialfasaden presenteras de artiklar som behövs för tillverkning. Innan tillverkningen 
påbörjas plockar en operatör ihop de artiklar från materialfasaden som behövs vid 
tillverkningen av en viss slutprodukt. Hur materialfasaden är utformad kommer påverka 
produktiviteten i produktion (Finnsgård, 2013).  
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Vid utformningen av materialfasaden är det viktigt att ta hänsyn till materialförsörjningen 
och att detta måste anpassas till en rad olika artiklar som ska presenteras i materialfasaden 
(Limere et al., 2012). Målet med utformningen av materialfasaden är att presentera artiklar 
på det sätt som ökar plockeffektiviteten för operatören och på så sätt minimera risken för 
förseningar vid tillverkning. Huvudfokus bör därför ligga på förpackningstyper, täcktid, 
volymer och var i materialfasaden som artiklar ska presenteras (Finnsgård, 2013).  
 
Inom tillverkningsindustrin är det vanligt att förpackningstyp standardiseras för att 
minimera materialhantering från leverantör fram till tillverkning (Medbo & Wänström, 
2009). Materialhantering omfattas av hantering och förflyttning av material internt inom 
ett tillverkande företag (Jonsson & Mattsson, 2011). Intern hantering omfattas av de 
aktiviteter som genomförs inom företaget så som plockning, paketering och förflyttning 
internt. På det sätt som material hanteras inom företaget påverkar kostnader så som 
transportkostnader och hanteringskostnader (Aronsson et al., 2004). Effektiv material-
hantering och en minimering av hanteringskostnader innebär att artiklar ska vara 
lättåtkomliga. Detta innebär vidare att det vidare skapas en konflikt med effektiv lager-
hållning. Effektiv lagerhållning innebär i sin tur att fyllnadsgraden ska vara så hög som 
möjligt (Lumsden, 2012). En hög fyllnadsgrad kommer att försvåra åtkomsten av artiklar 
och materialhanteringen kommer således inte längre vara effektiv. För att uppnå maximal 
effektivitet och kostnadseffektivitet måste därför hänsyn tas till lagring och hantering 
samtidigt. Var artiklar lagerhålls och hur de hanteras kommer vidare att påverka de interna 
transporterna med avseende på transportsträcka och tid (Lumsden, 2012). En artikel som 
lagerhålls vid en avlägsen lagerpunkt sett från tillverkning kommer ta längre tid att få fram 
till tillverkning än en artikel som lagerhålls i materialfasaden. För att skapa effektivitet och 
besluta om lagerhållningsprincip är det därför viktigt att lägga fokus på i vilka volymer 
som de olika artiklarna förbrukas.    

 

1.2 Problembeskrivning 

Generellt för tillverkande verksamheter är att i största möjliga mån lägga fokus på de 
aktiviteter som skapar ett värde för kund. För att detta ska vara möjligt är det av yttersta 
vikt att hitta de faktorer som kan hjälpa till att effektivisera de interna flödena (Olhager, 
2000). Att skapa ett effektivt flöde i en tillverkande verksamhet är problematiskt och 
komplext eftersom det finns många beståndsdelar som måste passa ihop. De olika 
beståndsdelarna kan vara produktionslayout i samspel med materialförsörjningsmetod 
samt hur och vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. 
 
För att ineffektivitet inte ska skapas i ett produktionssystem måste därför stor hänsyn tas 
till var artiklar ska lagerhållas med avseende på produktionslayout, monteringsområde och 
materialförsörjningsmetod. För företag med en stor produktfamilj som innehåller många 
olika varianter är det vanligt att det uppstår variationer i artikelförbrukning (Jonsson & 
Mattsson, 2011). När det finns en stor produktfamilj innebär detta samtidigt att antalet 
artiklar som behövs vid tillverkning ökar. Detta innebär vidare att antalet artikelplatser i 
en materialfasad kan bli begränsad då många artiklar krävs vid produktion (Finnsgård et 
al., 2011).  
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Begränsningen i plats kan också kopplas till att det idag används standardiserade 
förpackningar vars syfte är att skydda artiklarna mot skadepåverkan och underlätta vid 
transport istället för att använda förpackningar som underlättar hantering av artiklarna vid 
tillverkning (Johnsson, 1998). Genom att använda standardiserade förpackningar minskar 
materialhantering innan tillverkning, dock kommer ytan i en materialfasad inte användas 
optimalt. Vidare ökar produktvariationerna och det efterfrågas alltmer kundanpassade 
produkter vilket innebär att antalet artiklar som bör presenteras i materialfasaden kommer 
att öka (Alford et al., 2000; Johansson & Medbo, 2004). Att använda dessa standard-
iserade förpackningar som tar upp stor plats i takt med att antalet artiklar ökar vid 
tillverkning kommer leda till att det skapas platsbrist i materialfasaden.  
 
Variationer i artikelförbrukning i samband med platsbrist i materialfasaden innebär att det 
kontinuerligt måste göras uppdateringar av vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad och vilka artiklar som kan lagerhållas vid en annan lagerpunkt. Vidare 
innebär detta att hänsyn också måste tas till den interna materialhanteringen (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Det kritiska problemet är således att bestämma vilka artiklar som med 
fördel presenteras i en materialfasad och vilka som ska lagerhållas i ett separat lager för att 
ineffektivitet inte ska uppstå i linan, samtidigt som den interna materialhanteringen hålls 
på en relativt låg nivå.  

 

1.3 Syfte och problemfrågor 

I problembeskrivningen presenteras den utmaning som företag ställs inför när de har en 
stor produktfamilj med många olika varianter vid en lina. Vid en lina där det produceras 
produkter som består av många artiklar finns det inte alltid plats för alla ingående artiklar i 
materialfasaden. Vidare presenteras att en stor produktfamilj kan skapa variationer i 
efterfrågan som leder till att artiklar inte förbrukas i en jämn takt. Denna ojämna takt i 
förbrukning leder till att artiklar kan ligga i materialfasaden under längre perioder utan att 
förbrukas. Det finns därför ett behov av att bestämma och kontinuerligt följa upp vilka 
artiklar som ska presenteras i materialfasaden. Syftet med examensarbetet har därför 
formulerats enligt följande: 
 
Att ta fram en metod för att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad vid en 
produktionslina. 
 
För att kunna ta fram en metod som ska kunna användas för att bestämma och 
kontinuerligt följa upp vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad är det viktigt 
att identifiera vilka aspekter som påverkar valet av dessa artiklar. Därför har den första 
frågeställningen formulerats enligt följande: 
 
1. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad? 
 
När aspekterna är identifierade är det viktigt att förstå vad de representerar, hur de 
påverkar de olika delarna av produktion och hur de kan användas för att göra en 
klassificering av olika artiklar. Den andra frågeställningen blir därför: 
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2. Hur kan dessa aspekter användas för att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad? 
 
Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av en fallstudie på ett svenskt företag 
inom fordonsindustrin. Genom att besvara frågeställningarna kommer syftet med 
examensarbetet att uppfyllas och en metod för att bestämma och kontinuerligt följa upp 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad kommer därigenom skapas. 
 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avser att ta fram en metod som ska kunna användas för att bestämma och 
kontinuerligt uppdatera vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Arbetet har 
därför avgränsats till det rödmarkerade området i Figur 2 som presenteras som 
produktionssystemet. Huvudfokus kommer att ligga på den grönmarkerade material-
fasaden. Ingen hänsyn kommer att tas till hur artiklarna förs in i materialförrådet eller hur 
slutprodukten lagerhålls och distribueras efter montering.  
 

 

Figur 1 - Studiens omfång 

För att kunna ta fram en metod kring vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad 
har författarna valt att endast fokusera på de artiklar som presenteras i pall. Som 
presenterats tidigare är plats en mycket kritisk faktor vid utformandet av en materialfasad. 
Denna kritiska faktor ställs dock i konflikt med de artiklar som presenteras i pall. Pallar är 
skrymmande och tar ofta upp mycket plats och det är därför viktigt att lägga fokus på 
vilka av dessa pallar som ska få ta upp plats i materialfasaden. Hänsyn har även tagits till 
hur layouten av slutmonteringen är utformad och vilken materialförsörjningsmetod som 
används för de olika artiklarna.  

 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet av examensarbetet presenteras en bakgrund till studien. Därefter 
följer en problembeskrivning som sedan mynnar ut i syfte och de två frågeställningar som 
kommer besvaras i denna studie. För att skapa en tydlig bild för läsaren kring studiens 
omfattning kommer därefter studiens omfång och avgränsning att presenteras.  
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I examensarbetets andra kapitel kommer inledningsvis studiens övergripande arbets-
process att presenteras. Vidare presenteras den metodansats som författarna valt att 
använda sig utav för att uppnå studiens syfte. Här beskrivs även de metoder som har 
använts för att kunna besvara arbetets frågeställningar. I detta kapitel presenteras även hur 
validitet och reliabilitet ska uppnås i studien. 

I nästkommande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
examensarbetet. Kapitlet inleds med att de teorier som författarna valt att använda sig 
utav kopplas till de två frågeställningar som har formulerats för att uppnå studiens syfte.  
De teorier som kommer att presenteras är kopplade till ämnesområdet produktions-
logistik.  

Kapitel fyra inleds med en beskrivning av det företag som varit grund för fallstudien. För 
att ge läsaren en bild av fallstudieföretaget presenteras också en nulägesanalys. Nuläges-
analysen syftar till att öka förståelsen för hur det presenterade problemet kan se ut i 
verkligheten. Avslutningsvis i kapitel fyra presenteras det problem som studien bygger på 
genom en applicering på fallstudieföretaget.  

I det femte kapitlet analyseras empirin och jämförs med de teorier som presenterats i det 
teoretiska ramverket. Genom denna analys besvaras frågeställningarna och resultatet av 
examensarbetet redovisas genom en applicering på fallstudieföretaget. Appliceringen 
presenteras i form av en arbetsmetod som ska kunna användas för att kontinuerligt 
uppdatera en materialfasad. 

Det avslutande kapitlet inleds med en diskussion kring det resultat som har uppnåtts i 
studien. Vidare förs en diskussion kring de metoder som har använts för att genomföra 
studien. Avslutningsvis presenteras slutsatser och rekommendationer samt förslag på 
vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 

Detta kapitel inleds med en presentation av kopplingarna mellan de metoder som har används 
och examensarbetets två frågeställningar samt hur arbetsprocessen har sett ut. Vidare följer  
beskrivningar av den vetenskapliga ansatsen, fallstudien samt hur datainsamlingsprocessen sett 
ut. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur insamlad data har analyserats samt vilka 
åtgärder författarna har vidtagit för att examensarbetet ska hålla en god validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara de två frågeställningar som har formulerats för att uppnå 
syftet har den huvudsakliga metoden varit en fallstudie av en materialfasad till en 
monteringslina. Produktionen har kartlagts och analyserats genom att fysiskt vara 
på plats och observera hur material förs från materialförråd in till en materialfasad 
och vidare till en monteringslina. Kopplingen mellan de valda metoderna och 
respektive frågeställning återges i Figur 2. 

 

Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att få ökad förståelse för hur materialfasaden är uppbyggd och för att kunna 
ge en rättvis rekommendation har intervjuer genomförts med personal som 
arbetar i produktion. För att få ytterligare förståelse för hur verksamheten 
fungerar och vilka aspekter som påverkar en materialfasad har författarna även 
haft möten med personer som är involverade i produktionsprojekt. Dessa projekt 
är kopplade till de förändringar som ständigt pågår i fallstudieföretagets 
produktionsverksamhet. Vidare har även litteraturstudier genomförts för att styrka 
den empirin som har samlats in med hjälp av fallstudien.  

 

• Litteraturstudie 

• Fallstudie 
- Observationer 
- Intervjuer 

 1. Vilka aspekter är 
viktiga att beakta vid 

beslut om vilka artiklar 
som ska presenteras i 

en materialfasad? 

• Litteraturstudie 

• Fallstudie 
- Observationer 
- Intervjuer 
- Dokumentstudier 

• Flödesschema 

 2. Hur kan dessa 
aspekter användas för 

att bestämma vilka 
artiklar som ska 
presenteras i en 
materialfasad? 
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2.2 Arbetsprocess 

Examensarbetets arbetsprocess har delats in i fem olika faser. Figur 3 visar de fem 
faserna som är problemdefinition, val av ansats och metod, litteraturstudier, fall-
studie och analys av data.  
 

 

Figur 3 - Examensarbetets arbetsprocess 

Arbetet inleddes med att författarna identifierade ett problemområde. Det 
identifierade problemområdet definierades i form av ett syfte. För att kunna 
uppfylla syftet formulerades två frågeställningar. För att kunna gå vidare i arbets-
processen krävdes ett noggrant val av lämplig ansats och metod. Parallellt med 
faserna problemdefinition och val av metod och ansats genomfördes litteratur-
studier. Syftet med litteraturstudierna var att öka kunskapen inom ämnesområdet 
för att på så sätt kunna formulera ett inspirerande och väl motiverat syfte.  

 
För att göra studien tillförlitlig och generaliserbar påbörjades sökandet efter ett 
lämpligt fallstudieföretag. Företaget som valdes för fallstudien är ett tillverkande 
företag som är verksamt inom fordonsbranschen. Det första besöket hos 
fallstudieföretaget genomfördes tidigt i studien med syfte att bygga upp en bild av 
hur företaget upplever det definierade problemet. För att erhålla rätt fokus under 
fallstudien genomfördes därefter grundläggande litteraturstudier inom ämnes-
området. Efter detta återupptogs fallstudien och allteftersom empirisk data har 
samlats in har litteraturstudier genomförts parallellt. Empirisk data och litteratur-
studierna har under arbetats gång jämförts med varandra för att styrka det resultat 
som har tagits fram. Detta har bidragit till ett resultat i form av en metod för att 
kontinuerligt uppdatera vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. 

 

2.3 Ansats 

För att kunna uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes en 
kombination av teori och empiri. Initialt upprättades ett teoretiskt ramverk med 
syfte att bygga upp kunskaperna inom ämnesområdet produktionslogistik. 
Studiens ramverk har därefter breddats med teorier inom materialförsörjning, 
lagerhållning och materialfasad. Författarna har jämfört dessa teorier mot 
fallstudieföretaget och allteftersom empirisk data samlats in har det teoretiska 
ramverket uppdaterats. Tillvägagångssättet att varva teori med empiri beskrivs 
som en abduktiv ansats (Kovács & Spens, 2005).  
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I studien har metodval inriktas på både kvalitativ och kvantitativ metod. För-
fattarna har valt att använda sig av båda dessa metoder eftersom den kvalitativa 
ansatsen kan ses som en förundersökning till den kvantitativa ansatsen (Holme & 
Solvang, 1997). Den kvalitativa ansatsen har syftat till att skapa en ökad förståelse 
för den empiri som samlats in från verkligheten och har bestått av intervjuer och 
observationer på fallstudieföretaget. Den kvantitativa ansatsen har syftat till att 
samla in data kring de artiklar som används vid undersökningsenheten.  
  

2.4 Litteraturstudier 

För att kunna presentera en generell bild av hur produktionslayout påverkar 
materialförsörjningsmetod och hur detta i sin tur påverkar vilka artiklar som ska 
presenteras i en materialfasad har författarna valt att genomföra litteraturstudier. 
Litteraturstudierna påbörjades i ett tidigt skede av studien eftersom författarna 
ansåg sig behöva mer kunskap inom ämnesområdet. Grunden för litteraturstudien 
har varit inom produktionslogistik och för att få ett djup i studien har författarna 
valt att fokusera på produktionslayout, materialförsörjning och materialfasad. 
Teorin har tagits fram med hjälp av böcker som lånats från Högskolebiblioteket i 
Jönköping samt vetenskapliga artiklar som publicerats i olika tidskrifter. 
Författarna har huvudsakligen använt sig utav databasen PRIMO för att söka efter 
böcker och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Böcker och de 
vetenskapliga artiklarna har huvudsakligen varit kopplade till logistik men även 
artiklar och böcker inom forskningsmetodik har använts. För att avgränsa 
sökningen har specifika nyckelord använts. Exempel på ord som har använts för 
sökning i databaser har varit produktionssystem, produktionslayout, material-
försörjning och materialfasad.  
 

2.5 Fallstudie 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en metod som ska kunna användas 
vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. För att kunna 
besvara de frågeställningar som har formulerats för att uppnå syftet har författarna 
valt att genomföra en fallstudie. 
 
Fallstudien har valts eftersom det är ett bra verktyg att applicera på processer och 
när det kommer till förändringar i till exempel produktion. Metoden är bred och 
mycket användbar eftersom det inom fallstudien är möjligt att samla in 
information på olika sätt (Patel & Davidsson, 2011). Tillvägagångssätten vid 
insamling av information är observationer, intervjuer och dokumentstudier. Detta 
breda tillvägagångssätt vid datainsamling bidrar till en djupare förståelse för det 
som studeras.   
 
Fallstudien har varit av enskild karaktär eftersom att det då är lättare att skapa en 
helhetsbild av en enhet. Fallstudie används med fördel när det krävs förståelse för 
hur en process fungerar och uppför sig när det finns ett identifierat problem som 
kräver lösning (Williamson, 2002).  
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Fallstudien har genomförts på Volvo Powertrain AB i Skövde. Företaget arbetar 
kontinuerligt med att förbättra produktion och har nyligen börjat lägga större 
fokus på produktionslayout och materialförsörjning. Genom att ett stort fokus har 
lagts vid utformning av layout och materialförsörjning har gränssnittet material-
fasad bortprioriterats. Förändring av layout i kombination med nytt material-
försörjningskoncept har bidragit till att antalet artikelplatser i materialfasaden har 
nått sin maxgräns. Detta har vidare bidragit till att viss del av materialet som krävs 
vid tillverkning måste lagerhållas vid en annan lagerpunkt. Verksamheten hade 
därför ett uttryckt behov av en ny arbetsmetod för att kunna bestämma vilka 
artiklar som ska presenteras i materialfasaden. Med hjälp av fallstudien har en 
arbetsmetod tagits fram som ska kunna användas av företag för att kontinuerligt 
arbeta med att uppdatera vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. 
Vidare ska den framtagna metoden även kunna användas av verksamheter i 
liknande problemsituationer.  

2.5.1 Observationer  
Observationer har genomförts vid en materialfasad där artiklar presenteras innan 
montering. Observationernas syfte har varit att skapa en större och bredare bild av 
hur montering sker och på så sätt se hur de olika ingående artiklarna förbrukas 
och plockas. Detta har i sin tur lett till en tydligare bild av hur material-
försörjningsmetoderna fungerar och hur de olika metoderna påverkar vilka artiklar 
som bör presenteras i materialfasaden. Samtliga observationstillfällen återges i 
Tabell 1. De ostrukturerade observationerna syftar till att skapa en bred förståelse 
för det som observeras och de strukturerade observationerna syftar till att skapa 
en djup förståelse. 

Tabell 1 - Observationer på fallstudieföretaget 

Datum Funktion 
Tid 
(minuter) Karaktär 

2013-12-20 Rundvandring 180 Ostrukturerad 

2014-02-19 Rundvandring inriktat på 16S 60 Ostrukturerad 

2014-02-21 Observation materialfasad och montering 120 Ostrukturerad 

2014-03-12 Observation antal pallplatser i materialfasad 120 Strukturerad 

2014-03-18 Kontrollberäkning av antal pallplatser i materialfasad 60 Strukturerad 

 
Observationerna har varit av det öppna slaget. Detta innebär att de personer som 
arbetar vid undersökningsenheten har varit medvetna om vad och varför en 
observation av deras arbete genomförs. Författarna har vid observationstillfällena 
presenterat sig och gett en bakgrund till vad som observeras och varför. Valet av 
observationsmetod grundar sig på att en öppen observation lämnar mer frihet åt 
observationsobjektet att öppet svara på frågor kring processen eftersom de vet 
bakgrunden till varför frågorna ställs. Detta underlättar således arbetet för 
observatörerna (Holme & Solvang, 1997).   
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2.5.2 Intervjuer och samtal 

Under fallstudien har både intervjuer och spontana samtal av möteskaraktär 
genomförts. För att få förståelse på djupet och för att styrka observationerna som 
gjorts har intervjuer genomförts med personer som arbetar i produktion vid den 
aktuella undersökningsenheten. Vidare har intervjuer även genomförts med 
personer som är med i pågående projekt inom produktion. I Tabell 2 presenteras 
information kopplat till de intervjuer som författarna har genomfört under 
studien.  

Tabell 2 - Intervjuer och samtal på fallstudieföretaget 

Datum Befattning 
Antal 
personer Funktion 

Tidsåtgång 
(minuter) Karaktär 

13-12-11 
Produktionstekniker 1 + 
Uppdragsgivare 1 2 

Uppdrags-
genomgång 240 

Halv-
strukturerad 

14-02-19 Produktionstekniker 1 1 
Definition av 
problem 120 

Halv-
strukturerad 

14-02-19 
Processägare för intern 
materialhantering 1 Upplevt problem 60 

Halv-
strukturerad 

14-02-21 
Produktionstekniker 2 + 
Produktionstekniker 3 2 Materialhantering 30 

Halv-
strukturerad 

14-03-03 Logistikambassadör 1 
Hantering av 
interna system 30 

Halv-
strukturerad 

14-03-06 Produktionstekniker 2 1 Transporthistorik 30 
Halv-
strukturerad 

14-03-12 
Processutvecklare och 
systemexpert 1 Produktstrukturer 30 

Halv-
strukturerad 

 
Urvalet av personer som ska undersökas är en viktig del av intervjuprocessen. Om 
fel val av person görs i urvalet kommer intervjun inte att nå det mål som satts upp 
och den information som var tänkt att komma ur intervjun kommer gå förlorad. 
(Holme & Solvang, 1997). För att få ut maximalt med information till studien har 
författarna därför valt att intervjua personer med olika befattningar.  
 
Intervjuerna har genomförts i form av möten och har huvudsakligen varit av 
kvalitativ karaktär. En kvalitativ intervju kännetecknas av att syftet med intervjun 
är att skapa en djupare förståelse för det som studeras samt för att öka 
informationsvärdet (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa intervjuer har varit av 
yttersta vikt för att skapa ett helhetsperspektiv av undersökningsenheten. De data 
som samlats in genom observationerna och intervjuerna har sedan använts för en 
nulägesbeskrivning och för att skapa förståelse för problemsituationen.   

2.5.3 Dokumentstudier 
Med dokumentstudier avses information som erhållits av fallstudieföretaget. 
Informationen har hämtats ur företagets affärssystem och har därefter analyserats 
och använts som grund för vidare arbete i studien. Dokumentstudierna har bland 
annat avsett att kartlägga förbrukning av artiklar, transportuppdrag, produkt-
struktur, förpackningar och artikelplacering i materialfasaden. 
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Huvudsakligen har information gällande förbrukning av artiklar vid den aktuella 
undersökningsenheten samlats in från företagets affärssystem. Informationen är 
sammanställd i ett kalkylblad och avser en prognos av årsförbrukning på 
fabriksnivå för företagets alla artiklar. Vidare har informationen brutits ner och 
riktats in på de artiklar som förbrukas vid undersökningsenheten.  

Vidare har årsförbrukningen kompletterats med historik kring interna transporter. 
Historiken har använts för att fördela den årsförbrukning som presenteras på 
fabriksnivå till den aktuella undersökningsenheten. Historiken har på så sätt 
bidragit till att fördela årsförbrukningen över flera processer.  

Författarna har även erhållit information kopplat till produktstrukturer för att 
kartlägga användningsfrekvens av artiklarna som förbrukas vid undersöknings-
enheten. Vidare har information kring förpackningar samlats in och har syftat till 
att kartlägga förpackningskvantitet och ytteremballage vilket vidare har använts för 
att ta beslut om var artiklar kan placeras i materialfasaden. Detta har avslutningsvis 
kompletterats med ritningar över materialfasaden för att lättare kunna placera ut 
artiklar.   

2.6 Dataanalys 

De data som samlats in genom empiriska studier och litteraturstudier har 
kontinuerligt analyseras. Analys av frågeställningarna har huvudsakligen genom-
förts med hjälp av mönsterpassning. Mönsterpassning innebär att en jämförelse 
görs mellan olika metoder för datainsamling för att kunna bestämma om de 
stämmer överens eller om det finns avvikelser (Mills et al., 2009). I studien har 
empirisk data jämförts med det teoretiska ramverket Jämförelsen har i vissa fall 
resulterat i att det teoretiska ramverket behövt uppdaterats, denna process 
illustreras med en dubbelriktad pil i Figur 4.  
 

 

Figur 4 - Dataanalys 

Mönsterpassningen har genomförts för att styrka den empiri som samlats in för 
att besvara den första frågeställningen. Jämförelsen mellan teori och empiri har 
syftat till att identifiera teorier som presenterar aspekter likvärdiga de som samlats 
in genom empiriska studier för att på så sätt styrka att aspekterna kan användas 
vid en klassificering.  
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Denna jämförelse mellan teori och empiri har därefter genererat ett resultat i form 
av en arbetsmetod som ska gå att applicera på flera olika verksamheter.  För att 
besvara den andra frågeställningen kring hur de identifierade aspekterna kan 
användas för att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad har 
författarna valt att använda verktyget SIPOC1 (Supplier, Input, Process, Output, 
Costumer). Upplägget har använts för att underlätta analysen av den empiri som 
har samlats in. SIPOC har tolkats fritt och författarna har utgått ifrån de krav som 
användaren ställer på arbetsmetoden. 
 

För att uppnå syftet med examensarbetet har ett flödesschema2 upprättats. Syftet 
med flödesschemat är att illustrera olika beslutspunkter i processen att bestämma 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. 
 

2.7 Validitet och reliabilitet 

För att erhålla hög kvalitet i studien har författarna lagt stor vikt vid att 
kontinuerligt stämma av validitet och reliabilitet under arbetsprocessen. Begreppet 
reliabilitet syftar till hur tillförlitlig en undersökning är. Med detta menas att en 
undersökning ska kunna genomföras på samma sätt flera gånger där resultatet 
fortfarande blir likvärdigt (Merriam, 1994). Reliabiliteten är således beroende av 
hur olika mätningar genomförs och hur bearbetning av information kring 
mätningarna utförs (Holme & Solvang, 1997). För att uppnå hög reliabiliteten i 
studien har författarna genomfört mätningar i form av pallplatsberäkningar vid 
samma undersökningsenhet vid flera tillfällen. 
 
Eftersom kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att uppnå studiens 
syfte kan detta liknas vid metodtriangulering (Williamson, 2002). Triangulering 
innebär att flera metoder används för att undvika ett missvisande resultat. För att 
undvika detta har intervjuer genomförts med flera olika personer som arbetar 
inom studiens avgränsning. För att ingen information ur intervjuerna ska gå 
förlorad har författarna valt att dela upp arbetet under intervjutillfällena. En av 
författarna har antecknat och en har ställt frågor, efter intervjun har författarna 
gått igenom informationen och sammanställt denna. Detta har på så sätt skapat en 
hög reliabilitet i studien (Wibeck, 2010). Vidare under arbetet har loggbok förts 
och även detta tillvägagångssätt beskrivs som en aktivitet som höjer reliabiliteten 
av studien (Yin, 2009). 
 
Validitet innebär att de mätningar som genomförs hålls inom den avgränsning 
som har satts för studien (Yin, 2009). Vanligtvis delas validiteten in i två delar, 
intern respektive extern validitet. Den interna validiteten syftar till att bestämma 
om det som avsetts mätas verkligen har mätts (Merriam, 1994). Intern validitet 
syftar även till att se i vilken utsträckning det resultat som kommer ur mätningen 
stämmer överens med verkligheten.  

                                                
1 SIPOC beskriver det övergripande flödet och huvudaktörerna i en process (Sörqvist, 2004). 
2 Flödesschema är ett verktyg som används för att förklara hur en process utförs eller borde utföras 

(Sörqvist, 2004).  
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För att säkerställa den interna validiteten i studien har den data som samlats in 
genom fallstudien analyserats och jämförts med de teorier som finns presenterade 
inom området, så kallad mönsterpassning. Extern validitet syftar istället till att se i 
vilken utsträckning som resultatet av studien är generaliserbart (Yin, 2009). De 
teorier som har legat till grund för studien har testats på ett fallstudieföretag med 
syfte att skapa ett generaliserbart resultat med hög extern validitet.  
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3 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur de olika teorierna kan kopplas till 
examensarbetets två frågeställningar. Vidare följs en mer utförlig beskrivning av de begrepp och 
teorier som examensarbetet bygger på. 
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I detta examensarbete är det teoretiska ramverkets huvudämne produktions-
logistik. För att underlätta för läsaren och skapa en tydlig bild av hur det teoretiska 
ramverket är uppbyggt har en koppling mellan frågeställningar och teori gjorts. 
Denna koppling illustreras i Figur 5.  
 

 

Figur 5 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att kunna besvara den första frågeställningen kring vilka aspekter som är 
viktiga att beakta vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en material-
fasad kommer inledningsvis linjelayout och materialfasad att presenteras. Vidare 
kommer även begreppet förpackningar att förklaras mer ingående. Eftersom plats 
är en kritisk faktor i materialfasaden kommer betydelsen av enhetslaster och 
ytutnyttjande att presenteras i anslutning till förpackningar.   
 
Då den andra frågeställningen är kopplad till hur aspekterna kan användas för att 
bestämma vilka artiklar som ska presenteras i materialfasaden kommer 
inledningsvis effektivitet mellan lagerhållning och intern materialhantering att 
presenteras. Vidare introduceras betydelsen av artikelplacering och i anslutning till 
detta presenteras olika strategier för artikelplacering. För att möjliggöra strategisk 
artikelplacering är det vanligt att dela in artiklar i olika klasser och detta görs 
vanligtvis med metoden ABC-analys. Hur metoden används och hur beräkningar 
genomförs kommer därför att presenteras mer ingående.  

•3.2 Linjelayot 

•3.3 Materialfasad 

•3.4 Förpackningar 

•3.4.1 Enhetslast och ytutnyttjande 

 

1. Vilka aspekter är 
viktiga att beakta vid 

beslut om vilka 
artiklar som ska 
presenteras i en 
materialfasad? 

•3.5 Effektivitet mellan lagerhållning och intern 
materialhantering 

•3.6 Artikelplacering 

•3.6.1 Fast- och flytande placering av artiklar i ett lager 

•3.6.2 ABC-analays 

•3.7 Produktstruktur och beroenden mellan artiklar 

2. Hur kan dessa 
aspekter användas 
för att bestämma 

vilka artiklar som ska 
presenteras i en 
materialfasad? 
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En annan viktig faktor för att placera artiklar strategiskt i ett lager är produkt-
struktur och därför kommer avslutningsvis produktstruktur och innebörden av 
beroenden mellan artiklar att presenteras.  

3.2 Linjelayout 

Ett linjeformat produktionsupplägg innebär att produktionsresurserna placeras i 
den ordningsföljd som krävs för de förädlingssteg som ska genomföras vid 
tillverkningen. Det finns olika typer av linjeutformningar som passar sig för olika 
typer av produktion. Det går bland annat att skilja på styrande och flytande linjer. 
Vid en styrande linje styrs materialflödet utefter maskinerna och alla stationer 
måste ha samma produktionstakt. Vid en flytande linje finns det dock ingen sådan 
tvångsstyrning utan det är tillåtet med buffertar mellan de olika stationerna vilket 
betyder att skillnader i produktionstakten inte skapar störningar i framförvarande 
eller bakomvarande förädlingssteg (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3 Materialfasad 

Materialfasaden har tidigare benämnts som gränssnittet mellan den produktions-
layout som existerar i produktionssystemet och den eller de materialförsörjnings-
metoder som används (Finnsgård, 2013). Materialfasaden beskriver hur artiklar 
eller material presenteras inför en tillverkningsprocess (Finnsgård et al., 2011). 
Syftet med materialfasaden är att underlätta arbetet för operatören så att han kan 
genomföra ett värdeadderade arbete. Det är därför viktigt att materialet finns 
tillgängligt och att det presenteras på ett sådant sätt som bidrar till att arbetet för 
operatören underlättas (Finnsgård, 2013). Ordet presenteras syftar till hur och på 
vilket sätt artiklar är uppackade och redo för förbrukning inom ett kort tidsspann 
(Wänström & Medbo, 2009).  Hur artiklar presenteras kan ske på flera olika sätt, 
så som i pall, ställage eller genom upphängning (Finnsgård, 2013). De olika sätten 
leder till att artiklar tar olika stor plats i materialfasaden beroende på det sätt som 
artikeln presenteras (Wänström & Medbo, 2009). I materialfasaden är det vanligt 
att det uppstår platsbrist till följd av det sätt som artikeln presenteras på. För att 
minimera hantering innan tillverkning används ofta pallar som är anpassade för 
transporten och inte för att optimera användandet av golvytan i materialfasaden 
(Finnsgård et a., 2011). 
 
Då platsbrist har skapats måste avvägningar göras för att bestämma vilka artiklar 
som ska få presenteras i materialfasaden och vilka artiklar som ska lagerhållas i en 
annan lagerpunkt. Det är även viktigt att göra avvägningar för hur materialet ska 
presenteras för att det ska få plats så mycket som möjligt i materialfasaden 
samtidigt som det underlättar arbetet för operatören (Finnsgård, 2013).  

3.4 Förpackningar 

Med förpackning avses det material som ska hålla samman och skydda gods, 
underlätta hantering samt ibland ge information om innehållet och på vilket sätt 
som godset bör hanteras på (Lumsden, 2012). Förpackningar delas vanligtvis in i 
tre olika typer (Chan, et al., 2005): 
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 Primärförpackningar – främst konsumentförpackningar, enstaka 

 Sekundärförpackningar – främst ytter-förpackning, flera 

 Teritära förpackningar – främst transportförpackningar, försluten 
förpackning med flera produkter i förpackningen.  

 
Förpackningen ses som en del av ett företags logistiksystem och på det sätt som 
förpackningen är utformad påverkar hur väl logistiksystemet fungerar. Vid 
utformning av förpackningar är det ett flertal önskemål och krav som ska 
tillfredsställas. Kraven och önskemålen uppstår i kedjan från råvara till produkt, 
vilket på så sätt skapar ett förpackningssystem (Packforsk, 1996). Vid val av 
förpackningar spelar produktens egenskaper in, hur produkten ska distribueras 
samt de krav och önskemål som finns. Förpackningar utvecklas och väljs främst 
utifrån parametrarna storlek, moduler, engång- eller upprepad användning, plats 
för inpackning och behov av standardisering (Lumsden, 2012).  
 
Vanligtvis lastas förpackningen vid transport tillsammans med ett flertal andra 
produkter som är av samma sort. För att uppnå hög volymeffektivitet, det vill säga 
gods per volymenhet är det vanligt att använda sig utav storleksvariationer på 
förpackningarna. Storleksvariationer innebär att det skapas mindre förpackningar, 
så kallade moduler. Modulerna anpassas således efter de större förpackningarna 
och där de större förpackningarna dimensioneras genom att vara dubbelt så stora 
som modulerna (Lumsden, 2012). Detta leder på så sätt till att volymutnyttjandet 
vid bland annat transport blir högre eftersom förpackningarna är utformade efter 
varandra men med olika storlek.  
 
Vid val av förpackning är det vidare viktigt att ta hänsyn till om förpackningar 
avses att användas endast en gång eller flera gånger. En engångsförpackning bidrar 
till att tiden vid hantering minskar men samtidigt blir ergonomin för de anställda 
sämre eftersom det krävs alltmer manuellt arbete (Chan et al., 2005). En 
engångsförpackning kräver dessutom större plats vid tillverkningsprocessen 
eftersom varje förpackning inte är anpassade efter varandra genom standardisering 
(Lumsden, 2012).  
 
Förpackningens funktion 
Idag har förpackningen en alltmer central roll i företags logistikkedja. Detta har 
inneburit att förpackningens funktion har utökats allteftersom vilket i sin tur 
innebär att en förpackning har allt större krav på sig (Lumsden, 2012). Nedan 
redogörs för de funktioner som en förpackning har.  
 

 Skydda varan – den huvudsakliga funktionen som en förpackning har är att 
skydda varan och innesluta godset mot skador av olika slag 

 Skydda omgivningen – likt ovan ska förpackningen även skydda 
omgivningen från åverkan från det paketerade godset. Detta gäller främst 
gods som har hälso- eller naturskadliga effekter, så kallat farligt gods.  
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 Hanterbarhet – förpackningen bör vara utformad på ett sådant sätt som 
effektiviserar hanteringen av godset. Förpackningen ska kunna hanteras av 
såväl människor som maskiner utan att godset på något sätt deformeras. 

 Standardisering – ibland räcker det inte att enbart utforma förpackningen 
på det sätt som ökar hanteringseffektiviteten utan det krävs då en 
standardisering av förpackningen. Standardiseringen är viktig för att på ett 
effektivt sätt kunna hantera och lagra godset och innebär på så sätt att en 
typ av modul skapas.  

 Stödja retursystem – med retursystem avses att förpackningen ska 
användas flertalet gånger mellan två eller flera olika aktörer i 
logistiksystemet. För att skapa denna möjlighet är det vanligt att minska 
användningen av förpackningar och istället använda sig utav lastbärare av 
standardform så som containers.  

 
Ytteremballage 
Med ytteremballage avses det material som ytterst omsluter innehållet. Den 
vanligaste förpackningsformen är i lådor som är gjorda av såväl trä som plast, 
wellpapp eller metall. Lådans främsta syfte är att skydda innehållet från olika typer 
av mekaniska påkänningar och i vissa fall från klimatologiska och biologiska 
angrepp (Lumsden, 2012). Lådan kan liknas vid en vanlig träpall där det har 
monterats på så kallade pallkragar som ska hålla innehållet på plats på pallen. 
Pallkragen möjliggör stapling av pallen vilket bidrar till ett högre utnyttjande av 
volymen vilket i sin tur bidrar till ett högre utnyttjande av golvytan. 
 
Trä som ytteremballage är vanligt förekommande då det kommer till hantering av 
tungt gods där det är vanligt att maskiner används vid hantering vilket innebär att 
skadepåverkan på godset ökar (Chan et al., 2005). Trälådan är oftast formad likt en 
kub eftersom denna form skapar störst volyminnehåll i förhållande till mantelyta 
(Lumsden, 2012).  

3.4.1 Enhetslast och ytutnyttjande 

För att minimera den interna materialhanteringen är det vanligt att enhetslasta det 
gods som ska lager-eller förrådshållas. En enhetslast är en enhet som har en 
lämpligt vald storlek som är sammansatt på det sätt som bidrar att godset kan 
hanteras och förflyttas med de vanligaste hjälpmedlen (Lumsden, 2012). Den 
vanligaste enhetslastbäraren är lastpallen som används hos alla verksamheter som 
har någon form av lager- eller förrådsverksamhet.  
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Fördelarna med enhetslastbärare är bland annat att det skapas möjlighet att 
använda sig utav standardiserad hanterings-och lagringsutrustning, minskar risken 
för skador eftersom antalet omlastningar minskar och det skapas även möjlighet 
till att stapla gods effektivare vilket i sin tur ger ett större ytutnyttjande i ett lager. 
Den stora nackdelen med enhetslaster är emellertid att enhetslaster ger dålig 
fyllnadsgrad i lagret och i vissa fall för stora lagervolymer eftersom påfyllning av 
lagret sker med hela enhetslaster istället för delar av enhetslasten (Lumsden, 2012). 
För att inte riskera att få för stora lagervolymer är det därför mer fördelaktigt att 
dela upp den större enhetslasten i mindre delar som stämmer överens med 
uttagskvantiteten så att påfyllnad kan ske i enlighet med uttagen kvantitet. 

3.5 Effektivitet mellan lagerhållning och intern 
materialhantering 

Lagerhållning av artiklar kan göras med flera olika principer i ett och samma lager 
då artiklar kan ha många olika förutsättningar som exempelvis krav på utrymme. 
Det är därför vanligt att lagret inte utformas efter en enda artikel utan ofta 
används en kombination av olika lagerhållningsprinciper (Lumsden, 2012). 
 
Vad som är viktigt att beakta då en utformning av lager görs är att lägga fokus på 
att minimera lagerhållningskostnader och hanteringskostnader. Lagerhållnings-
kostnader omfattas av de kostnader som uppstår då en artikel lagerhålls. 
Hanteringskostnader uppstår när gods förflyttas både internt och externt men 
omfattas även av förpackningskostnader och skador som kan uppstå på godset vid 
hantering (Jonsson & Mattsson, 2011). För att minimera dessa kostnader kan olika 
principer kring lagerhållning tillämpas så att hanteringen minimeras och därmed 
minimeras exempelvis risken för att skador ska uppstå på godset (Aronsson et al., 
2004). 
 
För att minimera dessa kostnader bör fokus ligga på att uppnåhög fyllnadsgrad 
och låga driftskostnader vilket görs genom att fullt utnyttja lagringsutrymmet utan 
att försvåra hanteringen (Jonsson & Mattsson, 2011). Att öka fyllnadsgraden för 
mycket kan dock öka transportarbetet genom att små förflyttningar inom lagret 
behöver göras för att komma åt en specifik artikel (Lumsden, 2012).  
 
För att uppnå maximal effektivitet och kostnadseffektivitet måste därför hänsyn 
tas till lagring och hantering samtidigt, se Figur 6.  
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Figur 6 - Kostnadseffektivitet 

För att uppnå kostnadseffektivitet måste således en balans mellan lagring och 
hantering skapas. Detta skapas då de båda kurvorna i Figur 6 når den optimala 
punkten med avseende på kostnad/enhet och omsättning. Maximalt utnyttjande 
av lagret skulle ge lägsta kapitalkostnad om hänsyn tas till utrustning och 
lagerbyggnad men detta skulle istället leda till högre driftskostnader (Lumsden, 
2012).  

För att minimera de interna transportsträckorna och den extra tid transporten för 
med sig baseras lagerhållningsprincip och lagerlayout på hur ofta en artikel 
används. De högfrekventa artiklarna bör vara lätta att komma åt och lagerhålls 
därför i anslutning till där artikeln ska användas. De lågfrekventa artiklarna kan 
tillåtas ha längre transportsträcka och lagerhålls därför i ett lager längre ifrån där 
de ska användas (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). Vad som är viktigt 
att påpeka är att det inte bara är det fysiska transportavståndet som påverkar 
hanteringskostnaderna utan hur lätta artiklar är att komma åt i lagret spelar också 
en viktig roll. Högfrekventa artiklar lagerhålls därför i lättåtkomliga utrymmen 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.6 Artikelplacering 

Med artikelplacering avses den fysiska placeringen av artiklar i lager och dess 
placering avgörs av olika grundläggande överväganden (Jonsson & Mattsson, 
2011). Detta innebär att det inte finns några allmänna riktlinjer för att bestämma 
mest lämpliga plats av en artikel i ett lager (Lumsden, 2012). Mest lämpliga plats 
för en artikel i lager bör bestämmas och styras utifrån det syfte och de 
förutsättningar som råder i respektive verksamhet (Axsäter, 1991). För att besluta 
kring artikelplacering är det viktigt att känna till hur detta kan genomföras på mest 
lämpligt sätt. Lagerstyrning kan genomföras med hjälp utav ABC-analys där en 
indelning av artiklar görs i klasser för att underlätta beslutet om var artiklar ska 
placeras i ett lager (Lumsden, 2012). Vidare används även olika principer för att 
optimera lagringen och där fast-och flytande artikelplacering spelar en central roll. 
För att ytterligare optimera hantering och lagring är det också viktigt att ta hänsyn 
till hur ytan i ett lager utnyttjas (Lumsden, 2012). De tre faktorerna ABC-analys, 
fast- och flytande placering och ytutnyttjande kommer därför att presenteras mer 
ingående i kommande avsnitt.  
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3.6.1 Fast- och flytande placering av artiklar i ett lager 

Vid beslut om placering av produkter i ett lager används huvudsakligen fast- eller 
flytande produktplacering. Fast produktplacering går ut på att varje produkt har en 
bestämd plats i lagret som den ska lagerhållas på (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Detta innebär att den lagringsyta som krävs kommer att bli mycket stor eftersom 
lagret då dimensioneras efter den maximala lagringsvolymen för varje artikel 
(Lumsden, 2012; Oskarsson et al., 2006). Flytande produktplacering innebär 
däremot att artiklarna inte har några förutbestämda platser utan lagerhålls där det 
finns plats ledig (Lumsden, 2012). Var artikeln ska lagerhållas bestäms således i 
samband med att artikeln placeras i lagret. Detta genomförs oftast med hjälp av ett 
lagersystem som används med syfte att optimera lagret med huvudsyfte att öka 
plockeffektiviteten. Både fast- och flytande lagerplacering är ytterst beroende av 
hur verksamheten är utformad och fungerar därför olika bra i olika verksamheter. 
De aspekter som spelar in vid valet av artikelplacering är tillgänglig yta, val av 
förvaringsutrustning och produkternas vikt och utseende (Muller, 2011). 
Strategierna är därför mycket individuella och ingen av dem anses vara bättre än 
den andra utan det gäller för verksamheter att hitta den strategi som passar dem 
bäst. 

3.6.2 ABC-analys 

Syftet med en ABC-analys är att minska den del av produktsortimentet som ska 
finnas i ett specifikt lager. Detta innebär att ett företags interna logistiksystem 
kommer påverkas när det kommer till materialhantering.  Färre antal produkter i 
lager kommer minska den arbetsinsats som krävs för det materiella flödet, det vill 
säga materialhanteringen kommer att minskas. Vidare kommer även ett mindre 
antal produkter i ett lager göra det lättare att styra flödet utifrån prognoser 
(Lumsden, 2012).  
 
ABC-analys används därför vanligen som ett verktyg vid lagerstyrning. I ett lager 
är det vanligt att artiklar inte lagerhålls med samma princip. Faktorer så som 
volym, tyngd, volymvärde med mera påverkar arbetskapaciteten och/eller 
informations-kapaciteten vilket är nära kopplat till kostnader (Lumsden, 2012). 
Därför är det vanligt att dela in artiklarna efter dessa faktorer då lagringsprincip 
ska bestämmas. Viktigt att nämna är att en ABC-analys inte enbart används för 
lagerstyrning av artiklar utan kan även användas för att bestämma fysisk placering 
av artiklar i lager baserat på plockfrekvens (Lumsden, 2012). Klassificeringen av 
artiklar kan genomföras med flera olika kriterier som underlag. Exempel på 
kriterier som kan användas är volymvärde, uttagsfrekvens eller anskaffningsvärde 
(Axsäter, 1991; Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012; Rudberg, 2008). ABC-
analysen kan således genomföras på flera olika sätt. De två vanligaste sätten är att 
använda efterfrågan eller volymvärde som underlag (Smalley, 2004). ABC-analysen 
kan utöver efterfrågan även baseras på användningsfrekvens. Om ABC-
klassificeringen genomförs med volymvärde som underlag är målsättningen att 
minska kapitalbindningen i lager.  
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Genomförs klassificeringen däremot med användningsfrekvens som utgångspunkt 
är syftet att uppnå högre effektivitet i arbetet på lagret (Lumsden, 2012). Om 
användningsfrekvens styr klassificeringen kan den interna materialhanteringen i 
form av transporter minskas eftersom de artiklar som har högst användnings-
frekvens placeras på de platser som är närmast in-och utlastning (Lumsden, 2012). 
Genom denna typ av ABC-analys bestäms hur mycket och vilka produkter som 
ska finnas i lager och var de ska placeras. Artiklar som har hög användnings-
frekvens klassificeras som A-artiklar de med medel användningsfrekvens som B-
artiklar och de artiklarna med låg användnings-frekvens hamnar i C-klassen. 
  
Beräkning 
Hur beräkning genomförs då volymvärde används som underlag presenterar 
Jonsson & Mattsson (2011) i sju steg enligt nedan: 
 
1. Bestäm årsförbrukning av de artiklar som ska ingå i ABC-analysen. 
2. Beräkna volymvärdet (Vv) för varje artikel enligt följande formel: 

Vv= n*p 
Volymvärdet (Vv) bestäms således genom att se till hur många artiklar av ett 
visst artikelnummer som behövs under en viss tidsperiod (n) i förhållande till 
värdet på artikeln (p).  

3. Summera volymvärdet för alla artiklar. 
4. För varje artikel, beräkna procentuell andel av det sammanlagda volymvärdet. 
5. Rangordna artiklarna efter procentuell andel i fallande ordning.  
6. Studera fördelningen och dela in artiklarna i lämpligt antal grupper i ett 

specificerat intervall baserat på volymvärde. Varje intervall ska således 
motsvara en klass, A, B eller C. Fler grupper kan även användas beroende på 
antal valda grupper.  

7. Tilldela varje artikel den ABC-klass som motsvarar dess volymvärde.  
 
I Tabell 3 illustreras hur de sju stegen ovan kan genomföras och resultera i en 
ABC-analys. Vidare i Tabell 4 visas hur indelningen av de olika artiklarna görs 
baserat på den ackumulerade procentandelen som beräknats i Tabell 3.  

Tabell 3 - ABC exempel 

Antal (n) Värde/st (p) Artikel Volymvärde Procentandel Ack. Procentandel 

1000 34,00 kr 7 34000 46,7 % 46,7 % 

1000 25,00 kr 1 25000 34,3 % 81,0 % 

100 45,00 kr 9 4500 6,2 % 87,2 % 

100 33,60 kr 5 3360 4,6 % 91,8 % 

100 22,00 kr 2 2200 3,0 % 94,8 % 

100 19,50 kr 6 1950 2,7 % 97,5 % 

10 6,40 kr 3 640 0,9 % 98,4 % 

10 5,60 kr 4 560 0,8 % 99,2 % 

10 4,80 kr 10 480 0,7 % 99,8 % 

10 1,20 kr 8 120 0,2 % 100,0 % 
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Tabell 4 - ABC-klassificering 

Klass Artiklar Andel artiklar Andel volymvärde 

A 7,1 20 % 81,0 % 

B 9,5,2,6 40 % 16,5 % 

C 3,4,10,8 40 % 2,5 % 
 
Resultatet från ABC-analysen bearbetas sedan med hjälp utav en Pareto-analys. 
Pareto-analysen innebär att en indelning av artiklarna görs efter 80/20-regeln 
(Farrington & Lysons, 2012). Regeln innebär att A-gruppen innehåller 20 procent 
av artiklarna och står för 80 procent av den valda parametern (Axsäter, 1991; 
Lumsden, 2012). Vidare står B-gruppen för cirka 50 procent av artiklarna och 15 
procent av den valda parametern och C-gruppen i sin tur står för 30 procent av 
artiklarna och 5 procent av den valda parametern. Indelningen utefter 80/20-
regeln illustreras i Figur 7.  
 

 

Figur 7 - ABC- klassificeringen illustrerad grafiskt 

ABC-analysen för med sig en del begränsningar eftersom det vanligtvis endast 
används en parameter som underlag då en klassificering av artiklar genomförs 
(Oskarsson et al., 2004; Rudberg, 2008; Storhagen, 2011). Genom att endast 
använda sig utav en parameter vid klassificeringen skapas en statisk och orättvis 
bild av hur artiklar bör placeras ut i ett lager. En artikel som har en jämn 
uttagsfrekvens kan få samma volymvärde som en artikel som plockas ut ur lagret 
mer sällan och dess två artiklar kommer då att hamna i samma klass och erhålla 
samma fokus vid placering. För att undvika detta problem bör därför 
klassificeringen kompletteras med ytterligare parametrar (Rudberg, 2008).  
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke då en ABC-klassificering har genomförts är att 
resultatet av klassificeringen endast bör användas som ett hjälpmedel för att 
besluta var artiklar ska lagerhållas. Detta eftersom de parametrar som används 
som underlag vid en klassificering inte täcker in andra parametrar som spelar in 
vid den fysiska placeringen av artiklarna (Storhagen, 2011).  
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3.7 Produktstruktur och beroenden mellan artiklar 

En produktstruktur visar hur en produkt är uppbyggd av råmaterial och köp-
komponenter, tillverkade detaljer och halvfabrikat till den slutliga tillverkningen 
eller monteringen. Strukturen visar också i vilka kvantiteter som varje ingående 
artikel behövs för att färdigställa slutprodukten (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Exempel på en produktstruktur återges i Figur 8. 
 

 

Figur 8 - Exempel på produktstruktur 

Hur produktstrukturen ser ut med avseende på antal ingående komponenter och 
antal nivåer avgör hur komplex produkten är ur logistiksynpunkt (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Som visas i Figur 8 kommer slutprodukten vara beroende av de 
komponenter som befinner sig på en högre nivå i strukturen, detta innebär att 
brist på en enda artikel kommer påverka nästa steg i en tillverknings- eller 
monteringsprocess. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur försörjning och 
lagerhållning sker i förhållande till det beroende som artiklarna skapar genom 
slutproduktens struktur (Lumsden, 2012).  
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4 Empiri 

För att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i fallstudieföretaget Volvo Powertrain ABs 
verksamhet presenters i detta kapitel en nulägesbeskrivning. Kapitlet inleds med en allmän 
företagsbeskrivning följt av en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens produktion. Därefter 
följer en utförlig beskrivning kring materialfasadens utformning och avslutningsvis avrundas 
kapitlet med en sammanfattning av det upplevda problemet.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget som varit utgångspunkt för fallstudien har varit Volvo Powertrain AB i 
Skövde. Fallstudieföretaget kommer fortsättningsvis i rapporten att refereras till 
som Powertrain. Enheten i Skövde tillverkar dieselmotorer och motor-
komponenter som förser AB Volvos fabriker i Europa, Nord- och Sydamerika 
samt Asien. Under 2012 monterades 73 207 stycken motorer till bland annat 
Volvo Trucks, Volvo Penta, Volvo CE och Volvo Bus. 

I Skövde har Powertrain fabrikslokaler som uppgår till 265 000 m2 och de har 
cirka 2900 anställda enligt 2012 års siffror. Produktionen består av tre 
produktionsprocesser, gjutning, bearbetning och montering som är fördelade på 
sex fabriker. En översikt av verksamheten i Skövde ges i Figur 9.  

 

Figur 9 - Översikt Volvo Powertrain i Skövde (Internt material, Powertrain) 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Fokus i fallstudien har varit delar av monteringsprocessen, denna del av enheten i 
Skövde har markerats med en ring i Figur 9. De motorer som monteras i Skövde 
är HDE13 (13 liters dieselmotor) och HDE16 (16 liters dieselmotor). Vad som 
bör nämnas är att Heavy Duty Engine 16 (HDE16) endast tillverkas i Skövde. 
HDE16 monteras på en lina där motorerna förflyttas sakta framåt med hjälp av 
självgående vagnar som styrs av en slinga i golvet som pulserar med svag ström. 
Monteringen består av olika stationer och vid varje station finns en montör. I 
Figur 10 visas layouten av monteringslinan och dess intilliggande materialfasader. 
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Figur 10 - Layout över monteringsprocessen (Internt material, Powertrain) 

En avgränsning i monteringsprocessen har gjorts till att beakta monteringslinan 
och materialfasaden till HDE16. Vidare i rapporten kommer monteringslinan där 
HDE16 monteras refereras till som 16S. De motorer som monteras vid 16S 
monteras mot kundorder och produktionen är således av dragande karaktär (pull). 
Motorerna finns i flera olika varianter och detta leder därför till att montering inte 
sker likadant hela tiden och förbrukning av ingående artiklar inte sker jämt 
fördelat under året.  

4.2.1 Hanteringsprocess 16S 

Godset kommer till fabriken i Skövde med hjälp av lastbil och vid 
godsmottagningen töms lastbilen med hjälp av en truck som för in godset i 
fabriken. Därefter skannas godset av och placeras på en rullbana som för det till 
sin förbestämda plats i lagret. Pallar som är defekta när de anländer till fabriken 
kontrolleras innan de förs vidare in i lagret. Redan när bilen anländer till 
Powertrain är artiklarna som finns i lastbilen klassificerade beroende på hur 
förbrukningen av artikeln sker. De olika klasserna som finns är högvolym (HV), 
medelvolym (MV) och lågvolym (LV). Klassificeringen innebär att artiklarna redan 
har en bestämd plats om var i fabriken de ska lagras. Detta innebär att artiklarna 
redan vid mottagning hanteras på olika sätt. Högvolymsartiklar har en egen 
mottagning i lagret som ligger i anslutning till den supermarket som artiklarna 
hamnar i. Syftet med supermarket är att de artiklar som presenteras här lätt ska 
kunna försörja materialfasaden som återfinns vid monteringen. Högvolymsartiklar 
karaktäriseras av att de har en hög användningsfrekvens och därför har Powertrain 
valt att lägga stor fokus vid att hantera dessa artiklar så lite som möjligt för att på 
så sätt minska hanteringskostnaderna.  
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För att minska hanteringskostnaderna har Powertrain även en direktbuffert där 
artiklar kommer direkt från godsmottagning in i materialfasaden. I Figur 11 visas 
de delar av det artikelflöde som ligger inom studiens avgränsning.  
 

 

Figur 11 - Artikelflöde (Internt material, Powertrain) 

De artiklar som klassificeras som lågvolymartiklar placeras först i ett höglager. När 
behov initieras av en artikel förs den till materialfasaden som återfinns i anslutning 
till monteringen. Även de flesta av de artiklar som klassificerats som medelvolyms-
artiklar placeras först i ett höglager. Därefter, då behov av artikeln initierats, förs 
artikeln automatiskt till en plockstation där en truck hämtar artikeln och placerar 
den i ett mellanlager. I mellanlagret ligger artikeln sedan tills en signal om 
återfyllnad i materialfasaden initieras. När en signal om återfyllnad i material-
fasaden initieras förs artikeln dit, antingen med ett så kallat materialtåg, vidare 
beskrivning under rubriken 4.2.3, eller med truck. Transportsätt beror på ytter-
emballage vilket kommer att presenteras längre fram i rapporten.  

4.2.2 Materialförsörjning 

På Powertrain används materialförsörjningskonceptet Plan for every part (PFEP). 
Konceptet innebär att artiklar klassificeras som högvolym, medelvolym och 
lågvolym utifrån hur förbrukning av varje artikel sker. Klassificeringen görs på 
fabriksnivå utifrån antal artiklar i förhållande till plock per dag, vid klassificeringen 
tas även hänsyn till hur många pallplatser som behövs. På fabriksnivå menas att 
alla artiklar som förbrukas inom monteringsenheten på Powertrain klassificeras 
samtidigt. Klassificeringen görs således utan hänsyn till hur en artikel förbrukas 
vid respektive process som artikeln används i.  
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Beroende på den klass som artikeln hamnar i får varje artikel en specifik 
försörjningsmetod. Klassen som artikeln hamnar i förändrar även vilket fokus 
artikeln får vid försörjning och vid presentation i materialfasaden. Material-
försörjningsmetoderna används i materialfasaden och vidare till montering. De 
material-försörjningsmetoder som används i produktion är sekvensering, 
direktförsörjning och kitting.  

Sekvensiering innebär att artiklarna sorteras i den ordning som de kommer att 
förbrukas vid montering. På Powertrain används sekvensiering för de artiklar som 
är tunga, stora, dyra och där artikeln finns i många olika varianter. Material-
försörjningsmetoden direktförsörjning går ut på att artiklar förs till montering i 
samma takt som de förbrukas. Detta innebär att alla de artiklar som krävs för att 
färdigställa alla varianter återfinns i materialfasaden. De artiklar som försörjs med 
direktförsörjning karaktäriseras av att de är högförbrukande, tunga, stora eller 
dyra. Den tredje materialförsörjningsmetoden kitting innebär att artiklar sorteras i 
materialfasaden till kit. I ett kit finns alla artiklar som krävs för att slutföra 
monteringen vid aktuell monteringsstation. Kitten placeras på en vagn som ämnar 
till att följa med och försörja två till tre monteringsstationer.  De artiklar som 
försörjs med hjälp av kitting är medelstora och finns i många varianter.  

För att återfylla artiklarna som presenteras i materialfasaden använder Powertrain 
sig utav metoderna kanban och två-bingesystem. Kanbanprincipen bygger på att 
det finns ett begränsat antal kort i omlopp som initierar ett behov. Varje 
kanbankort finns i anslutning till en lastbärare som sedan tidigare har en definierad 
kvantitet som anges på respektive kanbankort. På Powertrain används även två-
bingesystem vilket är en enkel variant av kanbanprincipen. På Powertrain används 
kanbanprincipen för standardiserade artiklar som är medelstora och som 
förbrukas i höga volymer. Två-bingesystemet används däremot för små artiklar till 
exempel skruvar.  

På Powertrain bestäms materialförsörjnings-metod utifrån parametrarna storlek, 
styckkostnad och hur ofta artiklarna förbrukas. Dessa parametrar bestämmer 
således vilken av de fyra klasserna AA, A, B och C, som artikeln hamnar i och där 
AA klassen representerar högvolyms-artiklar. Indelningen utefter klassificerings-
parametrarna återges i Figur 12.  
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Figur 12 - Materialförsörjning (Internt material, Powertrain) 

För en högvolymsartikel ligger fokus på att skapa produktivitet och stabilitet. För 
att kunna skapa detta är det viktigt att artiklarna kan plockas effektivt och finnas 
lättillgängliga. Fokus för en lågvolymsartikel ligger därför på att ta upp så lite plats 
som möjligt. Vidare innebär detta att hänsyn måste tas till vilken material-
försörjningsmetod de olika artiklarna har vid beslut om vilka artiklar som ska 
presenteras i materialfasaden.  

4.2.3 Materialfasad 

I materialfasaden till 16S ska de artiklar som krävs vid tillverkning av en 16-liters 
motor finnas. I dagsläget används det 235 stycken pallartiklar vid tillverkning av 
HDE16. I materialfasaden finns det dock endast 156 tillgängliga pallplatser. Detta 
innebär att vissa av pallartiklarna har placerats utanför materialfasaden vid en 
annan lagerpunkt. För närvarande är inte alla pallartiklar strategiskt placerade utan 
artiklarna har placerats ut där det för stunden har funnits plats.  

Eftersom platsen i materialfasaden är begränsad har fallstudieföretaget valt att 
också presentera vissa artiklar genom upphängning eller i små ”blå-lådor”. Alla 
artiklar från leverantör kommer på pall och sorteras därefter upp utefter deras 
karaktäristika och presenteras på ovan nämnda sätt. De artiklar som presenteras i 
pall är artiklar som är stora, skrymmande, tunga och finns i få varianter. 
Upphängningsartiklarna är skrymmande och för att spara plats hängs de upp i en 
ställning. Exempel på en upphängningsartikel är en bränsleslang, det vill säga en 
slang som förser motorn med bränsle. För att det extraarbete som följer med 
upphängningen ska bli lönsamt måste artiklarna uppgå till ett visst värde. 
Exempelvis är det inte lönsamt att plocka upp skruvar som kostar mindre än 10 
öre styck och hänga upp dessa. Pall- och upphängningsartiklarna försörjs till 
monteringen genom sekvensiering och direktförsörjning. ”Blå-lådorna” som är 
placerade i ett ställage försörjs till materialfasaden i form av ett två-bingesystem. 
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Denna materialförsörjningsmetod innebär att det alltid ska finnas två lådor med 
material på angiven plats för respektive artikel i material-fasaden. Försörjningen av 
de olika artiklarna till materialfasaden sker genom ett materialtåg. Tåget körs av en 
truckförare och går enligt en fast tidtabell. Då en låda är tom sätts den överst på 
ställaget och det tåg som förser materialfasaden med material noterar signalen om 
påfyllnad.  

I materialfasaden plockar en materialberedare ihop de artiklar som en montör 
behöver vid en monteringsstation. För att underlätta för montören och för att 
minska tiden som behövs vid monteringsstationen är det också vanligt att 
materialberedaren förmonterar vissa artiklar innan de förs vidare till 
monteringsstationen. I materialfasaden används två olika plockprinciper. För pall- 
och upphängningsartiklar används plocklista och för ”blå-lådorna” används Pick-
by-light.  

4.3 Upplevda problem 

Eftersom det monteras motorer av olika varianter vid linan finns det ett flertal 
artiklar som fyller samma funktion men har olika utseende. Detta innebär att det i 
dagsläget finns flera olika varianter av en artikel i materialfasaden men där 
förbrukning av respektive artikel ser olika ut. Detta i sin tur innebär att det i 
materialfasaden finns flera artiklar som ligger en längre tid utan att användas, de 
tar alltså upp plats för artiklar som används mer frekvent. I dagsläget begränsas 
materialfasaden till 194 stycken pallplatser inklusive buffertplatser. Om hänsyn 
inte tas till dessa buffertplatser finns det totalt 156 stycken pallplatser till 
förfogande i materialfasaden. I Bilaga 1 visas en ritning över fallstudieföretagets 
materialfasad för att visa de pallplatser som finns i ursprungsläget.  

Eftersom Powertrain använder sig utav fyra olika typer av pallar, innebär detta att 
det inte går att räkna pallar i styck. Därför måste hänsyn tas till hur stor yta 
respektive pall tar upp i materialfasaden. De olika pallarna som används vid 
Powertrain är K-pall, L-pall, G-pall och EMV400 och dess storlek återges i Tabell 
5. 

Tabell 5 - Pallinformation 

  K-pall L-pall G-pall EMV400 

Storlek (mm) 600*800 1200*800 1400*800 1200*1600 

Yta (m2) 0,5 1,0 1,1 1,9 

Total yta som finns i materialfasaden måste därför beräknas, dessa beräkningar har 
gjorts genom att multiplicera pallens storlek med antal pall i styck, detta resultat 
redovisas nedan i Tabell 6. 

Tabell 6 - Yta i materialfasaden 

  K-pall L-pall G-pall EMV400 Totalt 

Antal (styck) 76 71 2 9 158 

Yta i materialfasaden 36 68 2 17 124 
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Total yta som finns till förfogande i materialfasaden uppgår således till 124 m2. 
När tillgänglig yta i materialfasaden har beräknas måste hänsyn tas till vilka artiklar 
som används vid 16S och som därför bör ha en plats i materialfasaden. Genom 
observationer och dokumentstudier har författarna identifierat att det vid slut-
monteringen av HDE16 används totalt cirka 235 artikelnummer. Beräkningar 
kring den yta som dessa 235 artikelnummer tar upp visas i Tabell 7.  

Tabell 7 - Beräkningar yta kontra antal artiklar 

Palltyp Antal (styck) Yta (m2) 

K 101 48 

L 121 116 

G 2 2 

EMV400 9 17 

Totalt 235 184 

  
Tabell 7 visar hur artikelnumren har fördelats ut på respektive palltyp och 
beräkningar av den yta som de tar upp har beräknats till 184 m2. Detta skapar ett 
problem eftersom det enligt tidigare enbart finns en yta på 124 m2 till förfogande 
för pallar i materialfasaden.  

För att bestämma vilka artiklar som ska finnas i materialfasaden måste hänsyn 
därför också tas till var artiklarna kan lagerhållas om de inte får plats i material-
fasaden. Till 16S har Powertrain ett separat lager som de kallar för F-benet. 
Författarna har därför också kartlagt hur många pallplatser som finns i F-benet för 
att se hur många av de pallar som redan återfinns i materialfasaden som skulle 
kunna lagerhållas i F-benet och tvärtom. Antal pallplatser och den yta som 
pallarna tar upp i F-benet återges i Tabell 8.  

Tabell 8 - Yta i F-benet 

  K-pall L-pall G-pall EMV400 Totalt 

Antal (styck) 14 86 0 22 122 

Yta i F-benet 7 83 0 42 132 

 
Total yta som finns i F-benet till de artiklar som förbrukas vid 16S uppgår 132 m2. 
Totalt i hela fabriken finns det således 256 m2 som kan användas till pallar som 
förbrukas vid 16S. Idag ses F-benet som en form av extra materialfasad som ligger 
avsides, sett till monteringen. Denna extra materialfasad är något som fallstudie-
företaget vill försöka få bort eftersom den bidrar till extrahantering av de artiklar 
som presenteras där. Det primära målet är att inga artiklar ska presenteras i F-
benet utan alla artiklar ska presenteras i materialfasaden vid monteringen. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens två frågeställningar. Kapitlet inleds med en analys av den 
metodik som författarna har valt att anta för att kunna besvara frågeställningarna. Därefter 
följer en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och den empiri som samlats in. Denna 
jämförelse är uppdelad i två avsnitt, där avsnitt ett ämnar till att analysera den första 
frågeställningen och i avsnitt två analyseras den andra frågeställningen. Avslutningsvis 
presenteras den arbetsmetod som har tagits fram och hur den används. 
 

5.1 Introduktion 

För att illustrera processen med att ta fram en arbetsmetod med syftet att 
kontinuerligt uppdatera vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad har 
författarna valt att använda sig utav metoden SIPOC. Med hjälp utav de olika 
stegen i SIPOC-processen identifierades fem aspekter varav tre kan användas som 
input. De resterande två aspekterna kan användas som kompletterande 
information. En fri tolkning av SIPOC-metoden har använts för att analysera den 
empiri som samlats in och för att säkerställa att insamlad data är relevant att 
använda för att besvara frågeställningarna. I Figur 13 illustreras processens olika 
steg och dess innehåll.  

 

 

Figur 13 – SIPOC (Fritt tolkat Sörqvist, 2004) 

Som utgångspunkt identifierades de aktörer och parametrar som bidrar till att 
materialfasaden kan uppdateras. Aktörerna som har identifierats är författarna 
samt anställda på fallstudieföretaget. För att identifiera vilka artiklar som bör 
presenteras i materialfasaden behövs även tillgång till parametern affärssystem. 
Affärssystemet ska leverera den statistik som behövs som input till uppdateringen 
av vilka artiklar som ska presenteras i materialfasaden. För att vara säker på att rätt 
statistik hämtas från affärssystemet har såväl författarna som de anställda på 
fallstudieföretaget behövt bidra med kunskap. Författarna har bidragit med 
kunskap inom ämnesområdet så att sökningarna i affärssystemet har gjorts med 
fokus på aspekterna så att syftet har uppnåtts. De anställda har bidragit med 
information kring verksamheten och affärssystemet så att sökningarna efter 
statistik har varit möjliga att genomföra. För att säkerställa att rätt input erhålls har 
intervjuer och observationer på fallstudieföretaget varit en nyckelkälla. 
Intervjuerna har genomförts med de som ska använda arbetsmetoden för att se till 
så att den input som används genererar i en tillförlitlig output. 
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För att se till så att den output som erhålls går att implementera har även 
intervjuer genomförts med aktörer som påverkas av arbetsmetoden. Den aktör 
som främst påverkas av arbetsmetoden är materialberedare det vill säga den 
person som plockar ihop de artiklar som behövs vid monteringen.  

Enligt Figur 12 ska en uppdatering leda till output i form av klassificering som har 
genomförts med hjälp av en ABC-analys. Syftet med klassificeringen är att besluta 
vilka artiklar som bör presenteras i en materialfasad. Uppdateringen har bidragit 
till förbättringsförslag genom att vissa artiklar har fått nya förvaringsplaceringar 
efter genomförd ABC-analys. Detta redovisas närmre under analys för respektive 
frågeställning. 

5.2 Vilka aspekter är viktiga att beakta vid beslut om 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad? 

Med hjälp utav de intervjuer och observationer som författarna genomfört på 
fallstudieföretaget har fem aspekter identifierats som bör beaktas vid beslut om 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Dessa aspekter visas i Tabell 
9. Aspekterna har sedan med hjälp utav litteraturstudier utvecklats och analyserats 
vidare. För att bestämma om aspekterna är lämpliga som input vid en uppdatering 
kring vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad har författarna därför 
valt att genomföra en så kallad mönsterpassning där empiri har jämförts med 
teori. Vidare i Tabell 9 illustreras mönsterpassningen genom en markering med ett 
kryss som beskriver att aspekten återfinns i teori respektive empiri.  

Tabell 9 - Aspekter att beakta vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en 

materialfasad 

Aspekter Teori Empiri 

Årsförbrukning X X 

Interntransport 
 

X 

Kvantitet per förpackning 
 

X 

Användning per slutprodukt X X 

Ytteremballage X X 
 

De teorier som har används som underlag vid mönsterpassningen har varit 
kopplade till artikelplacering i ett lager. Eftersom de aspekter som samlats in 
genom empiriska studier är kopplade till artikelplacering i en materialfasad säger 
teorin inte exakt samma sak som empirin. I teorin presenteras materialfasaden 
som ett gränssnitt mellan metoder för materialförsörjning och produktionslayout 
och det är i gränssnittet som artiklar presenteras inför tillverkning (Finnsgård, 
2013). Inom teorier kopplat till materialfasad presenteras också att artiklar kan 
ligga olika länge i materialfasaden beroende på hur ofta en artikel förbrukas. En 
materialfasad kan därför ses som ett mellanlager där artiklar lagras olika länge och 
de aspekter som används för artikelpresentation i ett lager kan därför även 
användas vid artikelpresentation i en materialfasad. I följande avsnitt ämnar 
författarna till att presentera mönsterpassningen för respektive aspekt. Vidare 
presenteras vad de olika aspekterna står för och hur de kan påverka beslutet om 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad.  
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5.2.1 Årsförbrukning  

Årsförbrukning är den aspekt som författarna finner sig ha starkast koppling 
mellan empiri och teori. Årsförbrukning är en av de aspekter som Jonsson & 
Mattsson (2011) presenterar och som används som underlag vid en ABC-analys 
för att kunna klassificera artiklar. Årsförbrukningen är en faktor som fallstudie-
företaget använder flitigt, men då det tillverkas motorer av flera olika varianter vid 
undersökningsenheten innebär detta att förbrukning av artiklarna inte sker jämt 
fördelat över året. I teorin har författarna inte funnit något som kopplas till ojämn 
förbrukning som orsakas av en stor variantspridning av produkter. Det närmaste 
författarna kommer är variation i efterfrågan till följd av hög- och lågsäsong. Vid 
variationer i förbrukning är det enligt Lumsden (2012) svårt att bestämma vilka 
artiklar som bör finnas i lager och i vilken kvantitet och med vilket säkerhetslager. 
Aspekten årsförbrukning har genom fallstudien varit av yttersta vikt för att kunna 
bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. På fallstudie-
företaget lagras information kring årsförbrukning på fabriksnivå vilket innebär att 
årsförbrukningen inte är fördelad över de processer som förbrukar artiklarna. För 
att kunna använda årsförbrukning vid en klassificering har författarna genom de 
empiriska studierna identifierat att förbrukning måste bryta ner till processnivå. 
Används årsförbrukning för hela fabriken innebär det att en mycket hög 
årsförbrukning används vilket leder till att det ser ut som om artikeln förbrukas i 
högre volymer än vad den faktiskt gör. Detta bidrar till en missvisande siffra då 
det kommer till påfyllnad av artiklar och antalet täckdagar kommer då att bli färre.  

5.2.2 Interntransport 

Interntransport avser de transporter av artiklar som genomförs mellan lager och 
olika tillverkningsprocesser. Genom de empiriska studierna på fallstudieföretaget 
har författarna funnit att denna aspekt är viktig att ta hänsyn till då den aktuella 
verksamheten har flera olika processer som förbrukar samma artiklar. Då samma 
artiklar förbrukas vid flera olika processer är det inte möjligt att använda den 
samlade informationen kring årsförbrukning. Om den samlade årsförbrukningen 
används vid en fortsatt klassificering kommer fokus vid en klassificering att bli fel. 
De interna transporterna möjliggör för en fördelning av den samlade årsför-
brukningen. Fördelningen innebär att årsförbrukningen kan brytas ner och visas 
för respektive process som artikeln förbrukas i. Transport-historiken gör det 
således möjligt att identifiera hur mycket av årsförbrukningen som sker vid 
respektive process.  

För att fördela årsförbrukning som lagras på fabriksnivå har författarna identifierat 
att historik kring hur ofta artiklar transporteras till en undersökningsenhet är 
lämplig att använda. Genom att kartlägga antalet transportuppdrag kan en slutsats 
kring hur stor del av årsförbrukningen som används vid undersökningsenheten 
dras. Slutsatsen kan dras med hjälp utav ett antagande om att ett transportuppdrag 
motsvarar en förpackning.  Vidare med hjälp utav information kring kvantitet per 
förpackning är det möjligt att räkna ut hur mycket av en artikel som förbrukas vid 
respektive enhet. 
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5.2.3 Kvantitet per förpackning 

Aspekten vilken kvantitet som finns per förpackning har tagits fram genom 
statistik på fallstudieföretaget och är viktigt att ta i beaktning i förhållande till hur 
ofta artikeln förbrukas. Genom en god kännedom kring förbrukning av en artikel 
samt i vilka kvantiteter den förpackas är det möjligt att beräkna hur ofta påfyllning 
av förpackningar bör ske. Artiklar med hög förbrukning och relativt låg kvantitet 
per förpackning kommer därför få en högre klass vid klassificeringen eftersom 
förpackningen byts ut mer frekvent.  
 
Kvantitet per förpackning kan även användas i samarbete med transportuppdrag 
med syfte att fördela årsförbrukning som lagras på fabriksnivå. Ett transport-
uppdrag motsvarar en förpackning som i sin tur består av x stycken artiklar och på 
så sätt kan antalet transportuppdrag multipliceras med kvantitet per förpackning 
för att beräkna förbrukning vid en process.   

5.2.4 Användning per slutprodukt 

Aspekten hur många av en artikel som används per produkt kan kopplas både till 
teorin och fallstudieföretaget. Begreppet syftar till att beskriva hur många av en 
artikel som det går på en slutprodukt. Går det exempelvis två av en artikel på en 
slutprodukt kommer förbrukningen av produkten att vara dubbelt så hög. Detta 
innebär då att denna artikel kommer bytas ut mer frekvent i materialfasaden om 
den presenteras där. Detta är något som måste beaktas med stort fokus då beslut 
kring vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad görs. Skulle en artikel 
som förbrukas i höga volymer placeras i en separat lagerpunkt kan transport-
arbetet öka om artiklarna förs till monteringen en och en.  Denna aspekt sätts 
därför i förhållande till de interna transporterna samt den interna material-
hanteringen. Som tidigare nämnts bör fokus ligga på att minimera såväl de interna 
transporterna som hantering innan tillverkning för att minska de kostnader som 
Aronsson et al. (2004) presenterar kopplat till intern materialhantering. Vidare 
presenterar Jonsson & Mattsson (2011) att en minimering av hanteringen innan 
tillverkningsprocessen minimerar risken för att skador ska uppstå på godset vilket 
i sin tur minimerar de kostnader som är kopplade till dessa.  Genom att beakta hur 
många av en artikel som går åt per slutprodukt är det således enkelt att beräkna 
hur ofta påfyllning av artikeln görs. Med en god kännedom kring utbytnings-
frekvens är det vidare lättare att påverka den interna materialhanteringen och hålla 
de kostnader som uppstår kopplat till detta på en låg nivå. 

5.2.5 Ytteremballage 

Med ytteremballage menas det emballage som artiklarna levereras och presenteras 
i. Typ av ytteremballage avgör således hur mycket yta som artikeln kommer ta 
upp.  Att ta hänsyn till vilket ytteremballage som används är viktigt eftersom att 
det ofta råder platsbrist i materialfasaden och det är därför av yttersta vikt att 
kunna göra platsbesparingar.  
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Denna aspekt har författarna identifierat från en studie (Wänström & Medbo, 
2009) där fokus låg på hur hanteringen av material påverkar monteringsprocessens 
prestanda. Genom att ändra lastbärare för vissa artiklar, och på så sätt frigöra mer 
yta, kunde fler artiklar presenteras i anslutning till monteringsprocessen och på så 
sätt minimera hanteringsprocessen innan montering. Denna platsbesparing är 
enligt Lumsden (2012) mycket viktig eftersom ett ökat antal varianter av produkter 
leder till att ett större antal artiklar krävs vid tillverkning vilket i sin tur leder till 
platsbrist. Vidare presenterar Aronsson et al. (2004) att sättet som hanteringen av 
artiklar sker internt kommer påverka lagerhållningskostnader och hanterings-
kostnader. Även detta är aktiviteter som inte tillför värde för kund och därför bör 
fokus ligga vid att minimera hanteringsprocessen innan tillverkning.  
 
På fallstudieföretaget används standardiserade förpackningar med trä som ytter-
emballage. Syftet med en standardiserad förpackning är att öka hanterings-
effektiviteten främst vid transport. Den standardiserade förpackningen finns dock 
i olika storleksvariationer där de mindre förpackningarna har anpassats efter den 
största. De standardiserade förpackningarna ökar fyllnadsgraden under transport 
men skapar problem då det kommer till lagerhållning. På fallstudieföretaget 
används huvudsakligen samma förpackningar vid lagring som vid transport, det 
vill säga ingen ompackning sker. Den förpackning som används är lastpallen 
vilken även ses som en enhetslast som optimerar hantering och förflyttning av 
gods. Enhetslasten i form av en lastpall med pallkragar medför att gods kan 
staplas ovanpå varandra vid transport men då det kommer till lagerhållning skapas 
ett problem och då främst vid presentation i en materialfasad. I materialfasaden 
ska godset vara lättåtkomligt vilket innebär att pallarna inte kan staplas på 
varandra. Vidare skapar enhetslasten och tillika lastpallen en dålig fyllnadsgrad i 
materialfasaden eftersom påfyllning sker med hela enhetslaster istället för med 
delar av enhetslasten. Detta innebär att då en pall börjar bli tom, lyfts en ny lika 
stor pall in trots att behovet av artikeln i pallen är halverat vilket skulle innebära 
att endast en halv pall behövs den närmsta tiden. Genom att lyfta in en helpall 
istället för en halvpall kommer pallen att binda plats som den egentligen inte 
behöver för en artikel som skulle behöva platsen. För att ta hänsyn till detta och 
spara plats i materialfasaden har fallstudieföretaget valt att hänga upp en del av de 
artiklar som är skrymmande, exempelvis slangar. Artiklarna levereras till fabriken i 
lastpallar men paketeras om efter ankomst och hängs upp i särskilda upphäng-
ningsställ och frigör därigenom golvyta. Ytteremballage är därför viktigt att beakta 
vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Mindre 
emballage frigör mer golvyta vilket leder till att fler artiklar kan presenteras i 
anslutning till tillverkningsprocessen vilket leder till att hanteringen innan 
tillverkning kan minskas. Vidare är denna aspekt endast aktuell att ta hänsyn till då 
det råder platsbrist i den enhet som ligger till grund för undersökningen och 
används därför efter en klassificering har genomförts 
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Sammanfattningsvis har alla aspekter som presenterats någon form av koppling till 
varandra. Vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad måste 
hänsyn tas till alla aspekter samtidigt. Hur dessa aspekter kan används tillsammans 
för att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad presenteras i 
nästa avsnitt av kapitlet.  

5.3 Hur kan dessa aspekter användas för att bestämma 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad? 

5.3.1 ABC-analys 

Vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad kan alla de 
identifierade aspekterna användas som underlag vid en ABC-analys. Enligt 
Jonsson & Mattsson (2011) är volymvärde den aspekt som vanligtvis används vid 
en ABC-analys. Volymvärdet används med fördel som underlag då det är aktuellt 
att se hur mycket kapital som är bundet i lager. Undersökningsenheten i studien 
påverkas inte direkt av hur mycket av företagets kapital som är bundet i lager, 
därför har författarna valt att inte använda sig av denna aspekt. Eftersom 
undersökningsenheten är en materialfasad där artiklar hela tiden plockas har 
författarna använt sig utav aspekten årsförbrukning vid analysen. I en 
materialfasad är det vanligt att det råder platsbrist (Wänström & Medbo, 2009) 
därför ligger fokus mer på hur ofta artikeln förväntas plockas från materialfasaden. 
Efterfrågan som kan liknas vid årsförbrukning är enligt Smalley (2004) även en 
aspekt som kan användas som underlag vid samma typ av analys.  
 
Under studien har författarna upptäckt att det finns relativt lite teori kring hur en 
materialfasad är uppbyggd. Vidare har författarna också upptäckt att det inte finns 
några direkta riktlinjer för hur en klassificering sker mest lämpligt av de artiklar 
som ska presenteras i en materialfasad. För att lösa denna brist i teorin har stort 
fokus lagts vidfallstudieföretaget. Fokus har varit hur fallstudieföretaget arbetar 
med materialfasaden och hur artiklar försörjs till materialfasaden och vidare till 
montering. Genom observationer och intervjuer identifierade författarna fem 
aspekter som är viktiga att beakta vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i 
en materialfasad. I Figur 13 visas en överblick av hur aspekterna länkas samman 
och därefter följer en beskrivning av hur de används vid en ABC-analys.  
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Figur 14 - Koppling mellan aspekter och ABC-analys 

I Bilaga 2 visas en översikt av den ABC-analys som har genomförts med 
ovanstående aspekter som underlag. Figur 14 syftar till att visa att aspekten års-
förbrukning används som utgångspunkt vid ABC-analysen. I anslutning till aspekten 
visas att interntransport används som kompletterande information. Information 
kring interntransport syftar till att fördela årsförbrukningen rättvist mellan de 
processer som artikeln används i.   
 
Det första steget i analysen består av att beräkna hur många förpackningar som 
förbrukas per år. För att kunna genomföra denna beräkning måste det även finnas 
information om i vilka kvantiteter som artiklarna är förpackade i då de presenteras i 
materialfasaden.  
 

                 
              

                     
 

 
Vidare genomförs en beräkning för att bestämma hur många artiklar som 
förbrukas per dag.  

             
              

              
 

 
Beräkningen används vidare för att kartlägga hur många förpackningar som 
förbrukas per dag. 
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Detta ger en indikation av i vilka volymer artikeln förbrukas och därigenom hur 
ofta påfyllning av artikeln görs. De artiklar som varit till underlag för ABC-
analysen har således delats in i tre klasser baserat på hur många förpackningar som 
förbrukas per dag. Med hjälp av ovanstående beräkningar har artiklarna delats in i 
klasserna högvolym (HV), medelvolym (MV) och lågvolym (LV). Gränserna för 
de olika klasserna har gjorts efter önskemål från fallstudieföretaget. I Tabell 10 
återges fördelningen av artiklarna. 

Tabell 10 - Indelning av artiklar 

Klass Antal artiklar (styck) Andel artiklar Andel förbrukning 

HV 20 9 % 70 % 

MV 86 37 % 25 % 

LV 129 55 % 5 % 
 
Tabell 10 visar en variant av den regel som enligt Farrington och Lysons (2012) 
presenteras som Pareto-regeln. I Tabell 10 går att utläsa att 20 stycken av 
företagets artiklar motsvarar nio procent av det totala antalet artiklar. Dessa nio 
procent står sedan för 70 procent av den totala förbrukningen. Dessa artiklar har 
därför klassificerats som högvolymsartiklar och bör presenteras i materialfasaden. 
Vidare presenteras att 86 stycken av företaget artiklar motsvarar 37 procent av det 
totala antalet artiklar. Detta innebär att 37 procent av antalet artiklar står för 25 
procent av den totala förbrukningen. Detta leder till att dessa artiklar klassificeras 
som medelvolymsartiklar och dessa bör om plats finns också presenteras i 
materialfasaden. I den sista klassen finner vi att 129 stycken av företagets artiklar 
motsvarar 55 procent av det totala antalet artiklar. Dessa 55 procent står sedan i 
sin tur för 5 procent av den totala förbrukningen. Detta innebär att dessa artiklar 
klassificeras som lågvolymsartiklar och bör i sista hand presenteras i material-
fasaden (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012).  
 
Av de 129 lågvolymsartiklarna presenteras i dagsläget 59 stycken i materialfasaden. 
Eftersom lågvolymsartiklarna inte bör ta upp plats i materialfasaden då det råder 
platsbrist har dessa artiklar placerats utanför materialfasaden. De artikelplatser 
som har frigjorts har markerats röda och illustreras i Bilaga 3.  
 
De styckberäkningar som genomförts ovan kan dock inte enbart användas som 
underlag. De företag som använder sig utav av olika typer av pall med olika mått 
måste ta hänsyn till hur stor yta respektive pall tar upp. Här används därför 
kompletterande information kring det ytteremballage som varje artikel har för att 
på så sätt kunna beräkna hur stor plats respektive artikelnummer tar upp. För 
fallstudieföretaget i denna studie har plats beräknats för respektive klass, 
beräkningarna återges i Tabell 11. I Tabell 12 återges en sammanställning kring 
den plats som respektive klass kräver baserat på antalet artiklar som hamnat i 
klassen. 
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Tabell 11 - Ytberäkningar 

 

Tabell 12 - Yta som behövs för respektive klass 

Klass Antal Yta (m2) 

HV 20 17 

MV 86 68 

LV 129 99 

Totalt 235 184 

 
I det aktuella fallet för denna klassificering finns det som tidigare presenterats 
totalt 156 pallplatser i materialfasaden vilket motsvarar en yta på 124 m2. Detta 
innebär att de artiklar som klassificerats som högvolymsartiklar och medelvolyms-
artiklar kommer att få plats i materialfasaden. Dessa artiklar kommer således att ta 
upp 106 platser som motsvarar 85 m2. Genom studien har det framkommit att 
vissa utav hög- och medelvolymsartiklarna inte presenteras i materialfasaden. 
Författarna anser att dessa artiklar bör presenteras i materialfasaden och eftersom 
plats frigjorts vid borttagning av lågvolymsartiklarna har det varit möjligt att 
plocka in dessa i materialfasaden. De artiklar som har lyfts in i materialfasaden 
visas med grön markering i Bilaga 4.  
 
Efter att hög- och medelvolymsartiklar har placerats i materialfasaden finns det 50 
platser kvar och en yta på 39 m2. Dessa återstående platser och yta måste således 
fördelas över de artiklar som klassificerats som lågvolymsartiklar. Fördelningen 
kan då ske enligt samma metodik som ovan och se till hur stor förbrukningen är 
för respektive artikel inom lågvolymsklassen.  
 
Vid beslut kring vilka av lågvolymsartiklarna som ska presenteras i materialfasaden 
likt detta scenario med platsbrist måste hänsyn också tas till hur produktstrukturen 
av respektive variant av slutprodukten ser ut. Hänsynstagandet bör omfatta ingår-i 
samt hur beroendet ser ut mellan respektive artikel. Enligt Jonsson & Mattsson 
(2011) kommer en slutprodukt vara beroende av de ingående komponenterna, 
detta kommer således att påverka nästa steg i monteringsprocessen om en artikel 
saknas vid exempelvis förmonteringen i det aktuella fallet. Saknas en artikel vid 
förmonteringen kommer förmonteringsprocessen att stanna upp tills dess att 
artikeln har transporterats till materialfasaden, om artikeln nu skulle lagerhållas i 
ett separat lager. Därför är det viktigt att inte enbart se till hur artikeln förbrukas 
då det råder platsbrist där artikeln mest önskat ska presenteras. Vid denna process 
med att välja var artiklarna ska presenteras om det behövs två olika platser måste 
förhållandet mellan försörjning, lagerhållning och det beroende som artiklarna 
skapar genom slutproduktens struktur således beaktas.  



Analys 

42 

 

För att ta hänsyn till försörjning, lagerhållning och det beroende som artiklarna 
skapar mellan varandra kan fast- eller flytande artikelplacering användas. En fast 
artikelplacering leder till att alla artiklar har en fast plats i ett lager, denna princip är 
inte möjlig att använda vid artikelplacering i en materialfasad. Detta med den enkla 
anledningen att en materialfasad ofta är begränsad med avseende på plats. Den 
fasta artikelplaceringen kan däremot användas i kombination med en flytande 
artikelplacering. De artiklar som klassificerats som högvolymsartiklar ska ha en 
garanterad plats i materialfasaden, dock kan de vid behov placeras på olika platser 
inom materialfasaden. Alla artiklar bör placeras strategiskt så att de lagras i 
anslutning till där artikeln förbrukas vid linan. Det strategiska valet av placering 
bör beakta lättillgänglighet och sträckan som artikeln ska transporteras till den 
arbetsstation där artikeln ska monteras. Detta kan tolkas som att 
högvolymsartiklarna har en kombination av fast-och flytande placering. Artiklarna 
anses ha en fast placering i den mån att de alltid ska ha en plats i materialfasaden, 
dock kan de placeras på olika platser inom materialfasaden. Det som är viktigt att 
påpeka är att vid flytande artikelplacering kan artiklarna bytas ut och frigöra plats 
nya artiklar då förbrukningen gått ner och artiklarna inte längre klassificeras som 
högvolymsartiklar. Denna kombination av artikelplacering är fördelaktig för 
tillverkande företag som har hög produktvariation vilket leder till att 
förbrukningen av artiklar lätt kan svänga. Det bör därför vara lätt att byta plats på 
artiklar då förbrukningen förändras.  
 

Problematik då materialförsörjningsmetod bestäms på fabriksnivå 

Vid beslut om vilka lågvolymsartiklar som ska få ta upp plats i materialfasaden 
måste hänsyn därför tas till vilken klass artikeln tillhör då den har tilldelats 
materialförsörjningsmetod. Eftersom fallstudieföretaget redan klassificerat de 
artiklar som används vid 16S för att ge varje artikel en materialförsörjningsmetod 
skapas en problematik. Problematiken skapas eftersom klassificeringen dels sker 
på fabriksnivå och dels för att klassificeringen sker utan hänsyn till resterande 
delar av produktionssystemet. Att klassificeringen sker på fabriksnivå innebär att 
materialförsörjningsmetod tilldelas med total årsförbrukning för hela fabriken som 
underlag. Vidare menar Lumsden (2012) att produktionslayout och material-
försörjningsmetod bör utvecklas parallellt för att undvika suboptimering. Detta 
innebär således att gränssnittet materialfasad också bör utformas parallellt med 
dessa delar av produktionssystemet. Vid ett koncept likt PFEP, som Powertrain 
använder sig utav, sker en klassificering av artiklar vid ett specifikt tillfälle. Data 
kring parametrarna kostnad, storlek och hur ofta artikel används samlas således in 
vid ett givet tillfälle. Efter klassificeringen delas artiklarna som tidigare presenterat 
in i tre olika klasser, högvolym, medelvolym och lågvolym där respektive klass får 
olika fokus. Fokus på en artikel i högvolymsklassen ligger exempelvis på att skapa 
produktivitet och stabilitet vilket innebär att denna artikel alltid ska finnas 
lättillgänglig och lätt kunna försörjas till montering. Vidare ligger fokus för en 
artikel i lågvolymsklassen på att ta upp så lite plats som möjligt.  
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Vid klassificeringen med att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad kan aspekten, hur ofta artikeln används, ha förändras. Förändringen 
skapas eftersom en nedbrytning av årsförbrukning har gjorts till processnivå vilket 
innebär att årsförbrukningen fördelas till respektive process. Detta innebär att 
andra indata kommer att användas vid klassificeringen vid beslut om vilka artiklar 
som ska presenteras i en materialfasad. En artikel som vid första anblick förbrukas 
frekvent vid beslut om materialförsörjningsmetod kan därför vid klassificering om 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad förbrukas mindre frekvent. I 
extremfallet vid ett scenario likt detta då artiklar klassificeras med samma 
parameter som underlag men på olika nivåer och vid olika tillfällen kan artikeln 
hamna i en annan klass. En artikel som vid tilldelning av materialförsörjnings-
metod klassificeras som högvolymsartikel kan vid klassificering av vilka artiklar 
som ska presenteras i en materialfasad klassificeras som en medel- eller 
lågvolymsartikel. Detta innebär att fokus på artikeln kommer att ändras. En artikel 
som klassificerats som högvolymsartikel vid materialförsörjningsmetod ska som 
presenterats finnas lättillgänglig för att försörja montering. Om samma artikel vid 
ett senare tillfälle vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i material-
fasaden, klassificeras som lågvolymsartikel innebär detta att denna artikel inte ska 
ta upp plats i materialfasaden.  

5.3.2 Framtagen arbetsmetod 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en arbetsmetod för hur en 
uppdatering av vilka artiklar som bör presenteras i en materialfasad genomförs. 
För att uppfylla syftet och därmed skapa en rutin som ska kunna användas i 
framtiden har författarna skapat ett flödesschema. Syftet med flödesschemat är att 
ge en överblick av alla de val som är viktiga att ta för att kunna besluta vilka 
artiklar som ska presenteras i materialfasaden. Flödesschemat är baserat på de 
aspekter som identifierades under den första frågeställningen och som är viktiga 
att prioritera för företag med liknande verksamhet som fallstudieföretaget. Genom 
att arbeta efter flödesschemats olika val bearbetas olika scenarion som kan uppstå 
när rätt indata ska samlas in samt vilka åtgärder som bör vidtas vid respektive 
scenario för att kunna fullfölja klassificeringen. I Figur 15 visas det flödesschema 
och de riktlinjer som författarna har tagit fram och som är viktiga att beakta vid 
beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Förklaring till 
symbolerna i flödesschemat återges i Bilaga 5.  
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Figur 15 - Flödesschema över arbetsprocessen 
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Identifiera vilka artiklar som används vid den aktuella undersökningsenheten. 

Starten av beslutsprocessen utgörs av aktiviteten med att identifiera vilka artiklar 
som används vid undersökningsenhetens tillverkningsprocess. Att identifiera dessa 
artiklar är viktigt för att erhålla rätt indata till de kommande stegen i besluts-
processen så att slutresultatet blir tillförlitligt. Fel indata i inledningen av 
beslutsprocessen kan leda till att artiklar som inte används vid undersökning-
senhetens tillverkningsprocess placeras i den tillhörande materialfasaden.  
 

Finns information om årsförbrukning? 

När en identifiering av vilka artiklar som förbrukas vid undersökningsenhetens 
tillverkningsprocess är genomförd följer beslutspunkten med att samla in 
information kring artiklarnas årsförbrukning. Om svaret blir NEJ på denna fråga 
genomförs en sidoaktivitet med syfte att identifiera orsaker till varför information 
saknas. Genom fallstudien har författarna identifierat främst tre möjliga orsaker till 
varför information saknas. Exempel på möjliga orsaker är att artikeln utgått ur 
artikelsortimentet, projektartikel som endast använts under kort tidperiod eller att 
artikeln är en extrem lågförbrukare som inte används varje år. Avsaknad av 
information och dess orsak är vanligt förekommande hos alla verksamheter, men 
är naturligtvis också väldigt individuell för respektive verksamhet. De orsaker som 
anges är således inte generella utan måste identifieras för respektive verksamhet. 
Om det inte går att kartlägga möjlig orsak till varför denna statistik inte finns har 
författarna valt att betrakta dessa artiklar som extrema lågförbrukare. Dessa 
artiklar har därför klassificerats manuellt och författarna har beslutat att dessa inte 
bör ta upp plats i materialfasaden. Om orsak kring avsaknad av information går att 
kartlägga fortsätter processen till den fjärde beslutspunkten.  
 

Används artiklarna i flera olika processer? 

De artiklar som identifierats i starten av beslutsprocessen används sedan för att 
kartlägga om dessa artiklar används i flera olika processer, i detta fall monterings-
linor.  Om artiklarna används vid flera olika monteringslinor, det vill säga svaret på 
frågan blir JA, måste en extra aktivitet i beslutsprocessen genomföras. Aktiviteten 
innebär att transporthistorik studeras för att avgöra hur ofta artikeln transporteras 
till den aktuella undersökningsenheten. Genom att kartlägga hur ofta artikeln 
transporteras till undersökningsenheten kan slutsatser dras kring hur stor 
förbrukningen av artikeln är vid den aktuella undersökningsenheten. När 
transporthistoriken har bearbetats kan beslutsprocessen fortsätta.   
 

Finns information om i vilka kvantiteter som artikeln förpackas?  

Vidare följer beslutet med att finna information kring förpackningskvantitet för 
respektive artikel. Om svaret på frågan blir NEJ följer en sidoaktivitet för att 
identifiera förpackningskvantitet för respektive artikel. Här har författarna valt att 
söka upp liknande artiklar och antagit samma förpackningskvantitet. Även detta 
förfarande bör beaktas med ett kritiskt synsätt.   
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Finns information om hur många av varje artikel som går åt vid en slutprodukt? 

Denna fjärde beslutspunkt anser författarna är mycket väsentlig för klassificer-
ingen av de olika artiklarna. Detta med den enkla anledningen att då det 
exempelvis går två artiklar på en slutprodukt kommer denna artikel att förbrukas i 
dubbelt så hög takt. Om svaret blir NEJ på om denna information finns att tillgå 
har författarna antagit att det endast går en artikel per slutprodukt. Denna siffra är 
naturligtvis inte 100 procent tillförlitlig utan bör beaktas med ett kritiskt synsätt 
vid analysen.  
 
Genom att besvara de frågor som återfinns i flödesschemat i Figur 14 och följa 
vägen som svaret ger ska en ABC-klassificering kunna genomföras. Genom en 
ABC-klassificering ska sedan artiklarna kunna delas in i olika grupper där de olika 
grupperna bestämmer var respektive artikel ska placeras. Eftersom platsbrist är det 
som oftast begränsar verksamheter när det kommer till artikelpresentation i en 
materialfasad måste en kartläggning av hur stor yta respektive artikelnummer tar 
upp genomföras. För att identifiera hur stor platsbristen är bör fokus ligga på att 
identifiera ytteremballage för respektive artikelnummer. Aspekten ytteremballage 
syftar således till att används för att visa hur stor yta som frigörs och vilka artiklar 
som kan plockas in och placeras på den frigjorda ytan. 
  
Vad som avslutningsvis är viktigt att påpeka är att processen med att hitta den 
information som leder till en klassificering av artiklar är att den inte enbart 
behöver användas för en uppdatering av en materialfasad. Syftet med metoden är 
att den även ska kunna användas inom lagerhållning för att se var och hur artiklar 
ska lagerhållas. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring det resultat som har uppnåtts samt de metoder 
som har använts. Diskussionen ämnar till att beröra de delar som genomförts bra samt de delar 
som hade kunnat genomföras bättre under examensarbetet. Kapitlet avslutas med slutsatser där 
författarna presenterar en rekommendation till fallstudieföretaget som ämnar till att beskriva hur 
de kan arbeta vidare med arbetsmetoden samt ett kort avsnitt där författarna ger förslag på 
vidare forskning.  

6.1 Resultat 

Syftet med studien har varit att ta fram en arbetsmetod för att kunna bestämma 
vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Frågeställningarna som har 
formulerats är starkt kopplade till studiens syfte och eftersom författarna anser att 
frågeställningarna är besvarade har därmed studiens syfte uppnåtts. Nedan följer 
en diskussion kring det resultat som författarna uppnått för respektive 
frågeställning. 

6.1.1 Frågeställning 1 

Vilka aspekter är viktiga att beakta vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad? 

Efter genomförda litteraturstudier, intervjuer och observationer vid under-
sökningsenheten som har varit en materialfasad vid en monteringslina har fem 
aspekter kunnat identifieras: 
 

- Årsförbrukning 

 Interntransport 
- Kvantitet per förpackning 
- Användning per slutprodukt 
- Ytteremballage 

 
Eftersom resultatet av frågeställning ett återfinns både inom teori och empiri anser 
författarna att resultatet är tillförlitligt. Den enda bristen i resultatet är kopplat till 
aspekten interntransport. Denna aspekt har författarna endast funnit i empirin 
genom den fallstudie som har genomförts. Denna aspekt har gjort det möjligt att 
på ett någorlunda tillförlitligt sätt kunna fördela årsförbrukningen av en artikel då 
den förbrukas vid flera monteringslinor. Därför anses denna aspekt vara väsentlig 
vid beslut om vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Tillsammans 
med de andra fyra aspekterna har detta sedan lett fram till resultatet av den andra 
frågeställningen.  
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6.1.2  Frågeställning 2 

Hur kan dessa aspekter användas för att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad?  

De fem aspekterna som utgör resultatet av den första frågeställningen har därefter 
använts för att genomföra den ABC-analys som besvarar frågeställning två. De 
aspekter som har använts som underlag för klassificeringen har varit års-
förbrukning, kvantitet per förpackning och användning per slutprodukt. 
Aspekterna interntransport och ytteremballage har däremot endast använts som 
ett komplement till ovanstående aspekter. Då en klassificering har varit möjlig att 
genomföra anser författarna att aspekterna är lämpliga att använda för att 
bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Eftersom 
aspekterna som identifierats inom teorin även gått att applicera på fallstudie-
företaget anser författarna att resultatet är generaliserbart. Generaliseringen riktar 
sig främst till tillverkande verksamheter med liknande produktionsupplägg. 
Produktionsupplägget syftar till att verksamheten har flera olika monteringslinor 
med intilliggande materialfasad som försörjs med flera olika materialförsörjnings-
metoder.  

6.2 Implikationer 

Studien har resulterat i fem aspekter som ska kunna användas som underlag i den 
arbetsmetod som ämnar till att bestämma vilka artiklar som ska presenteras i en 
materialfasad. Författarna rekommenderar verksamheter till att använda dessa 
aspekter som input till den arbetsmetod som syftar till att uppdatera vilka artiklar 
som bör presenteras i en materialfasad. De aspekter som tagits fram i denna studie 
bör vidare kompletteras med aspekter som är specifika för varje verksamhets 
unika situation. Vidare är syftet att dessa aspekter ska fungera som underlag vid en 
klassificering av de artiklar som används vid den tillverkningsprocess som kopplas 
till den valda materialfasaden. I denna studie har samtliga aspekter används vid 
klassificeringen av de artiklar som används vid den aktuella undersökningsenheten. 
Vid klassificeringen uppstod det dock problem då det saknades indata kring vissa 
artiklar. Vad som är fortsatt viktigt vid användning av denna arbetsmetod är att 
säkerställa att fullständig data finns tillgänglig för samtliga artiklar som används i 
den tillverkningsprocess som förbrukar de artiklar som presenteras i material-
fasaden. 
 
Implikationen av denna studie är att genom en arbetsmetod kunna uppdatera vilka 
artiklar som ska presenteras i en materialfasad. Detta ska hjälpa till att urskilja de 
artiklar som inte används vid tillverkning men som ändå tar upp plats i 
materialfasaden för de artiklar som används mer frekvent. Genom att göra detta 
kan plats frigöras och fördröjning vid tillverkning minskas eftersom de artiklar 
som förbrukas ofta finns lättillgängliga i närheten av tillverkningsprocessen.  
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6.3 Metoddiskussion 

De metoder och tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla studiens syfte 
har inte varit felfria. Nedanstående avsnitt syftar därför till att föra en diskussion 
kring det som varit bra och det som hade kunnat göras bättre. Diskussionerna är 
kopplade till datainsamling, dataanalys och validitet och reliabilitet.  

6.3.1 Datainsamling 

I denna studie har datainsamlingsprocessen utgått från litteraturstudier och en 
fallstudie. Studien inleddes med att grundläggande litteraturstudier genomfördes 
inom ämnesområdet produktionslogistik för att skapa en bra utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet. Dessa grundläggande litteraturstudier gav författarna ett riktat 
fokus då fallstudien inleddes. Detta har inneburit att de intervjuer och 
observationer som genomförts har bidragit med god och relevant information för 
att uppfylla syftet med studien. För att skapa ett djup i studien genomfördes mer 
litteraturstudier som riktades mot problemområdet i studien. Denna del i 
datainsamlingen är den som varit mest komplicerad eftersom det finns relativt lite 
teori kring hur en materialfasad kan vara uppbyggd.  

För att komplettera denna avsaknad av teori har författarna lagt stor vikt vid de 
intervjuer och observationer som genomförts inom ramen för fallstudien. Genom 
att hålla intervjuer med personer med olika befattningar har den information som 
kommit ur intervjuerna kunnat anses vara tillförlitlig. För att säkerställa så att 
ingen information ur intervjuerna skulle gå förlorad hade inspelningar av 
intervjuerna kunnat genomföras. Observationerna inom fallstudien har 
genomförts vid upprepade tillfällen. Vid de olika tillfällena erhölls likvärdig 
information och författarna anser därför att dessa observationer har varit 
tillförlitliga för studiens resultat.  

I denna studie genomfördes även dokumentstudier för att erhålla indata som var 
nödvändig för att kunna besvara den andra frågeställningen och på så sätt uppfylla 
studiens syfte. Den erhållna informationen hämtades från Powertrains 
affärssystem och har avsett information kring de identifierade aspekterna. I 
slutskedet av fallstudien framkom det att det saknades information kopplat till 
vissa av de artiklar som skulle klassificerats. Om dokumentstudierna hade 
genomförts i ett tidigt skede av studien hade det funnits tid till att komplettera den 
bristande informationen som behövdes för klassificeringen.  

6.3.2 Dataanalys 

För att säkerställa att arbetsmetoden är användarvänlig har en fri tolkning av 
metodiken SIPOC använts. Metoden har hjälpt till att säkerställa att önskad 
output kunde uppnås genom att börja baklänges med kunden, det vill säga 
användaren av arbetsmetoden. Genom att först kartlägga de krav som ställdes på 
arbetsmetoden kunde önskad output identifieras. Genom att veta vilken output 
som krävdes kunde sedan nödvändig input bestämmas. Genom att använda 
SIPOC vid analys av empiri kunde ett resultat i form av en användbar 
arbetsmetod skapas.   
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De data som har samlats in genom empiriska studier har kontinuerligt analyserats 
mot det teoretiska ramverket i denna rapport i form av mönsterpassning. 
Analysmetoden har möjliggjort kontinuerlig utvärdering av den teori som 
presenterats i ramverket och bidragit till att ramverket kunnat uppdateras 
allteftersom ny empirisk data samlats in. Detta har på så sätt säkerställt att enbart 
relevanta teorier för studien har presenterats och har på så sätt stor användbarhet.  

6.3.3 Validitet och reliabilitet 

Genom att använda sig utav metoderna för datainsamling och dataanalys har 
författarna lyckats besvara de två frågeställningarna. Detta har i sin tur inneburit 
att studiens syfte, ”ta fram en arbetsmetod för att kontinuerligt kunna uppdatera vilka 
artiklar som ska presenteras i en materialfasad vid en produktionslina”, har uppfyllts.  

Den interna validiteten av studien anser författarna vara hög. Detta har säkerställts 
genom att den empiri som samlats in jämförts med det teoretiska ramverket 
genom så kallad mönsterpassning. Syftet med mönsterpassningen var således att 
se hur väl den empiri som samlats in stämmer överens med teori och på så sätt 
styrka den interna validiteten i studien. En svaghet i studien ser författarna kopplat 
till fallstudien. Eftersom fallstudien varit av enfallsdesign är de aspekter som tagits 
fram mindre generella. För styrka den externa validiteten och på så sätt göra 
aspekterna mer generella hade dessa kunnat testas på flera fallstudieföretag. 
Eftersom tiden för studien var ytterst begränsad ansåg författarna, för att skapa en 
god kvalitet i studien, att det var fördelaktigt att enbart rikta in sig på ett 
fallstudieföretag. Den externa validiteten anser författarna således har en 
förbättringspotential. Bortsett från antalet fallstudier anser författarna att studien 
uppnår hög validitet överlag.  

Vidare anser författarna att reliabiliteten i studien varit låg. Detta eftersom det 
resultat i form av en arbetsmetod och de aspekter som tagits fram baseras på 
empirisk datainsamling. Dessa aspekter är således mycket riktade mot 
fallstudieföretaget och skulle samma metodik genomföras en gång till är det inte 
säkert att samma resultat skulle uppnås. Om hänsyn till studien tas ur ett 
helhetsperspektiv anser författarna att den uppnår hög reliabilitet. Detta eftersom 
den information som samlats in samlats in vid flera olika tillfällen och där 
informationen varit likvärdig.    
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6.4 Slutsatser 

I denna studie har fem aspekter lyfts fram och utvärderats med syfte att se 
huruvida de är relevanta att använda vid beslut om vilka artiklar som ska 
presenteras i en materialfasad. Utifrån analysen av detta har författarna kommit 
fram till att alla aspekter är relevanta men att fokus ligger på årsförbrukning, 
interntransport och ytteremballage. Årsförbrukning innebär att det går att se hur 
ofta artikeln används vid montering och på så sätt hur ofta den hanteras, detta 
innebär att hanteringen och transporten är nära kopplat till hur ofta artikeln 
används. Interntransport är den aspekt som endast funnits inom de empiriska 
studierna och som har visat sig vara ytterst viktig för verksamheter som har flera 
olika tillverkningsprocesser. När verksamheter har flera olika tillverknings-
processer är det vanligt att bland annat årsförbrukning lagras på fabriksnivå. En 
årsförbrukning som lagras på fabriksnivå är inte lämplig att använda vid en 
utformning av en materialfasad till en av tillverkningsprocesserna eftersom detta 
inte visar hur artiklarna förbrukas vid den specifika tillverkningsprocessen. Detta 
innebär att varje materialfasad till varje tillverkningsprocess kommer utformas 
likadant, det vill säga att samma artiklar kommer få en plats i varje materialfasad 
oavsett om de används i tillverkningsprocessen eller inte. Interntransporterna har 
på så sätt bidragit till att fördela årsförbrukningen mellan varje tillverkningsprocess 
vilket innebär att varje materialfasad kommer få en unik utformning. Vidare har 
platsbrist visat sig spela en central roll i en materialfasads uppbyggnad och därför 
har det även varit viktigt att beakta aspekten ytteremballage, i detta fall pallar, för 
att identifiera hur stor yta som kan frigöras i materialfasaden.  

Vad som är viktigt att påpeka kopplat till aspekterna är att de skiljer sig åt mellan 
olika verksamheter. Detta eftersom alla verksamheter har unika mål och fokus då 
det kommer till materialhantering. Dessa aspekter är viktiga att betrakta då 
verksamheten har platsbrist och där fokus ligger på att eliminera risken för att 
artiklar saknas vid montering. Om artiklar inte presenteras i en materialfasad kan 
materialhantering och transportsträcka öka vilket innebär att det tar längre tid 
innan artikeln når monteringen. 

6.5 Rekommendationer 

En rekommendation till Powertrain är att genom den arbetsmetod som tagits fram 
och den klassificering som gjorts, se över vilka artiklar som är högförbrukande 
och lågförbrukande och var de verkligen presenteras. Då de artiklar som för 
nuvarande presenteras i materialfasaden förbrukats och ska bytas ut bör 
fallstudieföretaget även lägga stor vikt vid att bestämma vilken artikel som ska 
presenteras på denna tomma lagerplats.  
 
Genom fallstudien identifierade författarna att flertalet lågvolymsartiklar 
presenterades i materialfasaden, det vill säga på mest lämpad plats sett till 
monteringen. Samtidig presenteras högvolymsartiklar i en annan del av fabriken 
vilket innebär längre transportsträcka innan artikeln når monteringen vilket kan 
bidra till ineffektiv materialhantering.  Vidare identifierades att de artiklar som är 
högvolymsartiklar och medelvolymsartiklar får plats i materialfasaden.  
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Detta innebär att författarna rekommenderar Powertrain till att genomföra en mer 
noggrann klassificering av lågvolymsartiklarna för att bestämma vilka av dessa som 
ska få uppta plats i materialfasaden. Vidare bör hänsyn tas till produktstruktur och 
det beroende som artiklar skapar mellan varandra för att inte stoppa upp 
produktion. För att få plats med så många som möjligt av dessa lågvolymsartiklar 
kan även en bedömning av materialförsörjningsmetod genomföras. Detta för att 
på så sätt se om artiklarna kan presenteras på annat sätt och därmed frigöra mer 
yta i materialfasaden. 

Avslutningsvis är rekommendationen till Powertrain att följa de riktlinjer i 
arbetsmetoden som tagits fram för att kunna genomföra en klassificering av de 
artiklar som ska presenteras i materialfasaden. Genom att följa dessa skapas en 
struktur av materialhanteringen och rätt artiklar presenteras på bästa plats. 

6.6 Vidare forskning 

För att kunna ta denna studie vidare anser författarna att en djupare och mer 
ingående datainsamling bör genomföras. Datainsamlingen syftar till att göra de 
aspekter som tagits fram mer generaliserbara. Aspekterna bör i första hand testas 
på flera fallstudieföretag för att se om de är applicerbara på fler verksamheter än 
fallstudieföretaget som varit utgångspunkt i denna studie. Denna studie behandlar 
enbart de artiklar som presenteras i pall, därför anser författarna att vidare 
forskning kan genomföras för att se om de artiklar som presenteras på annat vis 
även kan klassificeras utifrån de framtagna aspekterna. Vidare forskning kan även 
genomföras för att se om arbetsmetoden och de aspekter som tagits fram går att 
använda för alla artiklar som ingår i ett företags produktkatalog.
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1: Ritning över materialfasaden hos 

Powertrain 

 

I bilden visas Powertrains 
monteringslina i mitten.  

Höger respektive vänster om 
monteringslinan syns 
materialfasaden.  

Rutorna som syns i materialfasaden 
utgör de platser som artiklar kan 
presenteras på. 
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Bilaga 2: Beräkningar i ABC-analysen 

 
Nedan visas en översikt av ABC-analysen.  
 

 
 
  
Årsförbrukning 
Siffror kring årsförbrukning har erhållits av inköpsavdelningen. Siffrorna är 
baserade på prognos och är därmed bara en uppskattning kring hur mycket de 
olika artiklarna kommer att förbrukas. Prognosen uppdateras en gång i veckan och 
blir därför en mer tillförlitlig indata till ABC-analysen.  
 
Ytteremballage 
Ytteremballage är kopplat till respektive artikelnummer och har precis som 
årsförbrukningen erhållits av inköpsavdelningen. Informationen fås således ur 
samma lista som årsförbrukningen. I ABC-analysen visas endast pallar, K och L. 
Siffran efter bokstaven representerar hur många kragar pallen har.  
 
Kvantitet/förpackning 
Kvantitet per förpackning har precis årsförbrukning och ytteremballage erhållits 
från inköpsavdelningen.  
 
Användning per slutprodukt 
Siffror kring hur många artiklar som behövs för att färdigställa en slutprodukt har 
erhållits ur en rapport. Rapporten visar antalet förbrukade artiklar per station och 
totalt under en vald tidsperiod.  
 
Antal förpackningar per år 
Antal förpackningar som förbrukas per år har beräknats genom att dividera 
årsförbrukning med kvantitet per förpackning.  
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Antal artiklar per dag 
Antal artiklar som behövs per dag har beräknats genom att dividera 
årsförbrukning med antal arbetsdagar per år. Siffran antal arbetsdagar per år är i 
ABC-analysen unik för fallstudieföretaget och har specificerats till 240 dagar per 
år. Denna siffra representerar således hur många gånger per dag en 
materialberedare plockar varje artikel.  
 
Antal förpackningar per dag 
Beräkning kring hur många förpackningar som förbrukas per dag har gjort genom 
att multiplicera antalet artiklar per dag med användning per slutprodukt. Detta 
divideras sedan med kvantitet per förpackning.  
 
Täckdagar 
Täckdagar syftar till hur många dagar en förpackning räcker innan den behöver 
bytas ut. Beräkningen sker genom att ta ett dividerat med antal förpackningar som 
krävs per dag.  
 
Procentandel av total förpackningsförbrukning per dag 
Beräkning genomförs genom att ta förpackningsförbrukning för respektive artikel 
dividerat med summan av förpackningsförbrukning per dag för alla artiklar.  
 
Ackumulerad procentandel av total förpackningsförbrukning per dag 
Den ackumulerade procentandelen av total förpackningsförbrukning per dag görs 
genom att ackumulera procentandelen av total förpackningsförbrukning per dag.   
 
Klassificering  
Klassificeringen baseras på den ackumulerade procentandelen av total 
förpackningsförbrukning per dag. Indelningen av högvolym, medelvolym 
respektive lågvolym har gjorts med fallstudieföretagets parametrar som underlag. 
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Bilaga 3: Borttagna pallar efter klassificering 

 

 

 

 

 

Röd markering: 

Lågvolymsartiklar som har 

plockats bort ur materialfasaden. 



Bilagor 

61 

 

Bilaga 4: Inlyfta hög-och 

medelvolymsartiklar 

 

Röd markering: 
Lågvolymsartiklar som har 

plockats bort ur 

materialfasaden. 

 

 

Grön markering: Hög- och 

medelvolymsartiklar som har 

placerats i materialfasaden 

efter klassificeringen. 
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Bilaga 5: Symboler vid flödesschema 

 

 


