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Sammanfattning 
Emhart Glass tillverkar den utrustning som behövs vid tillverkning av 
glasemballage såsom glasburkar och glasflaskor. Förutom att sälja hela 
lösningar säljer de även reservdelar. I och med reservdelsförsäljningen har 
Emhart Glass stora lager och ett stort flöde av inkommande samt utgående gods. 
Utspridda lagerplatser i företagets byggnad samt flytande lagerplatser gör att 
företagets önskan om att plocka motorer utifrån FIFO-principen inte kan ske.  
 
Syftet med detta examensarbete är att genom kartläggning och analys av det 
fysiska och administrativa flödet av motorer ta fram en layout som förenklar och 
förbättrar plockning och spårning.  
 
Avgränsningar har gjorts mot att inte titta närmare på det problem som finns 
kring de returnerade motorerna, som exempelvis vad som skall göras med de ca 
300 motorerna som ligger lagrade i väntan på ett beslut om kassering eller 
reparation. 
 
Utifrån den gjorda kartläggningen och analysen framkom att alla 
motorrelaterade problem som Emhart Glass har; långa transportsträckor inne i 
byggnaden, garantitid som inte kan nyttjas optimalt, utspridda lagerplatser, en 
kontrollstation för motorer som är obemannad och ligger utanför motorenas 
naturliga flöde, dessa problem skulle underlättas om alla aktiviteter som har med 
motorhantering att göra låg i nära anslutning till varandra.  
 
Med den framtagna layouten, motorcellen, som är en samlad yta för alla 
motorrelaterade funktioner, försvinner de tidigare nämnda problemen. 
Motorcellen har utarbetats från Krajewski och Ritzman (2002) metod för 
layoutplanering. I det första steget bestämdes att motorcellen skall innehålla ett 
lager med fasta lagerplatser, en kontrollstation, en arbetsstation och en 
returhanteringsstation. De övriga tre stegen behandlar hur själva motorcellen 
skall utformas bland annat utifrån de närhetskrav som finns mellan de ingående 
stationerna. I ställagen bör de mest frekvent plockade motorerna ligga på de 
nedre hyllplanen, så att plockningen kan ske smidigt utan att truck behövs. För 
att skapa en så ergonomisk arbetsplats som möjligt är det viktigt att ta att de 
flesta plock sker från en plockvänlig höjd på 70 till 80 centimeter över 
golvnivån. 
 
Ledningen på Emhart Glass har godkänt ett budgetförslag för upprättning av en 
motorcell under vårterminen 2005. Med detta examensarbete har företaget ett 
mycket bra underlag vid implementeringen av en motorcell. 
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ABSTRACT 
Emhart Glass Sweden is a world-leading supplier of equipment, control systems 
and new and used spare parts for the glass packaging industry. This master 
thesis is based upon a study carried out at the Sundsvall division. 
 
The company has a large stock as it deals in spare parts. Within the company 
there are two main storage facilities, but there are also smaller storage facilities 
dispersed through-out the building. Having certain articles outside the main 
storage facility has made the handling and supervision thereof more difficult. 
Today the company has a business system that unfortunately lacks routines for 
tracing components. Emhart has the need to, but lacks the possibility to monitor 
each article when dispatched to a customer. This handling of motors is 
especially vulnerable. A contributing factor is that there is a considerable 
amount of motors in circulation within the company and due to the fact that 
several types of motor have quality problems and are often returned by the 
customer with various faults and complaints. The supplier of Emhart’s motors 
provides a period of guarantee. Currently, this period of guarantee is not utilized 
optimally as there are no storage routines.  
 
The aim of this thesis was to carry out a mapping of motor flow at Emhart Glass 
and to put forward a new lay out which would simplify the process of picking 
and tracking the motors. An account and analysis of the business according to 
the handling of motors has been made. In the analysis it comes to light that the 
company has various problems with the administrative and physical handling of 
motors. With the theory about layout planning guidelines has been made in the 
analysis chapter for a new layout who will improve the situation for Emhart 
Glass. This would hopefully result in a solution proposing a new motor area, a 
space where all motor related work would be gathered. The solution is very 
detailed and a budget for the investments needed for the motor area has been 
made by the management and the money is available in January of 2005. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en bakgrund till examensarbetet. Därefter presenteras 
problemställning, syfte och avgränsningar. Sist i kapitlet ges läsanvisningar. 
 

1.1 Bakgrund 
De flesta företag växer i storlek med åren om de lyckas med att bli erkända. 
Företagen expanderar ofta för att få större ekonomisk vinning. Expansionen sker 
vanligtvis i den befintliga lokalen eller i tillbyggnader. Oavsett expansion så 
leder ofta en organisk tillväxt till att en ostrukturerad layout bildas. Den närhet 
som borde finnas mellan olika operationer och lagringsplatser går inte att få om 
inte en större omplacering görs av olika operationer.   
 
För Emhart Glass som arbetet är utfört hos är just detta ett problem. Företagets 
layout är inte helt optimal till dess verksamhet. På grund av dagens layout 
skapas onödiga transportsträckor och merarbete vid hantering av det gods som 
skall hanteras. 
 
Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall är tillverkare av utrustning för 
tillverkningsindustrin av emballageglas. Man tillverkar och säljer både ny 
utrustning och reservdelar, varav en betydande del är motorer som köps in från 
ett antal leverantörer. Det fysiska flödet av motorer är idag struligt med långa 
transportsträckor och flera olika lagringsplatser.   
 
1.2 Problemformulering 
Problemet som Emhart Glass upplever är att hanteringen av motorer är allmänt 
ostrukturerad, främst på grund av att de olika lagerplatserna är utsprida över hela 
företaget. Detta medför att det inte går att hålla ordning på om nya motorer 
skickas ut till kund före de motorer som legat längst tid i lagret. Utspridda 
lagerplatser försvårar också dagens arbete med att registrera information om 
enskilda motorer.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att genom kartläggning och analys av det 
fysiska och administrativa flödet av motorer ta fram en layout som förenklar och 
förbättrar plockning och spårning.  
 
1.4 Avgränsningar 
Hantering av returnerade motorer är ett problem för Emhart Glass. Att hitta en 
lösning till hur det ska bli lättare att spåra och sköta det administrativa arbetet 
som krävs vid varje retur kommer ej att göras i detta examensarbete. Däremot 
tas hänsyn till det fysiska flödet av returnerade motorer i lösningsförslaget.  
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I dagsläget finns det en projektgrupp som arbetar med att hitta ett lämpligt 
spårbarhetssystem. Därför görs endast en översiktlig undersökning av 
spårbarhetsproblemet i detta examensarbete 
 
1.5 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 
 Innehåller en bakgrund till de problemområden som ligger till grund för 
examensarbetet. Vidare beskrivs syfte med examensarbetet samt de 
avgränsningar som gjorts. 
 
Kapitel 2: Metod 
 Beskriver hur ämnet valdes samt den metod och tillvägagångssätt som använts 
för att uppnå syftet med examensarbetet. Kapitlet avslutas med en metodkritik.  
 
Kapitel 3: Teori 
 Beskriver de teorier som använts för att kunna genomföra detta examensarbete 
samt för att ge stöd och belägg till resultatet som har utarbetats.  
 
Kapitel 4: Företagsbeskrivning 
Ger en kortfattad företagspresentation av Emhart Glass 
 
Kapitel 5: Nulägesbeskrivning 
Ger en inblick i hur det administrativa och fysiska motorflödet ser ut idag hos 
företaget. 
 
Kapitel 6: Analys 
 Innehåller en analys av nuläget utifrån de teorier som presenterats i teoridelen. 
Kapitlet avslutas med att en ny layout tas fram med hjälp av de teorier som 
berör layoutplanering i teorikapitlet. 
 
Kapitel 7: Resultat 
 Presenterar det resultat som tagits fram utifrån analysen för att lösa de 
identifierade problemen.  
 
Kapitel 8: Diskussion 
 Innehåller en diskussion om arbetets genomförande, lösningsförslaget som 
utarbetats och förbättringsförslag för företaget. 
 
Kapitel 9: Referenser 
 Innehåller referenser till den litteratur som använts samt referenser till de 
personer som har intervjuats.  
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2 METOD 
I detta kapitel redogörs för de metodval som använts för genomförandet av 
examensarbetet samt tillvägagångssätt för datainsamling.  
 
2.1 Ämnesval 
Jag har läst Industriell ekonomi med logistik som examensinriktning och 
ergonomisk produktion som teknisk profil. Under min studietid har jag genom 
min tekniska profil läst kurser som berört ämnet layoutplanering. Layoutval i en 
industri är otroligt viktigt för dess interna logistik i produktionen. Jag tycker att 
det här ett intressant ämne och därför har jag valt att utföra mitt examensarbete 
inom det här området. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
Tillsammans med min utsedda handledare gjordes riktlinjer upp för exjobbets 
utformning. Under min tio veckors långa sommarjobbsperiod på 
komponentlagret och godsmottagningen lärde jag känna många medarbetare och 
kunde redan här skapa värdefulla kontakter för examensarbetet. 
 
Undersökningsmetoden i detta arbete kan enligt den definition Eriksson & 
Wiedersheim (1999) presenterar mest liknas vid en fallstudie. Enligt dem syftar 
fallstudiemetodiken till att undersöka ett fåtal objekt i en mängd avseenden. 
Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och så täckande information som 
möjligt skapas. Fallstudier passar bra vid studier av processer och förändringar. 
(Patel & Davidson 1994) 
 
En undersöknings karaktär kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Med en 
kvalitativ undersökning analyseras och tolkas data som inte kan utryckas i 
sifferform på ett meningsfullt sätt, medan data i en kvantitativ undersökning 
både uttrycks och analyseras i sifferform. (Lekvall & Wahlbin 1993) Detta 
arbete består främst av en kvalitativ undersökning eftersom en kartläggning av 
motorflödet består av att undersöka hur olika avdelningar utför sina 
arbetsmoment. En kvantitativ undersökningsmetod har dock använts för 
beräkningar av den lageryta som krävs för hantering av motorerna.  
 
Rapportens teorikapitel är uppdelat i två huvuddelar; lagerlayout och 
lagerstyrning. Syftet med rapporten är att ta fram en layout för ett nytt lager av 
motorer, i och med detta krävs även att hänsyn tas till företagets 
lagerstyrningsprinciper för att kunna fastställa vilka lagernivåer som skall gälla i 
lagret. Vidare är nulägesbeskrivningen och analysen beskriven sett utifrån hur 
motorflödet ser ut genom företaget. Enligt Eriksson & Wiedersheim (1999) är 
två av fallstudiens särdrag just detaljerade studier av historiska förlopp och en 
ingående beskrivning av de aktörer som studien berör. Utifrån analysens 
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slutsatser har det mynnat i att en ny layout bör utformas för hantering av 
motorer, den presenteras i sista kapitlet, resultat. 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoder handlar om det sätt information inhämtas för att 
uppfylla syftet. För att datainsamlingen ska blir tillförlitlig och trovärdig är det 
viktigt att eftersträva hög validitet och reliabilitet. (Burell & Kylén 2003) Under 
arbetets gång har data insamlats både via litteraturstudier och empiriska studier. 
 
2.3.1 Litteraturstudie 
Teoridelen i rapporten bygger på litteraturstudier. Litteraturen som främst består 
av böcker har sökts i Sundsvall stadsbiblioteks katalog och i Mitthögskolans 
biblioteks databas Mima. De sökord som använts är främst; logistik, 
lagerhantering, layout och materialadministration. 
 
2.3.2 Empiriska studier 
Nulägesbeskrivningen i rapporten grundar sig helt på empiriska studier som 
utförts i form av intervjuer och observationer under själva arbetets gång samt 
under sommarjobbet på företaget. 
 
2.4 Reliabilitet och validitet 
Kvaliteten i en insamling brukar anges med tillförlitlighet och användbarhet, 
reliabilitet och validitet. Insamlingen bestående av intervjuer, enkäter, 
observationer och läsning bildar tillsammans ett underlag. Frågor och blanketter 
formuleras, tekniska hjälpmedel och plats för observation väljs. Alla dessa 
hjälpmedel är mätinstrument som ska ge svar på det som söks. (Burell & Kylén 
2003) 
 
Validiteten avser värdet och relevansen hos de data som insamlas. (Burell & 
Kylén 2003) Det handlar om överensstämmelsen mellan det teoretiska begreppet 
och mätningen. Ju bättre överensstämmelsen är, desto bättre är validiteten. 
(Bäck & Halvarsson 1992) Inför varje genomförd intervju har jag berättat om 
undersökningens syfte för respondenten och också sett till att vi är överens om 
betydelsen i de begrepp jag använt genom intervjun. Detta är ett arbetssätt som 
Burell & Kylén (2003) förespråkar för att höja en undersöknings validitet. 
 
Reliabiliteten anger mätinstruments förmåga att vid upprepad mätning på ett 
konstant objekt ge samma resultat. (Bäck & Halvarsson 1992) Ett annat utryck 
från Burell & Kylén (2003) att reliabiliteten är en fråga om instrumentens 
stabilitet och frihet från slumpinflytanade. För hög reliabilitet ska frågor 
formuleras så att det går att särskilja sakupplysningar från egna upplevelser och 
reaktioner samt att strukturerade metoder används. De respondenter som deltagit 
i undersökningen har haft väldigt skiftande bakgrund och arbetsuppgifter varför 
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en standardiserad frågemall inte var lämplig. Istället har varje intervju utgått 
ifrån syftet och den problemformulering som ställts upp. Uppsatsens syfte är att 
utifrån respondenternas uppfattning om respektive persons situation skapa ett 
lösningsförslag vilket gör att egna uppgifter och reaktioner spelar stor roll. 
Risken för det som Burell & Kylén (2003) kallar slumpinflytande har på ett sätt 
minskat då jag har haft möjlighet till regelbunden kontakt med respondenterna 
och kunnat känna av om de har haft en ”dålig dag” eller ej vid intervjutillfället. 
Eftersom det är en undersökning som bygger på respondenternas uppfattningar 
så är det även viktigt att kunna skilja relevant information från uppgifter som 
kommer sig av en tillfällig humörsvacka.    
 
Under arbetes gång har handledare samt övriga kontaktpersoner vid Emhart 
Glass fått bekräfta att mina slutsatser av intervjuer och observationer stämmer 
överens med den bild de velat förmedla. På detta sätt har rapportens validitet 
ökats. 
 
2.5 Metodkritik 
Från företagets sida var förhoppningen att detta examensarbete skulle mynna ut i 
en ny layout för motorhantering. Som jag ser det så är ett av de bakomliggande 
problemen returhanteringen och avsaknad av spårningsmöjligheter i 
affärssystemet. Det hade varit önskvärt om det funnits tid för att även utvärdera 
affärssystemets roll i processen.  
 
Allt eftersom undersökningen fortskred insåg jag att fler och mer djuplodande 
intervjuer borde ha skett i början av examensarbetet. Jag har lärt mig mycket om 
verksamheten under undersökningen gång, men önskar att jag hade haft tid för 
en ordentlig kartläggning av avdelningars förhållande till varandra och framför 
allt de olika avdelningarnas syn på vad det bakomliggande problemet egentligen 
bestod i.  
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3 TEORI 
Detta kapitel behandlar de teorier som examensarbetet baseras på. Teorierna 
som presenteras ligger till grund för analysen och förbättringsförslagen. Lager 
och layout är grunden i teorikapitlet och beskrivs utifrån Krajewski och 
Ritzman (2002) samt Lumsden (1998).   
 
3.1 Lager och layout  
Motiven för att bygga lager är välkända och bygger på att tillverkningen skall 
ges en hög funktionssäkerhet och att kunden alltid skall ha tillgång till artiklar 
vid behov. Kostnader liksom kundrelationer är avgörande. Att ha lager är i sig 
inte felaktigt under förutsättningarna att storleken är dimensionerad utifrån 
fastlagda behov och kriterier. Optimering av lager är dock något som avser 
kortare perspektiv. I det längre perspektivet handlar det om att arbeta med 
förutsättningarna så att lagerhållningen kan minimeras. Säkerhetslager kan 
optimeras enligt beräkningsregler, men bör långsiktigt minimeras genom att man 
undandröjer osäkerheterna, exempelvis genom att välja mer tillförlitliga 
leverantörer. (Lumsden, 1998) 
 
Alla former av lager måste någon gång ifrågasättas. I många fall har ett lager 
skapats för att ge en intern säkerhet i företaget mot eventuella störningar av 
olika slag i materialflödet. Från Japan kommer tillverkningsfilosofin som har sitt 
ursprung i konceptet att ta bort alla lager för att identifiera och lyfta fram alla 
problem i produktionen. Samtidigt måste hänsyn tas till att alltför låga 
lagernivåer kan skapa andra problem. (ibid.) 
 
En förutsättning för effektiv tillverkning är produktionsupplägg och tillhörande 
materialhanteringen. Undersökningar visar på att 80 procent av 
tillverkningstiden transporteras produkten, köar produkten till maskin eller 
ligger produkten i förråd. Det är viktigt att förstå att detta leder till ett högt 
bundet kapital. Ett vanligt värde som redovisas för kostnaderna för 
materialhantering är 13 procent av tillverkningskostnaden för en produkt. En 
förbättring av fabrikslayouten genom att använda lämpliga principer för 
hantering kan ge kraftigt förbättrade resultat av effektiviteten i flödet. Som en 
positiv effekt brukar en förbättrad layout även leda till en förbättring av 
arbetsmiljön. (ibid.) 
 
3.1.1 Layoutplanering 
Layoutplanering handlar enligt Krajewski & Ritzman (2002) om att alla de 
arbetsmoment, ytor, utrustning och liknande som upptar fysisk plats i en lokal 
skall tas med i utformningen av layouten. Målet med layoutplanering är att både 
personal och utrustning skall kunna användas på det mest effektiva sättet. Innan 
en ny layout skall utformas är det fyra frågeställningar som skall tänkas igenom. 
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1. Vilka stationer/moment skall ingå i layouten? Stationerna skall ta hänsyn 

till processbeslut och maximera produktiviteten. Exempelvis placeringen 
av verktyg för montering kan för vissa processer vara mer effektiva med 
en centralstation för verktyg och för andra med verktygen fördelade vid 
de olika stationerna. 

 
2. Hur mycket yta och kapacitet behöver varje station? För små ytor kan 

reducera produktionsförmågan, leda till att personalen får för lite 
avskildhet i sitt arbete och i värsta fall kan det även leda till hälso- och 
säkerhetsrisk. Medan för stora ytor kan leda till slöseri, minskad 
produktionsförmåga och onödig isolering av personal. 

 
3. Hur skall varje enskild station utformas? Ytbehov, utformning och 

ingående moment för en station står i relation till varandra. Exempelvis 
placeringen av ett skrivbord och stol i ett kontor är beroende av de andra 
möblerna samt kontorets utformning samt de aktiviteter som skall kunna 
ta plats där. Dessutom bör hänsyn tas till att en trivsam atmosfär skapas 
utifrån layoutframtagningen. 

 
4. Var ska stationerna placeras i förhållande till varandra?  Placeringen av 

stationerna har en betydande roll för produktiviteten; exempelvis, 
arbetsmoment som är beroende av varandra skall ligga i så nära 
anslutning som möjligt för att minska tiden som förloras under transporter 
däremellan.  

 
Ytterligare kriterier och val som bör beaktas vid lokal- och arbetsstations-
utförande har gjorts av Krajewski & Ritzman (2002). 
 

• Budget för investeringen  
• Materialhanteringskrav 
• Tillgänglighet för lagerplockning 
• Arbetsmiljö 
• Underhållsmöjligheter 
• Anställdas attityd 
• Krav på flexibilitet 
• Kundens krav på närhet 
• Försäljningsnivå 

 
Ledningen som skall ta beslut om layouten måste lägga tyngden på en eller flera 
av ovanstående punkter. Beroende på vilken typ av verksamhet det gäller brukar 
det skilja sig åt vilka punkter som har störst betydelse. För en lagerlayout är det 
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främst punkternas plocktillgänglighet i lagret, flexibilitet och vilken behövd yta 
för lagret som måste vägas mot kapitaltinvestering. (ibid.) 
 
Vid utformning av ett lager bör man främst sträva efter att uppfylla tre 
önskemål: 

1. Det första målet är en hög fyllnadsgrad. En 100-procentig fyllnadsgrad är 
dock inte möjlig att uppnå, eftersom det alltid måste finnas utrymme för 
att hantera godset såsom truckgångar.  

2. Det andra målet innebär att olika arbetsområden i lagret skall placeras så 
att de ansluter till arbetsordningen i lagret och därav undviks onödig 
förflyttning av material och resurser.  

3. Slutligen bör även detaljerna vara enkla att hitta samt att plocka för att 
underlätta hanteringsarbetet. (Lumsden, 1998) 

 
3.1.2 Sambandskrav 
Ranhagen (1995) menar att ett av de viktigaste kraven vid layoutarbete gäller 
sambanden mellan olika arbetsplatser och funktioner. Men hjälp av ett 
närhetsdiagram och blockschema kan man systematisera sambandskraven.  
 
Närhetskraven kan illustreras grafiskt i ett närhetsdiagram, som ett hjälpmedel 
för mindre komplicerade projekt, se figur 1. Funktionerna 1-6 markeras som lika 
stora ringar och binds samman med streck i proportion till uppskattad 
sambandsstyrka, exempel: 
 
Mycket  stark närhet = tjockt svart streck 
Stark närhet = tunt grått streck 
Måttlig närhet = tunt svart streck 

 
Figur 1. Till vänster visas en bild över hur ett närhetsdiagram kan se ut och till höger ett 
blockschema som förutom att visa närhet även visar ytbehovet för varje funktion. 

 
Funktioner med de starkaste sambanden sammanbinds först. Därefter lägger 
man till funktioner med mindre starka samband. Genom att på 
närhetsdiagrammet föra in uppskattade ytbehov för arbetsplatser och andra 
funktioner erhålls ett blockschema, se figur 1. Funktionerna visas som kvadrater, 

1 

5 

2 

4 6 

3 

4 

1 2 

5 
6 3 
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det vill säga man visar inte arbetsplatsernas mått. Detta arbete görs istället 
senare under detaljplaneringen. Rutorna i blockschemat visas åtskilda för att inte 
förväxlas med ett förslag till lösningen. Närhetsdiagram och blockscheman är 
exempel på arbetsredskap som kan användas för att på ett principiellt sätt 
illustrera visioner, bärande idéer eller ideallösningar för arbetsplatser, layouter, 
produktionssystem för arbetslokaler eller hela fabriker. De sammanfattar på ett 
åskådligt sätt önskvärd huvuduppläggning oberoende av befintliga 
förutsättningar och låsningar. (Ranhagen, 1995) 
 
3.1.3 Lagringsprinciper 
Vid framtagning av en lagerlayout är det viktigt att först bestämma vilken 
lagringsprincip som skall användas för godset. Vilken som väljs bestäms av 
aktuell fysisk genomströmning och vilka åtkomsttider som anses acceptabla.  
Med fysisk genomströmning menas den volym som passerar genom lagret per 
tidsenhet och med åtkomsttid menas den tid det tar från det att ett beslut om 
uttag från lagret tas, manuellt eller automatisk, tills artikeln rent fysiskt är 
utplockad ur lagret. (Lumsden, 1998) 
 
Två olika lagringsprinciper är FIFO (First In, First Out) och LIFO (Last In, First 
Out). FIFO-principen är lämplig om ett rakt flöde genom lagret eftersträvas, 
medan LIFO passar bättre om mottagning och avsändning sker vid samma plats. 
Godstypen begränsar dock ofta valfriheten. (ibid.) 
 
Ett gods placering i lagret kan antingen vara fast eller flytande. För en fast 
placering har varje artikelnummer sin egen förutbestämda lagringsplats. Vid fast 
placering får lagret en storlek som är lika med summan av alla artiklars 
säkerhetslager plus hemtagningskvantitet. För flytande placering kan varje pall 
placeras var som helst i lagret. Detta placeringssätt betyder att tillgängligt antal 
pallplatser kan utnyttjas bättre och därmed fordras totalt sett mindre antal 
pallplatser. Lagerplatserna för artikeln bestäms i samband med att den placeras i 
lagret, oftast med hjälp av ett lagersystem som syftar till att optimera lagret med 
avseende på plockningseffektiviteten. Antalet tomma pallplatser är alltså mindre 
vid flytande än fast placering. (ibid.) 
 
I ett lager kan inte alltid alla inkommande artiklar förvaras tillsammans av 
utrymmesskäl. Därför utformas buffertzoner där artiklarna förvaras innan de 
plockas ut för att fylla upp nivåerna i lagret. Buffertzonen kan ligga avsides, i 
exempelvis en separat byggnad. Den kan även finnas närliggande själva lagret. 
Exempelvis kan denna buffert vara belägen på de högsta pallplatserna i ett 
pallställ.  (ibid.)  
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3.1.4 Placering av artiklar 
I framtagningen av en lagerlayout skall artiklarnas placering bestämmas. Det 
finns ingen generell modell för en optimal placering av en artikel. Däremot finns 
det principer som ger en vägledning om var artiklarna skall placeras. Intressanta 
principer är baserade på följande områden (Lumsden, 1998): 
 

• Produktrotering 
• Familjegrupper 
• Popularitet 
• Storlekar  
• Gänglängder 
• Höjdledsprincipen 

 
Produktroteringsprincipen 
Om det finns krav på att artikeln måste förbrukas inom en viss tidsrymd eller om 
den har ett tidsbegränsat marknadsvärde, måste regeln FIFO tillämpas. Layouten 
måste ge direkt tillgång till alla artiklarna i lagret på plockplatsen och 
möjliggöra att den äldsta hela tiden plockas. FIFO utesluter en del 
lagringsmetoder som djuplagring och fristapling.  
 
Familjegruppsprincipen 
Artiklar med liknande egenskaper bör lagras tillsammans enligt denna princip. 
Det kan exempelvis vara artiklar med samma dimensioner som kräver speciella 
lagringsmiljöer eller hög säkerhet.  
 
Popularitetsprincipen 
Principen bygger på en ABC-uppdelning av artiklar efter hanterad volym eller 
frekvens. Ett lager innehåller vanligen ett mycket litet antal av högfrekventa 
artiklar (A-artiklar) en större grupp medelfrekventa artiklar (B-artiklar) och en 
stor grupp av lågfrekventa artiklar (C-artiklar). Principen går ut på att artiklarna 
placeras i lagret efter respektive grupptillhörighet, där A-artiklarna skall placeras 
nära utleveransavdelningen. Därmed minskar transportarbetet. ABC-indelningen 
av artiklarna bygger på en viktig förutsättning, att förbrukningen är stabil.  
 
Storleksprincipen 
Stora, tunga artiklar eller artiklar som är svåra att hantera bör lagras separat nära 
sitt användningsområde eller nära utskeppningen.  
 
Gångledsprincipen 
Plocknings- och lagringseffektiviteten är beroende av längden på gångarna. 
Långa gångar medför ökad lagringseffektivitet med minskad plockeffektivitet. I 
praktiken innebär det att en plockare som ska plocka en kundorder som ligger 
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utspridd över flera gångar måste förflytta sig genom hela gången fram till en 
tvärgång för att kunna byta plockgång. Vidare ger korta gångar minskad 
lagringseffektivitet eftersom tvärgångar tar yta i anspråk, men det ger en lättare 
tillgång till andra gångar. 
 
Höjdledsprincipen 
Placering i höjdled påverkar plockningshastigheten och plockarens arbetsmiljö. 
Höga lyft av tunga artiklar är ett problem i lager, här måste hjälpmedel för lyft 
finnas tillgängliga. Plockning skall ske på ergonomisk lämplig höjd, mellan 75 
cm och 140 cm.  
 
3.2 Lagerstyrning 
Lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora lager. Det gäller att tillgodose 
efterfrågan utan att få för många brister. Samtidigt vill man hålla nere 
kapitalbindningen och ha låga beordringskostnader. Ett lagerstyrningssystem 
skall uppnå detta genom att avgöra när det är dags att beordra och hur stora 
kvantiteter som skall beordras. Beslutet grundas på lagernivåer, efterfrågan och 
olika kostnadsfaktorer. Ofta är ledtiden så lång att beställningen måste baseras 
på prognoser om framtida efterfrågan. Men det är inte tillräckligt med att veta en 
genomsnittlig framtida efterfrågan för en bra lagerstyrning. Hänsyn till vilka fel 
som prognosen är behäftad med måste tas. Prognosfelen är ju styrande för den 
extra lagerhållning i form av säkerhetslager som behövs för att skapa ett skydd 
mot bristsituationer (Axsäter, 1991). Se figur 2. 

 
Figur 2. Schematisk beskrivning av sambandet mellan ordertillfälle, hemtagningskvantitet per 
inköp och säkerhetslager vid lagerplanering. (Storhangen, 2003) 
 
3.2.1 Lagerhållningskostnader och ordersärkostnader 
Lagerhållningskostnader anger vad det kostar att ha produkter och material i 
lager. Kostnaderna består främst av kapitalbindningskostnader för det bundna 
lagret, men består även av lagerhyra, försäkringar samt konstanter för skador, 
inkurans och svinn. Sänks lagret kan företaget antingen betala igen vissa lån 
eller investera i lönsamma projekt. Lagerhållningsräntan brukar därför värderas 
antingen utifrån företagets låneränta eller utifrån den kalkylränta som gäller vid 
utvärdering av investeringar (Axsäter, 1991). Enligt Persson & Virum (1998) 

Ledtid = tid från beställning till leverans 
Tid 

Lagernivå 
Hemtagningskvantitet 
= Omsättningslager 

Ordertillfälle = 
Beställningspunkt 

Säkerhetslager 
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hamnar den årliga lagerhållningsräntan normalt på 15-20 procent per år. 
Lagerhållningskostnader erhålls genom att värdet på det genomsnittliga lagret 
multipliceras med lagerhållningsräntan. 
 
Ordersärkostnader sammanhänger med en beställning från leverantör. De 
omfattar kostnader för administration, kommunikation, dokumentation och 
transport. Dessutom ingår kostnader för mottagning och kontroll av produkterna 
innan de läggs i lager. (Person & Virum, 1998) 
 
3.2.2 Orderkvantitet 
Vid bestämning av orderkvantiteten finns ett optimerat villkor baserat på 
ekonomiska krav. Den mest välkända är kvadratrotsformeln, Wilson-formeln, 
baseras främst på två typer av kostnader som ställts emot varandra, 
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad, se figur 3.   

 
Figur 3. Periodens totala kostnader för partiformning som funktion av partistorleken. 
(Lumsden, 1998) 
 
Lumsden (1998) använder följande beteckningar vid härledning av den 
ekonomiska partistorleken, (eng. EOQ – Economic Ordering Quantity) som 
mynnar i Wilsonformeln:  
 
R =  Efterfrågan i antal enheter per tidsenhet. Den är i en första approximation 

konstant.  
S =  Konstant som är specifik för en order oberoende av orderns storlek. 
C =  Detaljens värde i lagret.  
I  =  Kapitalkostnad (räntan) för detaljen samt kostnaden för att hålla lager 

uttryckt i en andel av varans värde (procent). 
Q =  Orderkvantitet uttryckt i antal enheter.  
 

CI
SRQoptimal ⋅

⋅⋅= 2  

 

Orderkvantitet 

Totalkostnad 

Lagerhållningskostnad 

Ordersärkostnad 
 

EOQ 

Kostnad 
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Wilsonformeln ger en tillräcklig noggrannhet i de flesta fall. Förutsättningar för 
valet av kostnadsparametrar är inte så kritiska. Så länge parametrar med 
någorlunda rätt storleksordning väljs ger det ett acceptabelt resultat. (Axsäter, 
1991) 
 
3.2.3 Påfyllningsfrekvenser 
Det finns ett antal olika modeller som används för att avväga de kostnader som 
avser påfyllningsfrekvens, lagernivå och orderkvantitet. Under en period av ett 
år finns det ett oändligt antal möjliga varianter för påfyllning. Det kan vara en 
gång per år, halvårsvis, kvartalsvis och så vidare. En effektiv styrning innebär 
att man försöker finna den påfyllningsfrekvens som ger den totalt sett lägsta 
kostnaden. En beställning kan initieras på olika sätt. Ett vanligt sätt är ett 
beställningspunktsystem. I detta initieras beställningarna när lagernivån sjunker 
under en i förväg definierad lagernivå. Ett periodbeställningssystem fungerar på 
så sätt att en beställning initieras genom en i förväg definierad frekvens. Det är 
vanligt att kombinationer av dessa två sätt används, exempelvis används 
periodbeställningssystem fastän en beställning görs enbart om lagernivån sjunkit 
under beställningspunkten. (Person & Virum, 1991) 
 
3.2.4 Säkerhetslager 
Ett säkerhetslager skall täcka efterfrågan under partiets hela cykel. Den normala 
efterfrågan skall täckas av omsättningslagret, men lagret måste även kunna ta 
upp avvikelser från den normala efterfrågan, vilket görs av säkerhetslagret. 
(Lumsden, 1998) Nivån på säkerhetslagret fastställs genom en 
känslighetsanalys. Säkerhetslagret skall gardera mot brist i lagret under ledtiden 
vid oväntat höga utleveranser, långa ledtider för inleverans, långa transporttider 
och långa leveranstider. Variationerna i efterfrågan skapas av kunderna. Om 
denna efterfrågan avviker från vad som är normalt skall säkerhetslagret ligga 
som reserv för att möta kundes temporära efterfrågan. Detta innebär att om det 
finns ett högt krav att tillfredsställa kunden, en hög servicenivå, så måste det 
finnas ett stort säkerhetslager.  
 
Dimensioneringen av säkerhetslagret kan göras på följande sätt: 
 

LTZSL D ⋅⋅= σ  
 
Där  
SL = Säkerhetslager 
Z = Säkerhetsfaktor 
s D = Efterfrågans spridning under en tidsenhet   
LT = Ledtiden 
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Säkerhetsfaktorn är ett tal som är kopplat till normalfördelningens utformning. 
Säkerhetsfaktorn är enbart kopplad till hur stor andel av den totala efterfrågan 
som ligger över vad säkerhetslagret innehåller, med andra ord, den definierar 
bristen och därmed även servicenivån. (Lumsden, 1998) 
  
Trots ett säkerhetslager kan man inte gardera sig till 100 procent mot 
bristsituationer. En fördubbling av säkerhetslagret ger bara en förbättring av 
lagertillgängligheten från exempelvis 95 till 98,5 procent. Målet är att minimera 
summan av bristkostnader och kostnader för säkerhetslagret och utifrån det skall 
beslut tas så att säkerhetslagret kan hållas på en så låg nivå som möjligt. 
(Storhagen, 2003)  
 
3.2.5 Prognostisering 
En prognos ska vara en så bra uppskattning som möjligt av kundernas framtida 
behov. Anledningen till att prognoser används är att förkorta den verkliga 
ledtiden och minska lagernivån. (Krajewski & Ritzman, 2002) Prognoser 
definieras enligt Person & Virum, (1991) som ”systematiska metoder för att 
förutsäga framtida händelser eller tillstånd”. Alla metoder är systematiska och 
det innebär att informationsunderlaget sätts samman enligt klara regler samt att 
beräkningar sker med hjälp av matematiska och statistiska principer. Prognoser 
tillsammans med annan information och data om förutsättningarna för 
planeringsarbetet används för att göra planer som underlag för beslutfattande. 
Målet med planeringsarbetet är att fatta så bra beslut som möjligt om framtida 
situationer.  
 
Det finns en rad olika prognostiseringsmetoder, de klassificeras utifrån den 
tidshorisont de skall täcka samt om det rör sig om bedömnings- eller 
beräkningsprognoser. Bedömningsmetoder används när relevant data saknas 
eller inte anses vara representativt. Beräkningsmetoder kallas även för statistiska 
metoder och bygger på registrerade och historiska uppgifter. (Person & Virum, 
1991) 
 
3.2.6 ABC-analys 
I ett företag finns oftast tusentals olika artiklar i lager, men endast en liten 
procent av dessa behöver en noggrann uppmärksamhet från ledningen. En ABC-
analys är en process där produkterna klassificeras efter volymvärde. Denna 
klassificering görs för att man skall kunna dela upp styrningen av lagret i olika 
delar.  (Krajewski & Ritzman, 2002) 
 
En vanlig gruppering är den så kallade 80-20 regeln, det vill säga att 80 procent 
av volymvärdet skapas av 20 procent av artikelsortimentet, se figur 4. A-
produkterna har högst volymvärde och är därför viktigast. I första hand skall 
man för A-artiklarna rikta in sig på reduktion av ledtider, ökning av frekvenser, 
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reduktion av ordersärkostnader och reduktion av osäkerhet för dessa, allt i avsikt 
att öka lageromsättningshastigheten. För C-artiklar räcker det med en enklare 
beställningsprincip och styrteknik för att försäkra att en acceptabel 
leveransservice till en minimalkostnad hålls. (Lumsden, 1998)  

 
Figur 4: Volymvärdet indelat enligt ABC-analys. (Lumsden, 1998) 
 
I en ABC-analys med volymvärde som bas tas ingen hänsyn till produktens 
lönsamhet. Artiklar som genererar stora vinster kan komma att bli 
lågprioriterade och tvärtom.  Ytterligare en nackdel med att styra lagret enbart 
efter dess volymvärde är att en artikel som har lågt pris och hög förbrukning kan 
mycket väl hamna i samma klass som en artikel med högt pris och låg 
förbrukning. (ibid.) 
 
3.3 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön blir idag viktigare och viktigare ute på företag eftersom 
arbetsskador idag drar högre kostnader än vad socialbidragen gör. Men de 
debatteras inte alls lika intensivt och ansvarsmedvetet. Att ändra på jobben 
skulle löna sig för samhället och det skulle också löna sig för företagen. 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1987)  
 
3.3.1 Ergonomi 
Ett ergonomiskt arbetssätt innebär enligt Magnusson (1982) att man anpassar 
arbetet med hänsyn till människans förutsättningar och behov, och människors 
behov och förutsättningar är olika. Detta är förhållanden som inte går att ändra 
på och måste ligga som grund vid utformning av arbetsplatserna. Det är en rad 
faktorer som ur ergonomisk synvinkel kan påverka människan i arbetet. 
Vanligtvis brukar följande faktorer ingå i ett ergonomisk arbetssätt: 
 
 
 
 

Artikel 

Volymvärde 

A B C 
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• Arbetsställningar 
• Arbetsrörelser och rörelsemönster 
• Utformning av handverktyg 
• Synförhållanden 
• Arbetsorganisation 

 
Inom samtliga av dessa områden kan det föreligga förhållanden som är felaktigt 
utformade utifrån människans förutsättningar och behov. Exempelvis kan 
arbetsställningen vara krokig och vriden, samt omfattande tunga lyft i en felaktig 
ställning, synförhållandena kan vara sådana att man tvingar människan till 
olämpliga arbetsställningar för att kunna genomföra arbetet.  
 
Att klargöra om det förekommer några ergonomiska belastningsproblem eller ej 
på ett arbetsställe kräver inte några komplicerade arbetsmetoder eller 
mätutrustning. Ofta är det tillräckligt att granska arbetsplatsen och med sunt 
förnuft avgöra om den är behäftad med någon ergonomisk felaktighet eller ej. 
(Magnusson, 1982) 
 
3.3.2 Miljöförbättrande åtgärder vid nybygge 
Graden av påverkbarheten ur miljösynpunkt är mycket stor vid förstudie och 
planering av en ny anläggning eller process. Kostnaderna blir också 
förhållandevis låga. På detta tidiga planeringsstadium kan man ifrågasätta 
anläggningens eller processens utformning ur miljösynpunkt. Ju närmare man 
kommer en fullbordad anläggning och process, desto svårare blir det att 
genomföra några miljöförbättrande insatser av någon större omfattning. (ibid.) 
 
När det gäller de ergonomiska felaktigheterna är de ofta enkla att konstatera. 
Som följd blir det även uppenbart vilka åtgärder som måste vidtas för att 
återgärda felaktigheterna. Ofta är det inte speciellt komplicerade åtgärder som 
fordras. De vanligaste åtgärderna man vidtar inom arbetslivet för att förbättra 
den ergonomiska miljöbelastningen är enligt skyddsombuden: 
 

• Tekniska hjälpanordningar har anskaffats   71% 
• Arbetsmetod eller arbetsorganisation har förändrats 33 
• Dåligt utformade maskiner har bytts ut   32 
• Äldre maskiner och utrustning har ändrats   26 
• Personalen har specialutbildats     21 
• Maskiner och arbetsmoment har automatiserats  18 

 
Som en följd av den omfattande förekomsten av tunga lyft är det naturligt att 
olika tekniska hjälpanordningar anskaffas i stor omfattning. (ibid.) 
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Tunga lyft 
Felaktiga lyftförhållanden och felaktig lyftteknik är en av de dominerade 
orsakerna till ergonomiska belastningar. Framför allt gäller det att avlägsna de 
låga och de tunga lyften, eftersom de är särskilt påfrestande för ryggen. Även de 
höga lyften bör åtgärdas, eftersom man då utför arbetet bland annat med sämre 
kraft. För personer med normal längd anses den bästa lyfthöjden för tunga 
bördor vara 70 till 80 centimeter och för lätta bördor 80 till 110 centimeter. 
 
Viktens (kg) betydelse vid lyft av bördor över: 
Män Kvinnor Anmärkning 
75 45  Skall alltid betraktas som skadlig inverkan på ryggen 
50 30  Skall alltid betraktas som skadlig inverkan på ryggen utom  

när lyftet sker i optimal ställning helt nära kroppen 
20 12  Kan vara skadligt och skall alltid utredas 
10 6  Kan vara skadligt och skall alltid utredas utom när lyftet sker  

i optimal ställning helt nära kroppen 
 
Alla lyft utanför armens räckvidd kan innebära skadlig inverkan och skall 
utredas. (ibid.) 
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Detta kapitel innehåller en kortfattad beskrivning av hela koncernen Emhart 
Glass samt en lite mer detaljerad beskrivning av den verksamhet som bedrivs i 
Sverige.   
 
4.1 Emhart Glass 
Emhart Glass härstammar från företaget Hartford Empire som bildades 1912 i 
USA. 1988 förflyttades huvudkontoret till Schweiz och ett år senare köptes 
koncernen upp av Black & Decker. Från och med 1998 ägs Emhart Glass av 
Bucher Industries med huvudkontor i det Schweiziska Cham.  
 
Emhart Glass är världens främsta tillverkare av processutrustning för 
tillverkning av emballageglas. Det är allt från små parfymflaskor till 
galonflaskor samt glasburkar för exempelvis livsmedelindustrin som tillverkas i 
glasmaskinerna. Utrustningen från Emhart Glass täcker behandlingen från 
smältugn, till formning av glaset samt efterbehandling och kontroll av de 
färdiga glasprodukterna. Emhart Glass finns representerade i hela världen med 
tillverkning i Sverige och USA. I Tyskland, Italien och England finns 
försäljningskontor samt service- och reparationsverksamhet. Medan det i 
Frankrike, Spanien, Japan och Singapore finns försäljningskontor med endast 
serviceverksamhet. Totalt har Emhart Glass 1200 anställda. 
 

4.2 Emhart Glass Sweden AB 
Emhart Glass Sweden AB är uppdelade i två enheter, den ena är belägen i 
Örebro och den andra i Sundsvall. Emhart Glass Sweden är koncernens 
producent av tekniskt och kvalitativt ledande glasformningsmaskiner, 
utrustning för ombyggnationer samt reservdelar. 1952 köptes Sundsvalls 
verkstäder och 1959 köptes Örebro motorfabrik av Emhart Glass. I Sundsvall 
sker all montering av glasmaskinerna medan bearbetning av företagsspecifika 
detaljer sker i Örebro. Totalt finns 400 anställda och 2003 hade Emhart Glass 
Sweden en omsättning på 678 MSEK. 
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Figur 5. Maskinflödet för tillverkning av glas. Den del av maskinparken som tillverkas av 
Emhart Glass Sweden är feeder, formingmachine och ware handling. Foreheart och 
inspection är delar som tillverkas av Emhart i Owenville och Elmira. Övriga delar tillverkas 
ej av koncernen Emhart Glass.  
 
I Sundsvall där detta examenasarbete är utfört sker montering av feeder, 
forming machine och ware handling som alla utgör delar av hela 
glasmaskinkedjan, se figur 5. I snitt tillverkas 20 glasmaskiner om året, se figur 
6 för en bild av hur en glasmaskin ser ut. Den största delen av omsättningen 
kommer ifrån försäljning av reservdelar. Vidare i denna rapport kommer 
företaget att presenteras som endast Emhart. 
 

 

          
 
Figur 6. Bilden visar en glasmaskin. 
 
Det här examensarbetet är utfört på avdelningen komponent logistik, där 
arbetar det kring 55 personer, se hur Emharts organisation är uppbyggd i figur 7 
nedan. Logistik är alltså ett av de sju stora områdena direkt under VD. 
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Figur 7 visar företagets organisationsschema över de direkta områdena under VD. 
Avdelningen logistik har utvecklas på bilden med de delar som ligger under denna, eftersom 
detta examensarbete är utfört på avdelningen komponent logistik. 
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av företagets administrativa och fysiska 
flöde av motorer och är uppdelat i stycken utifrån motorernas fysiska flöde 
genom Emharts byggnad. 
  
Emhart har idag ett utspritt lagersystem för deras verksamhet. I och med de 
utspridda lagerplatserna i byggnaden är flödet av motorer relativt komplicerat. 
Motorerna inkommer och levereras väldigt frekvent. Motorer är en artikel som 
köps in med garantitid från leverantör och Emhart ger garanti till sina kunder. 
Därigenom får man tillbaka motorer vid fel hos kunden. Emhart reparerar i sin 
tur motorerna oftast externt och säljer sedan motorerna på nytt som reparerat 
gods till en lägre kostnad. Därmed finns det både nya, returnerade och 
reparerade motorer i omlopp i Emharts verksamhet. Se vidare kapitel 5.1 för 
närmare beskrivning av motorflödet i verksamheten. 
 
För att få en överblick av hur det administrativa och fysiska flödet för motorer 
ser ut på företaget har en processkartläggning gjorts. Huvudprocessen, 
motorflödet inom företagets byggnad, kan delas upp i delprocesser, se figur 8. 
De delprocesser som är av större vikt för framtagning av en ny layout för 
motorhantering och lagring är; lagring, plockning och kontroll. Eftersom dessa 
är av större vikt för detta examensarbete har en mer noggrann studie av dessa 
processer gjorts. Företagets lagerstyrningsprinciper har också granskats eftersom 
de påverkar lagernivån. En viktig aspekt som inte finns med i det fysiska flödet 
är den garanti som finns för motorer, den påverkar flödet på det sätt att kunden 
returnerar motorer till Emhart vid uppkomna fel.  
 

 
Figur 8 ger en schematisk bild över hur detta kapitel är uppbyggt. Delprocesserna som ingår 
i processen är allt från inleverans av motor till de är klar för paketering till kund. Dessa 
beskrivs under egna rubriker i detta kapitel. Sedan har garanti och lagerstyrningsprinciper 
också tillägnats egna rubriker. 

Inleverans 
(5.1) 

Lagring 
(5.2) 

Plockning & Kontroll 
(5.3) 

Paketering 
(5.4)  

Garanti (5.5) Lagerstyrnings 
principer (5.6) 
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5.1 Inleverans 
Delprocessen inleverans börjar med att inkommande gods anländer till Emharts 
godsmottagning. Godset tas emot, paketeras upp och kontrolleras mot 
följesedeln att rätt artikel och kvantitet levererats. Registrering av inleveransen 
sker i BPCS i två steg:  
 
Följesedeln stäms av med den i BPCS registrerade beställningen från 
leverantören. En kvittens på registreringen fås genom att en mottagningsrapport, 
MR, skrivs ut från systemet. Utifrån MR registreras godset med hjälp av 
streckkodsläsare. De data som registreras är kvantiteten av artikel som 
ankommit till företaget samt vart godset skickas efter mottagningsprocessen. 
 
I MR framgår vart motorn skall skickas för lagring efter inleverans och 
uppackning i godsmottagningen. MR skall alltid följa godset i pallen för att 
underlätta mottagningen och registreringen av godset vid lagret. I MR framgår 
även vilket kontrollunderlag som finns. Med kontrollunderlag menas om 
detaljen omfattas av ett kvalitetsavtal eller inte. Artiklar med kvalitetsavtal 
behöver ej skickas på intern kontroll av kvalitet utan kan direkt skickas till lager. 
Artiklar som däremot inte har ett tecknat kvalitetsavtal måste först passera en 
kontrollstation. Vid kontrollen kontrolleras antingen hela batchen eller så 
genomförs en stickprovskontroll. För motorerna som ankommer till Emhart 
Glass finns oftast kvalitetsavtal med leverantören. Det framgår direkt av MR till 
vilket lager motorn skall transporteras för lagring.    
 
Det ankommande godset av motorer är antingen nya motorer från leverantörer, 
returnerade motorer från kunden eller motorer som återkommit från extern 
reparation. De tre olika förfarandena har alla även olika hanteringssätt vid 
inleverans. Se figur 9 för att enklare förstå flödet av motorerna efter uppackning 
i godsmottagningen. 
 

 
Figur 9. En enkel skiss för att se hur flödet från godsmottagningen av nya, returnerade och 
reparerade motorer ser ut.   

Returavdelning 

Nya motorer (5.1.1) 
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5.1.1 Nya motorer 
I Emharts verksamhet finns det i dagsläget 56 olika varianter av motorer och de 
levereras främst från fyra leverantörer. Alla nya motorer skickas antigen direkt 
till höglagret eller till respektive cell precis som i beskrivningen för inleverans 
ovan. En cell är ett område för delmontage av olika delar till själva 
glasmaskinen, se även kapitel 5.2 för beskrivning av cell.  
 
5.1.2 Returnerade motorer från kund 
Den andra formen av ankommande motorer som anländer till Emhart är retur 
från kund och dessa kan delas in i två fall; kundklagomål och reparation. Dessa 
skickas till avdelningen för returhantering som ligger i anslutning till 
godsmottagningen. De två olika förfarandena behandlas på följande sätt när de 
anlänt till returhanteringsavdelningen:  
 
Kundklagomålsmotorer 
Om motorn är inom Emharts garanti mot kunden skrivs ett kundklagomål av 
försäljningskontoret och motorn ersätts gratis till kund. Kunden returnerar den 
trasiga motorn. När motorn ankommer till Emhart skickas motorn vidare till 
leverantören som reparerar den efter avstämning med Emhart. En reparerad 
motor skickas till Emhart och lagras som en rekonditionerad motor t ex 59-
63183-RS. Är motorn som kunden vill returnera inte inom Emharts givna 
garantitid bör försäljningskontoret begära motorn reparerad mot betalning från 
kunden. Väljer Emhart att acceptera att reparera en motor trots att garantitiden 
mot kund har gått ut returneras den och en rekonditionerad motor skickas mot 
betalning då felaktig motor mottagits. 
 
Motorer för reparation 
Det andra fallet av retur från kund är motorer som returnerats för att repareras. 
De skickas först till den cell där motorn hör hemma för mekanismtillverkning. I 
cellen görs en bedömning på motorns status innan den skickas tillbaka till 
returavdelningen. En kontrollrapport, KR, skrivs. I KR framgår vilket 
serienummer motorn har, vilket datum den är tillverkad och vilken kund motorn 
returnerats från. KR skickas därefter till ansvarig inköpare. Denna ser till att 
försändelsepapper skickas till returavdelningen för handläggning. Motorn 
skickas sedan till leverantören för utredning. Efter utredning repareras, skrotas 
eller returneras motorn till Emhart. Det händer även att motorn returneras 
tillbaka till kund/försäljningskontor efter ankomst till Emhart men det är sällan 
som det sker. Medan ett beslut görs utifrån KR av inköparen lagras motorn i 
källaren. Tiden motorn måste lagras i väntan på KR-beslut varierar, men kan ta 
upp till över ett år.  
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5.1.3 Reparerade motorer 
Den sist nämnda formen av motorer som återvänder till Emhart är motorer som 
kommer från extern reparation. Vissa motorer lagas även internt på företaget. I 
dagsläget finns det 12 motorer i artikelregistret för reparerade motorer. 
Motorerna säljs sedan på nytt till kund till ett reducerat pris. En reparerad motor 
har samma artikelnummer som ursprungsmotorn plus ett tilläggsnamn efteråt, 
RS, se bilaga 1. De reparerade motorerna skickas till 65: an för lagring innan de 
säljs vidare till kund som reparerade motorer. 
 
5.2 Lagring  
I och med reservdelsförsäljningen finns det stora lager.  Flera olika platser finns 
för lagring. Det gäller motorerna såväl som övriga artiklar. Se även figur 10 för 
en karta över företagets byggnad. 
 
Höglager & Kardex Större artiklar går främst till höglagret och mindre 

artiklar till automatlagret, Kardex, dessa två är 
tillsammans huvudlagerplatserna inom företaget. Båda 
lagren ligger i nära anslutning till varandra samt till 
både godsmottagning och paketeringen. Motorer 
förvaras inte i Kardex på grund av vikt och storlek. 

 
65 & 67: an På andra sidan av byggnaden sett från 

godsmottagningen finns det ytor för lagring, 65: an 
och 67: an. Där lagras framförallt gods som är 
reparerat. Det gäller både motorer och övriga artiklar 
som sedan skall levereras till kund som reservdel. 67: 
an är Emharts elektronik- avdelning. 

 
Källaren I källaren förvaras gods som ligger på utredning, det 

innebär att godset förvaras där medan 
kontrollrapporten (KR) färdigställs och ett beslut tas 
för vidare hantering av ansvarig inköpare.  

 
Celler Vissa artiklar skickas direkt till cellerna. I cellerna sker 

delmontage. I varje cell tillverkas olika mekanismer 
till glasmaskinerna, i sju av cellerna görs mekanismer 
som innehåller motorer. Sammanlagt finns det 17 
celler. 

  



5. NULÄGESBESKRIVNING 

 25

 
Figur 10. Karta över avdelningen LK, logistik komponent, som är den västra delen av Emhart 
Glass byggnad. Här finns godsmottagningen, packen, kontrollstation för motorer, höglagret 
och kardex. Här finns även alla 17 cellerna, endast ett fåtal är dock utpekade på kartan. 
Källaren är våningen under LK och 65 och 67: an är belägna i den mittersta delen av 
företagets byggnad, vilket är ca 200 meter från den östra delen av LK.  Övriga delar som 
finns här är ordermottagnings- och planeringsavdelning för reservdelsförsäljning samt 
kontrollstationer för övriga artiklar. 
 
Motorerna skickas med truck från godsmottagningen eller returavdelningen till 
den lagerplats som framgår av mottagningsrapporten (MR). Två heltidsanställda 
truckförare finns för att sköta den interna transporten av gods. Det gäller främst 
transport av gods på pall från godsmottagning till lager, från lager till cell och 
slutligen från delmontage i cellerna till slutmontagestationen.  
 
Väl vid lagerplatsen tar lagerpersonalen över hanteringen av motorerna. 
Lagerpersonalen bestämmer vart i lagret motorerna skall lagras. På de olika 
lagren används flytande lagerplatser. När motorerna lagts in på sin specifika 
lagerplats registreras det i BPCS med en lagertrans. Det innebär att lagernivån 
uppdaterats för den specifika lagerplatsen. Motorn ligger sedan kvar i lagret tills 
en plockorder registrerats.  
 
Motorer som lagras i cellerna skall användas som delkomponent i mekanismer. 
När motorer plockas från lagret i cellen avregistreras antalet i BPCS. Vid 
monteringen registreras sedan varje enskild motor i ett excelblad. Detta för att se 
vilken motor som monteras i vilken mekanism. För motorer som skickas från 
lager direkt till kund som reservdel sker ingen specifik registrering för varje 
enskild motor. 
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5.3 Plockning & Kontroll 
Den sista delprocessen är plockning och kontroll innan motorn antingen skickas 
till kund som reservdel eller till den interna monteringen i cellerna.  
 
Plockning av motorer sker när en kundorder eller en internorder, shoporder, för 
montering är lagd. Plockning sker av den befintliga lagerpersonalen. Utifrån 
plocklistan ser lagerarbetaren vart motorn finns samt hur många som skall 
plockas. Färdigplockad kundorder lämnas vid samlastningsstationen och därefter 
tar packpersonalen över hanteringen. Färdigplockad shoporder lämnas vid en 
annan station och därifrån transporteras motorerna sedan på pall av 
truckpersonalen till den cell där monteringen skall ske.  
 
Vid plockning avregistreras motorn i BPCS, det vill säga lagersaldot skrivs ner 
för den plockade artikeln. Ibland kan motorer behöva flyttas mellan de olika 
lagren då görs en lagertrans i BPCS, och lagernivåerna ändras på de två olika 
lagren efter det rådande läget. För de motorer som lagras i celler och 65: an görs 
en notering på individnivå för varje motor om när det går till kund och till vilken 
kund. Denna notering görs för hand i lösa dokument.  
 
Vissa motorer skall kontrolleras och testköras innan de skickas till kund. 
Kontrollen skall ske efter att en order är plockad och innan paketering sker. 
Kontroll skall vara det sista steget i kundorderprocessen. Det beror på att vissa 
motorer innehåller mycket känsliga delar som kan gå sönder i hanteringsarbetet. 
För att kunna säkerhetsställa att motorn var hel när den lämnade företaget är det 
säkrast att en motor testas just innan den skickas till kund. Kontrollerade 
motorer skickas med truckföraren från kontrollstationen till 
samlastningsstationen för kundorder intill packen. 
 
För kontroll och testkörning av motorer finns en särskild kontrollstation. Den 
ligger lite avsides från de andra teststationerna men närmare till höglagret än de 
övriga. Ett urval av motorer testas av speciell testpersonal. Det är sju modeller 
av motorer som kan testas i kontrollstationen samt reparerade motorer av samma 
modell, se tabell 1 nedan. Att just dessa testas beror på att motorn består av en 
känslig del, encoder, som mycket lätt kan gå sönder vid felaktig hantering. 
Emhart har tidigare haft många problem med returer av dessa motorer från kund 
och därför skall dessa testas innan de skickas iväg till kund för att kunna 
konstatera att den var hel när den lämnade Emhart.  
 
Några modeller skickas direkt från godsmottagningen till 67: an för att 
identifiera motorerna samt för att konstatera om motorn har två eller fem 
hästkrafter, se tabell 1. 
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Tabell 1. Dessa motorer skall testas i testationen innan de packas och skickas till kund. RS- 
står för reparation av motorn sker i Sverige. Emhart köper den reparationstjänsten från 
Servotronic i Nyköping.  
 
I kontrollstationen kontrolleras 
 

Till 67: an skickas följande för identifikation: 

59-63163 och 59-63163-RS 59-62062 
59-63164 och 59-63164-RS 59-26618 
59-63168 och 59-63168-RS 59-26619 
59-63171 och 59-63171-RS 59-26620 
59-63183 och 59-63183-RS  
59-69050 och 59-69050RS  
565-49-2 och 565-49-2RS  
 
5.4 Paketering 
En samlastningsstation finns avsedd intill packen för avlämning av färdigplockat 
och kontrollerat gods för paketering. En samordnare sammanför alla artiklar 
som plockats från olika lager, exempelvis både från höglagret och källaren. Det 
kan även vara en motor som kommer från motorkontrollen som skall läggas till 
den redan plockade kundordern som finns på plats. När en kundorder är 
fulländad paketeras orderna för leverans. I paketeringen registreras till vilken 
kund samt vilket transportföretag ordern skickats med. 
 
5.5 Garanti 
Leverantörerna av motorerna lämnar idag en garanti till Emhart, med en 
garantitid på två år i de flesta fall med start från tillverkningsdatumet. Motorns 
tillverkningsmånad framgår genom att avläsa serienumret på motorn eller på ett 
separat klistermärke med datum. Vidare ger Emhart sina kunder ett års garanti 
från och med skeppningsdatumet på motorerna de levererar vare sig de är 
inbyggda motorer i glasmaskinerna eller säljs som reservdel. Garantin innebär 
att kunden vid reklamation av en motor ej står för några fraktkostnader vare sig 
det gäller retur eller ersättningsorder om garantitiden fortfarande är giltig. 
Kunden får en ny motor tillbaka utan kostnad oavsett om motorn är trasig eller 
ej.  
 
Idag har Emhart ett affärssystem, BPCS, som inte har någon funktion för att 
lagra och spåra artiklar ner på individnivå. Detta skapar stora problem för 
företaget när det gäller att kontrollera sitt garantiåtagande mot kund, eftersom 
information inte kan tas fram om när en viss motor levererats. 
 
De senaste åren har Emhart fått en uppsjö av klagomål på motorernas dåliga 
hållbarhet från kunden.  Framför allt två motorer återvänder ofta till företaget i 
form av reklamation. I tabell 2 nedan framgår vilka modeller som främst berörs 
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av reklamation från kund. För övriga motorer som returneras till Emhart se 
bilaga 2.  
 
Tabell 2. Visar vilka motorer som under de senaste 12 månaderna (okt-03 till okt-04) är mest 
återkommande när det gäller antal reklamationer från kund. För att se förhållandet mot 
förbrukningen finns även försäljningen av dessa motorer angivet för de tre senaste åren.  
 
Artikel nr Leverantör Reklamation 

under 12mån 
Försäljning 
senaste 
12mån 

Försäljning 
2003 

Försäljning 
 2002 

Försäljning 
 2001 

860-3-1 Target 143 341 544 665 686 
59-63181 Kollmorgen 111 63 95 76 20 
59-63183 Kollmorgen 57 64 95 182 1 
59-69050 Target 27 53 138 195 132 
565-49-1R Target 24 0 0 2 2 
535-22-2 59000860 21 73 95 114 93 
59-63185 Kollmorgen 21 104 75 0 0 
 
Kvaliteten på motorerna påverkar hur hållbara motorerna är vid hantering och i 
drift. Med leverantörerna av motorer finns det kvalitetsavtal som ska 
säkerhetskälla de krav som Emhart kräver. 
 
Emhart är ISO certifierat enligt ISO 9001-2000. Företaget jobbar även med Sex 
Sigma. Just nu pågår ett inköpsprojekt, där de arbetar med 
leverantörsbedömningar. Ett ständigt pågående förbättringsarbete finns för att 
utveckla relationen mellan Emhart och deras leverantörer. Till exempel har 
Emharts kvalitetschef varit på besök hos leverantören Jetter för en 
kvalitetskontroll tillsammans med inköpare. 
  
5.6 Lagerstyrning 
Lagerstyrningen hos Emhart har utarbetats av inköpsavdelningen. Utifrån 
orderintervall, orderkvantiteter, beställningspunkt, prognostisering och 
säkerhetslager kan Emhart göra beställningar av motorer från sina leverantörer. I 
detta kapitel förklaras hur olika parametrar är satta och utifrån vilka 
bestämmelser som inköp görs. 
 
5.6.1 Påfyllningsfrekvenser  
Hur ofta inköp sker för en artikel är beror på vilken klass man bestämt att 
artikeln ska tillhöra. Artiklarna klassificeras utifrån en ABC-analys som är 
baserat på artikelns volymvärde i en A-, B- och C-kategori. Artikelns 
klassificering bestämmer hur ofta inköp ska göras. Vidare är vissa speciella 
artiklar indelade i D, E, F, G, H och J-kategori, se tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Alla artiklar är indelade i olika kategorier. Utifrån en ABC-analys klassificeras en 
artikel att tillhöra en av de olika kategorierna beroende på dess volymvärde under de senaste 
12 månaderna.   
 
Klass Värdering för ABC-klassificering av artiklar 

 
Antal inköp/år 

A Volymvärde >10.930€ i förbrukning de senaste 12 perioderna 6 
B Volymvärde 1.640€ - 10.930€ i förbrukning de senaste 12 perioderna 1 till 6 
C Volymvärde <1.640€ i förbrukning de senaste 12 perioderna 1 
D Införda senaste 24 månaderna utan förbrukning 0 
E Införda för mer än 24 månader sedan.  

Med lager utan förbrukning senaste 12 perioderna 
 

F Detaljer för att underlätta administration,   
G Detaljer med "strålkastaren satt på" – Utredning pågår  
H Kvarstår som aktiva efter utredning  
J Skrotning är beslutad – ingår i inkuransreserven –  

Verkställes utan ytterligare undersökning 
 

 
5.6.2 Orderkvantiteter och beställningspunkt 
Inköparen bestämmer orderkvantiteten efter artikelns klassificering. Är det en C-
detalj som skall köpas hem, måste orderkvantiteten täcka årsbehovet. För en A- 
eller B-detalj måste orderkvantiteten anpassas till antal beställningar som skall 
göras under ett år. Kvantiteten fås därmed utifrån årsbehovet delat med antal 
planerade beställningar. För vissa detaljer använder sig inköparna av 
Wilsonformeln som extra stöd för sina beräkningar.  
 
Beställning av artiklar görs regelbundet från en till sex gånger per år och ibland 
oftare för A-detaljer. En beställning läggs när behovet överstiger det fastställda 
säkerhetslagret (minibalansen).  
 
5.6.3 Prognostisering 
Prognoser görs både för glasmaskinsförsäljning samt reservdelsförsäljning. En 
gång i månaden uppdateras prognoserna. Prognosens funktion är att reservera 
artiklar för kommande försäljning där kundorder ej inkommit än. I och med det 
kan beställningar göras enligt beställningspunktsystemet utan att brist uppstår. 
Prognoserna baseras på historik och orderingång. Fördelning mellan dessa två är 
80 procent på historik och 20 procent på kommande månads försäljning. 
 
5.6.4 Säkerhetslager 
Säkerhetslagrets funktion är att täcka upp för eventuell förändring i behovet 
under ledtiden för den beställda artikeln. Säkerhetslagrets storlek beräknas 
utifrån behovet under året delat med ledtiden i dagar. En justering görs sedan om 
artikeln endast köps av kunden i bestämda kvantiteter, exempelvis beställs alltid 
minst fem, finns det ingen anledning att ha tre stycken detaljer som 
säkerhetslagernivå. Vissa artiklar klassas som S-detaljer (STOCK), det betyder 
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att de är en detalj som skall finnas hemma på lager. Det finns olika nivåer av S-
detaljer: 
 
E-STOCK: Är en detalj som ALLTID skall finnas hemma i lager hos Emhart 

för att snabbt kunna leverera till kund, alltså en nästan 100 
procentig servicenivå eftersträvas. Detta beror på att sådan artikel 
är en helt avgörande detalj för glasmaskinens funktion. Totalt har 
Emhart 28 detaljer som klassas som E-STOCK, varav sju stycken 
är motorer. 

 
STOCK: En detalj som Emhart behöver ha ett extra stort lager hemma av. 

Servicenivån för dessa artiklar skall ligga på 97 procent. Åtta 
motorer går som STOCK-detaljer. 

 
NYSTO: En detalj som tidigare inte haft några krav på utöver den allmänna 

servicenivån för alla detaljer som ligger på 95 procent. Men har 
under någon av de två årliga kontrollerna av S-detaljer visat ett 
behov av att bli en STOCK eller E-STOCK detalj, och ligger därför 
på utredning för att bestämma lagernivå som skall uppfylla den nya 
servicenivån. Idag är en motor klassad som en NYSTO-detalj. 

 
TAIL: En svansdetalj som inte har någon förbrukning och levereras endast 

mot kundspecifika krav. En TAIL-detalj har ingen servicenivå att 
uppfylla, och därmed finns det inget säkerhetslager av dessa 
detaljer. Åtta stycken motorer är registrerade som TAIL-detaljer. 
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6 ANALYS 
I detta kapitel behandlas de problemområden som har identifierats i 
nulägesbeskrivningen. En kort sammanfattning av vad som framkommit i 
analysen finns i slutet av kapitlet. 
 
Enligt Lumsden (1998) bör existensen av ett lager alltid ifrågasättas. För 
Emharts del står det dock klart att ett lager för motorerna är nödvändigt. 
Företagets problem ligger på en annan nivå och innefattar svårigheter kring 
motorernas fysiska flöde, fysisk lagerplats och spårbarhet.  
 
6.1 Inleverans 
Layouten på lagerplatserna kan inte sägas uppfylla de kriterier som Krajewski & 
Ritzman (2002) anger för bästa effektivitet. De menar att stationernas placering 
intill varandra har en betydelse för produktiviteten. Hos Emhart ligger 65: ans 
lager för reparerade motorer på andra sidan byggnaden vilket innebär långa 
transportavstånd till paketering, godsmottagning och kontrollstation. De långa 
transportavstånden mellan stationerna leder till minskad produktivitet, då 
mycket tid måste ägnas åt truckkörning och hantering av godset. Även 
kontrollstationens placering i förhållande till vart motorerna idag finns lagrade 
är långt ifrån optimal.  
 
6.1.1 Nya motorer 
Ibland framgår det inte i mottagningsrapporten (MR) om en ny motor som 
anländer till godsmottagningen skall levereras till respektive cell eller om de 
skall till höglagret. Oklarheter leder till att personalen i godsmottagningen måste 
ta reda på den informationen innan de kan skicka vidare godset och det leder till 
merarbete i form av administrativt arbete.  
 
6.1.2 Returnerade motorer från kund 
Axsäter (1991) lyfter i sitt resonemang fram problem med kapitalbindning i 
lager. Detta är tydligt i Emharts hantering av returnerade motorer. Både vad 
gäller motorer som ligger lång tid i lager innan avyttring och de motorer som 
kommer att kasseras men fram till dess upptar lageryta.  
 
Returavdelningen har mycket arbete att göra, ofta bildas stora högar av pallar 
med gods som avdelningen skall ta hand om. På avdelningen behandlar man alla 
returer, inklusive motorer. Det innebär att det är många olika detaljer personalen 
måste hålla reda på. Motorerna utgör dock en stor del av arbetet. 
 
Motorer som returnerats för att repareras förvaras i källaren medan den 
administrativa hanteringen sker av kontrollrapporten. I källaren kan motorer 
ligga i årtal i väntan på ett beslut om kassaktion eller reparation. Många av 
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fallen skall kasseras. Fall som ligger på utredning i flera år upptar i onödan 
lagerytor samtidigt som det är en förlorad inkomst om motorn istället skulle 
repareras och säljas vidare som en begagnad motor. Personalen som arbetar med 
mottagning och lagring av returer får ej gå in i lagret och rensa bort gamla fall 
som legat på utredning i flera år, men tvingas ibland att göra det för att kunna ge 
plats åt nya fall som ska ligga på utredning. Idag finns det omkring 300 motorer 
som ligger i källaren i väntan på att bli hanterade. Problemet beror på att det inte 
finns någon som är helt ansvarig för det här området och att det inte finns någon 
som orkar bry sig eller orkar ta tag i problemet.  
 
6.1.3 Reparerade motorer 
Reparerade motorer lagras i 65: an, vilket förefaller avigt eftersom det lagret 
ligger avsides själva från huvudlagren och godsmottagning samt paketering. 
Vilket även ges stöd i Krajewski & Ritzmans (2002) påpekande om vikten av 
närhet för de moment som är beroende av varandra i lagerhantering. Eftersom 
reparerade motorer endast säljs till kund till reducerat pris och inte används i 
egen tillverkning blir det långa onödiga transportsträckor att skicka motorn till 
65: ans lager bara för att lagra den och sedan transportera tillbaka den hela 
vägen till packen när den skall säljas. 
 
6.2 Lagring 
I enlighet med Krajewski & Ritzmans (2002) resonemang innebär flera 
utspridda platser för att lagra motorer över hela företaget, att det blir svårare för 
personer från olika avdelningar, som idag har någon form av kontakt med 
motorer, att ha kontroll över var speciella motorer finns samt att få den 
information de behöver kring motorerna.  
 
Två av de tre krav Lumsden (1998) anger för bästa utformningen av ett lager 
kan inte påstås vara uppfyllda för motorerna. Kraven som avses är -fyllnadsgrad, 
-placering enligt arbetsordning så att onödig förflyttning av material och resurser 
undviks, - samt att lagerartiklarna måsta vara lätta att hitta. Det är främst när det 
gäller det sistnämnda kravet som Emharts hantering av motorerna brister. 
Placeringen enligt arbetsordningen är inte bra då kontrollstationen för motorer 
inte ligger i motorns naturliga fysiska transportbana från lagring till paketering. 
Däremot kan det sägas att en relativ hög fyllnadsgrad av Emharts byggnad 
existerar i och med höglagret samt Kardex. 
 
I höglagret där den största delen av motorerna lagras sker lagerläggning av 
motorer efter flytande placering. Det innebär att samma motorsort kan finnas 
lagrad på mer än ett ställe, och inte nödvändigtvis bredvid eller i närheten av 
varandra. När en kund- eller shoporder släpps för plockning anges ett enda 
lagerläge där plockaren skall hämta motorn. Detta medför att plockaren inte kan 
plocka motorer efter FIFO-principen. Enligt Lumsden (1998) kan artiklar 
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placeras i ställen enligt olika principer exempelvis produktorienterings-principen 
och popularitetsprincipen. Om ett krav finns på att artikeln måste förbrukas 
inom en viss tidsrymd måste FIFO regeln tillämpas, och artiklar placeras då 
enligt produktorienteringsprincipen. För Emharts del har motorerna en 
begränsad tidsrymd i och med den ett år långa garantitiden och borde därför 
plocka motorer enligt FIFO principen. 
 
Plockningen sker ej heller enligt LIFO utan den sker ”huller om buller”. En 
fördel med dagens hantering med flytande lagerplatser är den som Lumsden 
(1998) lyfter fram; nyttjande av lagerytan optimeras och antalet tomma 
lagerplatser är mindre än vid fast placering. Den flytande lagerplaceringen är en 
fördel för Emhart eftersom företaget har enorma lager och utan flytande 
lagerprinciper i höglagret samt övriga lager skulle inte byggnaden ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna lagra alla artiklar. 
 
Motorerna har inga avvikande krav för lagringshantering. Förvaringsmässigt sett 
kan motorerna lagras på alla platser de lagras idag. 
  
6.3 Plockning & Kontroll 
Arbetsmiljö är en väsentlig punkt att tänka på vid layoutplanering enligt 
Krajewski & Ritzman (2002). Emhart har tagit hänsyn till att tunga lyft vid 
plockning av motorer förekommer.  Det kan handla om relativt krävande arbete 
beroende på vilken motor som skall plockas, den tyngsta motorn väger uppemot 
53kg. De alla tyngsta motorerna förvaras en och en på pallar för att förenkla 
hanteringsarbetet av dessa och förvaras i 65: an. För plock av motorer i 
höglagret finns det ett lyfthjälpmedel, en telfer, för tunga lyft. För att nyttja 
denna måste truckföraren byta till kombitrucken för att plocka med sig pallen 
med motorer ifrån ställagen och lyfta med pallen ut till Höglagertorget där 
telfern finns för att sedan lyfta över det antal motorer som skall plockas och 
sedan åka tillbaka med pallen med motorer till dess plats i ställaget. Men 
eftersom detta oftast känns ineffektivt och omständigt så lyfter plockaren ofta 
motorn direkt ifrån pallen i ställaget över till pallen på truckens framgafflar; ett 
arbete som ergonomiskt inte kan klassas som ett hälsosamt arbetsmoment enligt 
Magnusson (1982), då det innefattar tungt lyft i kombination med vridning av 
överkropp.  
 
Motorerna testas efter att en plockorder är lagd och utplockad, det innebär att 
innan ordern kan packas och skickas till kund, måste den förbi kontrollstationen. 
Krajewski & Ritzmans (2002) resonemang om att stationer som är beroende av 
varandra skall placeras i närhet till varandra uppfylls inte i Emharts fall med en 
sidoliggande kontrollstation. Det hela är ineffektivt och dessutom uppstår kötid 
vid teststationen eftersom den inte alltid är bemannad. Precis som Lumsden 
(1998) säger är en viktig förutsättning att produktionens upplägg är effektivt 
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annars upptas mycket av tiden av transporter och kötid till operation, vilket är 
fallet när det gäller Emharts sätt att hantera kontroll av motorer. 
 
Av de sju motorer som testas i kontrollstationen finns fem av motorerna med på 
listan för kundklagomål under det senaste året, se bilaga 2. Däremot är det bara 
59-63183 och 59-69050 som har ett stort antal reklamationer under senaste 12 
månaderna (okt-03 till okt-04). De övriga fem motorerna har endast två till sex 
fall av reklamationer under samma period.  Den mest kundklagomålsbenägna 
motorn, 860-3-1, testas inte i kontrollstationen utan testas i cellen innan den går 
iväg till kund. Däremot testas inte de motorer som skall vara med i monteringen 
eftersom varje mekanism testas innan de monteras i sektioner. Varje sektion 
testas innan de sätts samman till en hel glasmaskin.  
 
Några motorer, se tidigare tabell 1, skickas till 67: an, elektronikavdelningen för 
identifiering och för att kontrollera om motorn har fem eller två hästkrafter, (hp). 
Detta sker direkt efter godsmottagningen och innan den kan läggas in på lager. 
Detta är ingen test, utan vad personalen gör är att läsa av hästkrafterna som är 
inristade på motorn eller som står på motorskylten. Detta är onödigt arbete, 
eftersom det skulle kunna avgöras redan i godsmottagningen eller vid inläggning 
av motorn i lagret. 
 
6.4 Paketering 
Vid sammanställning av en kundorder innehållandes motorer som skall testas 
sker ett merarbete eftersom motorn inte anländer tillsammans med den 
resterande delen av ordern. Samordnaren måste hålla ordning på när en motor är 
klar och levererad från motorkontrollen för att sammanföra den med den 
plockade ordern. Om personalen vid motorkontrollen har annat arbete att utföra 
kan den resterande plockordern inte hanteras eftersom en order måste vara 
komplett innan den kan packas, och tar därmed upp onödig yta i väntan på 
motorn i den redan trånga samlastningsstationen.  
 
6.5 Garanti 
Lumsden (1998) hävdar att om en artikel har ett tidsbegränsat marknadsvärde 
eller måste förbrukas inom en viss tidsrymd skall FIFO-regeln användas. Hos 
Emhart kan inte FIFO-regeln användas vid plock av motorer vilket medför att 
den mot kunden ett år långa garantitiden inte kan användas optimalt. Det finns 
ingen möjlighet för plockaren att se vart den äldsta motorn befinner sig i lagret, 
utan han plockar därför den mest lättillgängliga motorn. Det medför att det kan 
finnas motorer som aldrig blir plockade och garantitiden för dessa hinner gå ut 
redan då de ligger i lagret hos Emhart. 
 
Bristen på spårbarhet gör att Kvalitetsavdelningen, som tar emot förfrågan om 
returer från kund, inte kan se när motorn skickades till kunden. 
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Kvalitetsavdelningen kan alltså inte vara säker på om det var mer än ett år sedan 
som motorn skickades och om garantin mot kund gått ut. Emhart använder sig i 
det här fallet av ”kunden har alltid rätt”-tänkandet och låter därför alltid kunden 
få en ny motor utan kostnad trots att garantitiden i vissa fall gått ut. Ifrån data på 
antal returer under det gångna året kan man utläsa att Emhart har många returer 
av motorer i förhållande till sin försäljning, se figur 11. 
 

 
Figur 11. Visar vilka motorer som under de senaste 12 månaderna (okt-03 till okt-04) är mest 
återkommande när det gäller antal reklamationer från kund, jämför med försäljningen under 
samma tid samt under 2003.  
 
Förutom Emharts låga krav på garantitid mot kund, har man diffusa gränser för 
vad som kan godkännas som reklamation från kund eller ej; det vill säga om 
motorn verkligen har ett fel eller ej. Kunderna har bättre och sämre kunskaper 
om hur motorerna fungerar beroende bland annat på från vilket land de är i från. 
Det händer att kunder skickar tillbaka motorer som är hela. Kunden tror dock att 
de är trasiga, men egentligen kan felet vara en felkoppling eller fel på tillhörande 
utrustning. 
 
I och med alla returer ökar arbetet av motorhanteringen inom Emharts byggnad. 
 
6.6 Lagerstyrning 
Axsäter (1991) säger att lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora lager och att 
tillgodose efterfrågan utan att få för många brister. Emhart har idag en väl 
fungerande lagerstyrning. Emharts sätt att minimera risken för brist på motorer 
är att i sitt säkerhetslager tilldela motorerna olika klasser beroende på hur 
kritiska de är för om verksamheten är bra och verkar fungera i praktiken. Vidare 
anser Storhagen (2003) att målet är att minimera summan av bristkostnader och 
kostnaden för säkerhetslagret och därefter ta beslut om säkerhetslagrets nivå. 
Emharts klassificering av de olika STOCK-nivåerna är helt i linje med 
Storhagens (2003) resonemang om hur säkerhetslager bör upprättas. 
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Emhart har ett ovanligt sätt att bestämma orderkvantitet och påfyllnadsfrekvens. 
Enligt Axsäter (1991) är det optimala sättet att bestämma orderkvantiteter att 
göra beräkningar utifrån Wilson-formeln. Emharts sätt att beräkna orderkvantitet 
utifrån sin A-, B- eller C-klassificering fungerar bra eftersom det kombineras 
med Wilsonformeln. Även påfyllnadsfrekvensen hos Emhart är baserad på 
ABC-kategoriseringen. Person & Virum (1991) menar att en effektiv styrning 
görs utifrån en påfyllnadsfrekvens som ger den totalt lägsta kostnaden. Emhart 
har via sin ABC-fördelning en bra överblick över hur ofta vissa artiklar bör 
köpas in. 
 
Att Emhart jobbar med prognoser är bra eftersom det enligt Krajewski & 
Ritzman (2002) förkortar den verkliga ledtiden och minskar lagernivån. 
Prognosen underlättar för inköparen av motorer att planera framtida inköp och 
kan lättare fatta bra beslut för framtida situationer. 
  
6.7 Sammanfattning av analyskapitlet 
I sin hantering av motorer upplever Emhart en rad problem vilka presenterats i 
detta kapitel. Ett återkommande problem är det fysiska flödet och hanteringen av 
motorer, långa transportsträckor, utspridda lagerplatser, kö till kontrollstationen 
och problem vid plockning av kundorder vid samlastningsstaionen.  
 
Den garantitid som Emhart får från sin leverantör kan inte nyttjas optimalt 
eftersom det inte går att plocka motorer utifrån FIFO-principen, vilket resulterar 
i en ekonomisk förlust. Garantin mot kund är också ett problem på grund av de 
givmilda regler man tvingas ha mot sina kunder om när garantitiden började 
gälla för kunden. Detta eftersom Emhart inte kan spåra motorn till vilket datum 
den levererats till kund. Då företaget har haft mycket problem med kvaliteten på 
motorerna har det skett många returer från kunden som skapat extra 
hanteringsarbete på grund av trasiga motorer. 
 
I källaren finns det en mängd returnerade motorer som ligger och skräpar i 
väntan på att ett beslut skall tas om de skall repareras eller kasseras. Det är här 
som ett av de stora egentliga problemen för returhanteringen föreligger. Det är 
ingen som känner sig manad att ta tag i den hög av motorer som ligger i 
källaren. Många avdelningar är inblandade i returhanteringen och ingen vill ta 
på sig ansvaret för problemet. Det måste till ett system för vem som skall 
ansvara för vad för att det skall komma att fungera. 
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7 LAYOUTPLANERING FÖR MOTORCELL 
Av den tidigare gjorda analysen i analyskapitlet presenterades många av de 
problem som företaget upplever i sin hantering med motorerna. Flertalet av 
dessa problem kan avsevärt förbättras med införandet av en ny samlad lagerplats 
för motorer; en ny motorcell. I den bör företaget samla alla aktiviteter som har 
med motorhantering att göra.  
 
De förutsättningar som fanns vid framtagning av motorcellen var följande: 

• Emhart har avsatt en yta för motorcellen som författaren inte kunnat 
påverka. 

• Storleken på avsatt yta uppgår till 13 gånger 8.5 meter. 
• Placeringen av cellen kommer att ske intill höglagret, se figur 11. 

Företaget har utifrån de möjligheter som funnits tagit fram den yta som är 
möjlig att avvara från dagens verksamhet. 

 
Emhart har redan en verkstadsyta som används fullt ut. Under senare delen av 
hösten 2004 har dock ett arbete påbörjats för att friställa yta för att ge plats åt 
den nya motorcellen. Den tilltänkta ytans placering är bra och ligger i nära 
anslutning till paketering med tillhörande samlastningsstation, godsmottagning 
och resterande celler. Se figur 12 nedan. Motorcellens placering kommer att 
minska avstånden för transporter av motorer i jämförelse med tidigare layout. 
Den främsta förbättringen avståndsmässigt sett är förkortningen av 
transportavstånden av reparerade motorer. Ytan är tillgänglig från och med 
januari 2005.   

 
Figur 12. Kartan visar hur den nya motorcellen bör placeras. Placeringen ger en närhet till 
både paketering och godmottagning. 
 
I arbetet med att ta fram en ny motorcell är det viktigt att man anpassar 
motorcellen med hänsyn till människans förutsättningar och behov för att skapa 
ett så bra ergonomiskt arbetssätt som möjligt. Precis som Magnusson (1995) 
menar är graden av påverkbarheten ur miljösynpunkt mycket stor vid förstudie 
och planering av en ny anläggning eller process. 

 

Placering av 
motorcell 
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Upplägget i framtagningen av en ny layout nedan har utgått från Krajewski & 
Ritzmans (2002) fyra frågeställningar, se kapitel 3.1.1 som enligt dem bör 
tänkas igenom vid layoutplanering.  
 
7.1 Stationer och moment 
Första steget i utformningen av en ny layout är att bestämma vilka stationer och 
moment som skall ingå i cellen. 
 
Förutom en station för lagring av nya och reparerade motorer bör det i 
motorcellen även finnas plats för en returhanteringsstation, en kontrollstation 
och en arbetsstation. Tanken är att alla funktioner som har med fysisk hantering 
av motorer att göra skall sammanföras till ett enda ställe. I denna cell bör en 
eller möjligen två anställda finnas för att de skall kunna få en bra uppsikt över 
motorhanteringen och därmed förbättra dagens struliga och problematiska 
motorhantering. 
 
Alltså föreslås returhanteringen av motorer att frikopplas från företagets övriga 
returhantering och läggas i denna nya motorcell i en returhanteringsstation. 
Detta eftersom returerna av motorer utgör den största volymen i företagets totala 
returflöde. Kontrollstationen som idag ligger utanför motorernas naturliga 
flöde bör ligga inom motorcellen med närhet till alla motorer som kommer att 
behöva testas innan de ska iväg till packen. Arbetsstationen är den plats som 
motorcellspersonal mottager kund- och shopordrar som skall plockas samt den 
plats där denna arbetar med att registrera data till BPCS. Den data som 
registreras är exempelvis att nya motorer lagts i lagret. 
 
I motorcellen kommer det att ingå några olika moment som alla bör utföras av 
cellens egen personal. De moment och aktiviteter som bör ingå beskrivs här: 
Nylevererade motorer som kommer direkt från godsmottagningen till 
motorcellen bör läggas in i lagret. Vald lagerplats samt antal som läggs in i 
lagret måste registreras i BPCS. Manuell registrering i någon form av databas 
bör göras för motorer som plockas ut ur lagret och skickas till kund, se kapitel 
8.2 för vidare beskrivning. Returnerade motorer bör tas om hand i cellen och 
administreras där. Slutligen bör de motorer som idag testas och kontrolleras hos 
Emhart kontrolleras i motorcellen. Motorerna bör även fortsättningsvis testas 
först efter att en order är plockad för att minska risken att inte upptäcka skador 
vid hantering av motorer i lagerarbetet. 
 
7.2 Yta och kapacitet 
Krajewski & Ritzman (2002) menar att varje station måste dimensioneras med 
tillräcklig yta och kapacitet för den verksamhet som skall bedrivas där. För små 
ytor kan nämligen reducera produktionsförmågan och för stora ytor leder till 
slöseri av användandet av företagets byggnadsyta.  
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Ytan för motorcellen som föreslås är 13 meter från Höglagret och ut mot 
truckgången och i sidled 8.5 meter från Höglagertorget till nästan cell. Med den 
tänkta layouten på ca 110 kvadratmeter ges tillräckligt med plats för personal att 
utföra sitt jobb, truck kan lätt komma mellan stationerna och pallställ. 
 
I den avsedda lagerytan föreslås pallställen utgöra en yta på 25 kvadratmeter 
och får max uppnå en höjd på sju meter då höjden i lokalen inte tillåter mer. 
Pallställens yta är framtagen ifrån gjorda uträkningar av hur många pallar med 
motorer som behövs i ställagen. Beräkningar har skett utifrån den 
hemtagningskvantitet (Q) man använder plus minsta balans (SS). Vidare har en 
avstämning gjorts mot förbrukningen av respektive motor de senaste tre åren för 
att identifiera motorer med låg försäljningsvolym eller obefintlig försäljning då 
dessa antas behöva mindre antal pallplatser. För varje motor används alltså 
denna formel: 
 
Q + SS + avstämning av förbrukning och dagslager= antal motorer som skall kunna förvaras  
 
För motorer som inte har haft någon försäljning de senaste åren sätts lagersaldot 
till antingen noll eller anpassat efter hur många motorer som finns hemma i 
lager i dagsläget.  
 
Varje motors storlek har mäts. Utifrån dess storlek har en uppskattning gjorts av 
hur många motorer som ryms i en pall för vardera sorten. Sedan summeras alla 
pallplatser som behövs för vardera motorsort (n).  
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Utifrån mätningar av motorernas storlek samt av ovan formel blir antal 
pallplatser som cellen måste dimensioneras för cirka 110. Se bilaga 3. 
 
En arbetsstation i form av ett bord med dator för registreringsarbete utgör ca tre 
kvadratmeter av cellen.  
 
I motorcellen föreslås att kontrollstationen som består av en bänk med 
testutrustning att utgöra cirka tre kvadratmeter av cellen. En positiv bieffekt av 
att flytta kontrollstationen till den nya motorcellen är att den tidigare personalen 
som skötte kontroll av motorer inte längre behöver gå ifrån sitt egentliga arbete 
för att utföra motortester. Kontrollstationens nya placering kommer även leda 
till att en kortare ledtid fås för motorer som skall testas, eftersom testet kan 
utföras genast i cellen av dess personal. Motorn kommer inte behöva ligga och 
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vänta på att personal skall bli tillgänglig i den nya kontrollstationen som i den 
befintliga kontrollstationen för motorer. 
 
Returstationen bildar en egen avdelning inom motorcellen och upptar en total 
yta på cirka sex kvadratmeter. Returstationen kan delas in i två delar, en för 
förvaring av motorerna och en för det administrativa arbetet av returhanteringen. 
Motorerna placeras i ett ställage, och behövd yta för det är svårt att avgöra i och 
med att antalet returer i framtiden är okänt. Ytan syftar till att klara av alla 
returer som inkommer under ett år, för längre än ett år bör inte en motor ligga på 
utredning. Däremot skall det i cellen inte ges plats för alla de 300 motorerna 
som ligger i källaren, utan dessa skall ligga kvar där medan en utredning görs 
om de skall kasseras eller repareras. Däremot skall alla nya fall av returnerade 
motorer lagras i cellen.  
 
De gångar som bör finnas mellan pallställen samt avlastningsplats för in och 
utgående pallar utgör de sista kvadratmetrarna. Truckgångarna mellan 
pallställen skall vara minst 2.2 meter breda för att kunna utföra truckarbete.  
 
För att motorcellen ska ha en tillräcklig kapacitet krävs en eller två 
heltidstjänster i cellen. Personalen i cellen bör sköta hela motorcellen själv, det 
vill säga både lagerhantering, plockning av kund och shoporder, utföra tester i 
kontrollstationen samt driva returhantering av motorerna. 
 
7.3 Utformning av station 
Den föreslagna motorcellens ingående stationer bör vara optimalt utformade, 
enskilt och i förhållande till varandra. 
 
Vad gäller lagret bör alla motorsorter lagras på separata pallplatser, det vill säga 
att det inte ska ligga två olika sorter i en och samma pall för att undvika 
felplock. Den lagernivå som man håller på flertalet motorsorter gör att de upptar 
flera pallar och därför föreslås en egen fast plats i ställagen för varje sort enligt 
principen med fasta lagringsplatser. Lagerarbetaren kan då lättare hålla isär äldre 
och nyare motorer från varandra. På det sättet kan plockaren arbeta utifrån FIFO 
principen. Som Lumsden menar skall FIFO användas vid hantering av artiklar 
med begränsad tidsrymd. Därför är en rekommendation till företaget att använda 
sig av FIFO som lagringsprincip vilket skulle förbättra och underlätta 
garantihanteringen. Hur många motorer som ryms i en pall för var och en av 
sorterna framgår i bilaga 3.  
 
Placering av motorsorterna i ställagen kan göras utifrån några olika principer. I 
motorcellen föreslås de mest frekvent plockade motorerna vara på de nedre 
hyllplanen och överst de minst frekventa, en placering baserad både på 
popularitets- och höjdledsprincipen enligt Lumsden (1998). Popularitets-
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principen gör sig giltig i det här fallet genom att de motorer som har störst 
förbrukning under ett år har placerats på de nedre hyllplanen och motorer som 
har låg förbrukning placeras längst upp i ställagen. Vidare har även de motorer 
med störst förbrukning placerats så att de finns längst ut på varje led av ställagen 
(mot motorcellens mitt) för att plockaren skall få en kortare väg att gå. Innerst 
på varje ställage bör de motorer som plockas mer sällan förvaras. För 
motorsorter med många pallar bör endast en pall finnas på golvnivå och de 
resterande läggas på hyllplanet ovan som en buffert. Höjdledsprincipen gör sig 
gällande i och med att de mest frekvent plockade motorerna placeras på den 
skonsammaste höjden att plocka från. Magnusson (1982) säger att bästa 
plockhöjd för en normallång person är 70 till 80 centimeter. Detta skulle 
motsvara motorer på andra våningsplanet i ställagen. De flesta motorerna i 
Emharts fall tar upp två pallar och därmed två hyllplan på varandra. Därför 
kommer de mest frekventa att finnas både på golvnivå samt andra våningsplanet. 
Därmed har hänsyn gjorts till att förbättra förutsättningarna ur ergonomisk syn 
vid plockning. 
 
Placeringen av motorer i ställagen har alltså gjort utifrån dessa kriterier: 

• Störst förbrukning: låg placering, placering mot cellens mitt i ställagen 
• Låg förbrukning: hög placering, placering längst bort i ställagen 
• En sort, flera pallar. Placeras på platser ovanpå varandra 
• Nyttja andra våningsplanet till de mest frekventa för att optimera 

ergonomin vid plockning  
• Reparerade motorer samlas till en samlast yta i lagret 

 
Se bilaga 4 för respektive placering av motorsort i ställagen. 
 
Det här sättet att placera pallar underlättar för plockaren genom att denna inte 
behöver använda truck förrän vid plock på hög höjd. För att plockaren skall vara 
så effektiv som möjligt föreslås denne att plocka motorerna direkt på en 
pallyftare. Endast vid plock av lågfrekventa motorer behöver plockaren ta ner 
pallen på golvet med en truck, samt vid plockning av de tyngre motorerna. Då 
tyngre motorer skall plockas ska hela pallen tas ut ur ställagen med truck och 
köras till stationen där ett lyftredskap finns. Där lyfts motorn över till pallen med 
den resterande ordern.  
 
Långsideshantering är att föredra eftersom plockning främst kommer att ske 
direkt från golvet. Med långsideshantering är det lättare att komma åt allt 
innehåll i pallen och skonar därmed mot dålig arbetsställning för ryggen. I och 
med långsideshantering kan plockaren lyfta motorn nära kroppen under hela 
lyftet, därmed kan tyngre motorer plockas utan risk för skadliga lyft. Enligt 
Magnusson (1982) kan män i det här fallet lyfta tio kilo och kvinnor sex kilo 
utan problem. Lyft upp mot tjugo kilo för män respektive tolv kilo för kvinnor 
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får ske i de fall en utredning skett om i vilken ställning och hur ofta lyft sker. 
Lyft som sker frekvent i den tyngdklassen är inte ergonomiskt samt vid 
arbetsställningar som ej är naturliga.  
 
7.4 Placering av stationer i motorcellen 
Sista steget i utformningen av en ny layout är att bestämma hur de ingående 
stationera skall placeras i förhållande till varandra. Ranhagen (1995) menar att 
de viktigaste kraven vid layoutarbete är sambanden mellan de olika 
arbetsstationerna och funktionerna. Med hjälp av ett närhetsdiagram och ett 
blockdiagram har stationernas placering i motorcellen bestämts, se figur 13.  
 
De stationer som skall placeras ut i förhållande till varandra är: 

1. Lager: Ställage för nya motorer 
2. Lager: Ställage för reparerade motorer 
3. Lager: Ställage för returnerade motorer 
4. Arbetsstation 
5. Returhanteringsstation 
6. Kontrollstation 
7. Yta för inkommande gods 
8. Yta för utgående gods (plockade kund- och shopordrar) 
9. Lyftredskap vid tunga lyft 

 
Figur 13. Den vänstra figuren är ett närhetsdiagram över de ingående stationernas 
närhetskrav till varandra i motorcellen. Figuren till höger är ett blockschema där varje 
station har dimensionerats efter den yta den behöver samt att stationer med krav på närhet 
har placerats så nära varandra som möjligt. Närhetsdiagrammet och blockschemat är 
framtaget utifrån Magnussons (1995) sätt att visa arbetsstationers och funktioners 
sambandskrav. 
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Ställagen som behövs för att ge plats åt alla motorer, både nya, reparerade och 
returnerade kommer att delas upp i parallella led. Uppdelningen görs för att 
optimera behövd yta med avseende på att en truck skall kunna användas vid 
plockning. Ställagen placeras med fördel längst in i cellen för att ge plats åt de 
övriga stationerna på den lediga ytan framför ställagen som är i direkt närhet till 
anslutande truckgång. 
 
Ett lyftredskap behövs i mycket nära anslutning till ställagen. Tunga lyft skall i 
och med det kunna förhindras. Plockaren skall vid tunga lyft använda sig av 
lyftanordningen istället för att lyfta själv. 
  
Arbetsstationen har inte några starka krav till någon annan station, men 
däremot starkt samband till:  

• Ställagen. Plockaren ska ha närhet till data där information finns om 
lagersaldon, listor på order som skall plockas och så vidare. 

• Returhanteringsstationen. Alla stationer som har med administrativarbete 
att göra placeras med fördel nära varandra. Medarbetarna har nära till 
varandra, vilket är bra både socialt samt vid informationsutbyte med 
varandra.   

• Yta för inkommande gods. Det inkommande godset skall registreras innan 
det skickas in i lagret, och därför måste närhet finnas till dator med 
information om lagersaldo. Registrering av inlagt gods i lagret skall också 
kunna ske smidigt.   

 
Vad gäller kontrollstationen bör den läggas i mycket nära anslutning av ytan 
för utgående gods eftersom man vill minimera hanteringen av motorer efter 
kontroll har skett. Närhetskrav finns även till arbetsstationen, för att lägga alla 
aktiviteter som har med administrativt arbete att göra nära varandra. Alla 
kontrollerade motorer skall registreras innan de skickas iväg till kund.  Stationen 
skall bestå av ett bord med de instrument och mätverktyg som behövs för 
kontroll av samtliga motorer som testas efter att en order är utlagd. 
 
Returhanteringen som kan ses som en separat aktivitet behöver inte ligga i 
omedelbar närhet till den resterande motorcellens funktioner och placeras 
därmed lättast vid sidan av cellen. Däremot finns det ett starkt krav på närhet till 
ställagen med de returnerade motorerna.  
 
Ytorna för inkommande och utgående gods skall placeras i den yttre delen av 
cellen, det vill säga på andra sidan i jämförelse mot ställagen. I direkt anslutning 
till truckgång kan godset lätt levereras samt att truckförarna lätt ser när det finns 
nytt gods som skall skickas från cellen till packen.  
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8 RESULTAT  
I föregående kapitel presenterades hur arbetet med att ta fram en ny motorcell 
gjorts. I detta kapitel presenteras lösningsförslaget utifrån en sammanfattning 
av layoutplaneringen. Övriga resultat utifrån analysen av hur Emhart skall 
arbeta vidare med motorhantering i framtiden finns i kapitlets slut.  
 
8.1 Layout av motorcell 
I detta förslag på lösning har fakta ifrån BPCS om varje motors 
hemtagningskvantitet, säkerhetslager (minsta balans) och förbrukning de senaste 
åren använts. Utifrån detta har en uppskattning gjorts av hur mycket utrymme 
varje motorsort behöver i den nya layouten, motorcellen. Under examensarbetets 
gång godkände ledningen på Emhart ett budgetförslag för de investeringar som 
krävs för den nya motorcellen. Pengarna är avsatta från och med januari 2005.  
 
Utifrån de krav på närhet som fanns mellan stationerna gjordes ett 
närhetsdiagram och blockschema, resultatet av detta syns i den färdiga layouten 
i figur 14. Lösningsförslaget för motorcellen innebär att alla motorer bör lagras 
på samlad yta och att alla funktioner som har med fysisk hantering av motorer 
att göra finns samlade intill varandra inom cellen. I cellen kommer därför en 
returhanteringsstation och kontrollstation för motorer att finnas. Vidare framgår 
det i bilaga 4 hur respektive motorsort skall förvaras i respektive lagerhylla. 
 

 
 
Figur 14. Den tänkta motorcellens layout, ytan motsvarar 13 gånger 8,5 meter. Stationerna 
är dimensionerade skalenligt till cellens storlek. Mellan lagerhyllorna finns en yta på 
2,2 meter för att lätt kunna utföra arbete med truck. Till vänster om cellen löper en 
transportväg parallellt med cellen och den högra delen av cellen gränsar mot höglagret.  
 
Lagerhanteringen bör ske efter FIFO och motorerna förvaras på fasta 
lagerplatser. Placeringen av motorer i ställagen bör ske så att de mest frekvent 
plockade motorena finns på de lägre hyllplanen för att underlätta plockningen 
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och så att arbetet kan ske på ett så ergonomisk sätt som möjligt, för 
rekommenderad placering se bilaga 4.  
 
8.2 Övriga synpunkter för motorcellen 
Här samlas övriga synpunkter för den motorcell som bör upplåtas hos Emhart i 
den utformning som beskrivits ovan. 
 
Eftersom det i BPCS saknas möjlighet att lagra information på individnivå, bör 
en manuell förteckning upprättas över varje motor som plockats. Detta kan ske i 
en fristående databas.  Databasen bör innehålla information om vart varje motor 
har skickats och datum för händelsen för att skapa ett enkelt sätt att spåra 
motorer. På så sätt kan hanteringen av Emharts garantier mot kund förbättras. 
Denna lösning är kanske inte den mest optimala, men enkel, snabb och relativt 
billig att införa. Databasen bör även användas vid arbetet i 
returhanteringsstationen. Information och data som bör sparas är; vilken motor 
som returnerats från vilken kund, vilka motorer som skickats på reparation, 
vilket fel de motorer som återvänt från reparation hade och slutligen vilket nytt 
namn får den returnerade motorn samt vilket datum som den övergår till att bli 
en reparerad motor för försäljning.  
 
Den nya motorcellen kommer inte att påverka företagets lagerstyrningsprinciper 
som används idag. Detta eftersom de används på ett effektivt sätt som passar 
företagets verksamhet. Cellen är tänkt att fungera just utifrån de sätt som inköps-
avdelningen jobbar på idag.  
 
Eftersom resultatet är en ny layout är det viktigt att vid framtagningen av denna 
även ta hänsyn till de ergonomiska aspekterna, vilket har gjorts i detta arbete. 
Vid själva implementeringen av motorcellen är det viktigt att införskaffa 
hanteringsutrustning för tunga lyft för att underlätta det ibland tunga arbetet. 
Alla arbetsställningar och arbetsrörelser skall gås igenom med motorcellens 
personal innan de börjar arbeta, för att de ska ta del av den kunskap som finns 
om hur man skall undvika dåliga ställningar och rörelser. Cellen måste förses 
med tillräckligt ljus så att synförhållandena i cellen inte framkallar olämpliga 
arbetsställningar för att kunna genomföra arbetet. Alla arbetsstationer skall 
förses med höj- och sänkbara arbetsbord samt att det framför varje arbetsstation 
skall finns mjukmattor, eftersom mycket av arbetet sker stående vid dessa 
stationer.  
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9 DISKUSSION 
Detta kapitel innehåller en diskussion kring arbetes utförande och det 
framtagna förbättringsförslaget. 
 
9.1 Arbetets genomförande 
Syftet med det här arbetet var att ta fram ett layoutförslag som förbättrar dagens 
plockning och spårning av motorer, detta anser jag har uppnåtts under arbetet. 
Därmed inte sagt att lösningsförlaget är det mest optimala förslaget. Men utifrån 
väl använda teorier genom hela framtagningen av den nya layouten anser jag att 
en bra och effektiv layout har skapats. Om restriktionerna för motorcellens 
storlek hade varit fria hade det möjligen varit lättare att ta fram en mer optimal 
lösning. 
 
Styrkan i det här arbetet är att resultatet är kort och koncist, och kan tas i bruk 
med en gång av företaget. Motorcellen är vad som krävs för att komma till rätta 
med de problem som sammanställts i problemformuleringen.  
 
Svagheter i arbetet är att det inte har gjorts några djupare studier av hur det 
verkligen ser ut på alla avdelningar som berörs av motorhantering, på grund av 
tidsbrist. Endast en lite mer översiktlig syn på dagens problem har gjorts. Detta 
kan leda till att jag har fått en felaktig uppfattning om huruvida jag har fått rätt 
grepp om det verkliga problemet eller inte.    
 
9.2 Förbättringsförslag 
Företaget rekommenderas att ta den nya layouten i drift så snart som möjligt. 
Både budget och yta skall vid början av 2005 finnas tillgänglig för detta. Att 
tänka på vid implementeringen är, förutom själva cellens utformning, att krav på 
god ergonomi uppfylles för arbetarnas välmående; såsom goda ljusförhållanden, 
mjukmattor vid stående arbeten vid arbetsstationerna, tillgång till lyfthjälpmedel 
vid tunga lyft etcetera. Vidare anses att ett fortsatt arbete sker för att utveckla 
rutiner för returhantering; det vill säga vad företaget skall göra med alla 
returnerade motorer för att undvika att motorer lagras i källaren för att sedan 
aldrig användas.  
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Bilaga 1. 
Alla motorer som finns i Emharts verksamhet. De som är markerade är motorer 
som repareras och säljs som reparerade motorer till ett reducerat pris.  
 
artikel nr Artikel benämning Leverantör 
860-87-1 PUSHER MOTOR & GEARBOX PARVEX Panex 
860-81-1 PUSHER MOTOR ASSY RESOLVER Target 
860-3-1RS PUSHER MOTOR ASS'Y RECOND. Reparerade 
860-3-1 PUSHER MOTOR ASSY Target 
601-10300 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10211 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10197 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10180 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10003 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10001 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
601-10000 MOTOR AC RESOLVER Jetter 
59-94231 STEPPING MOTOR Target 
59-94223 STEPPING MOTOR 59002711 
59-90308 MOTOR 24V DC 59002770 
59-69050-RS MOTOR RECOND Reparerade 
59-69050 Motor gob d. AC W/Encoder Target 
59-69048-RS MOTOR Reparerade 
59-69048 MOTOR Target 
59-68054 WORM GEAR MOTOR 59003600 
59-63190 MOTOR AC S.TUBE HEIGHT RESOLV Kollmorgen 
59-63189 MOTOR GOB WITH RESOLVER Target 
59-63185 MOTOR FEEDER AC W/RESOLVER Kollmorgen 
59-63183-RS MOTOR Reparerade 
59-63183 MOTOR T.O. W/ENCODER Kollmorgen 
59-63182 PARVEX MOTOR LX650-CF-R0003 Panex 
59-63181-RS MOTOR AC SERVO WITH BRAKE REP. Reparerade 
59-63181 Servomotor AC W/Encoder Feeder Kollmorgen 
59-63180 SERVO MOTOR TYP LX 650 Panex 
59-63179 SERVO MOTOR TYP LX 440 Panex 
59-63177 MOTOR NIS MECH, KOLLM W RESOLV Kollmorgen 
59-63176 MOTOR MOC MECH, KOLLM W RESOLV Kollmorgen 
59-63174 Pusher motor Target 
59-63173 SERVO MOTOR INV MECH Kollmorgen 
59-63172 SERVO MOTOR TO MECH Kollmorgen 
59-63171-RS SERVO MOTOR RECOND. 59-63171 ersätts med 59-63183 Reparerade 
59-63170 MOTOR AC TUBE HEIGHT ENCODER Kollmorgen 
59-63168-RS MOTOR SERVO ELECTRIC RECOND. Reparerade 
59-63168 MOTOR SERVO ELECTRIC Kollmorgen 
59-63164-RS MOTOR SERVO ELECTRIC RECOND. Reparerade 
59-63164 NIS MOC & TAKEOUT MECHS MOTOR, Kollmorgen 
59-63163-RS MOTOR AC SERVO ELECTRIC RECOND Reparerade 
59-63163 MOTOR AC SERVO ELECTRIC Kollmorgen 
59-63160 MOTOR 1.5HP 4 POLE 59008405 
59-62062 MOTOR 5HP FOOT 112M-28-RS-4D 59003940 
59-61528 MOTOR 59002336 
59-60550 MOTOR 59002740 
59-60262 SERVO MOTOR 59002711 
59-60256 STEPPING MOTOR, TUBE HT 59006475 
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59-27011 PARVEX MOTOR END CAP ALT KIT Panex 
59-26853 MOTOR 7HP 112-M28-RFS-4E 59003940 
59-26620 RELUCTANCE MOTOR 5 HP FLANGED 59003940 
59-26619 RELUCTANCE MOTOR 2 HP FLANGED 59003940 
59-26618 RELUCTANCE MOTOR 2 HP FOOT 59003940 
59-26423 MOTOR WORM GEARED 59003450 
59-26332 MOTOR HELICAL GEARED 59003450 
565-49-2 MOROR  
565-49-1R REPAIR EXCHANGE SERVO MOTOR består av 59-69048 Target 
560-29-1 MOTOR AND PLUG ASSY Target 
560-2-1 MOTOR AND PLUG ASSY  
535-22-3 M W/TACH AND JUNCT BOX består av 48-64944 59000860 
535-22-2RS MOTORW/TACH RECOND Reparerade 
535-22-2 M W/TACH AND JUNCT BOX består av 48-64944 59000860 
525-135-3 DC MOTOR CONTR 1/3-2HP 59002740 
48-64944 MOTOR, till ext.lev återkommer och säljs som 535-22-2 och 3  
48-64942-RS SERVO MOTOR WITH BRAKE Reparerade 
48-64942 SERVO MOTOR WITH BRAKE Kollmorgen 
48-64941 SERVO MOTOR W/O BRAKE Kollmorgen 
200-10740 MOTOR PARVEX NX 620 EAD Panex 
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Bilaga 2 
Alla reklamationer av motorer från Emharts kunder under perioden oktober 
2003 till oktober 2004. De motorer som är markerade testas i kontroll stationen. 
 

Artikel nr Artikel benämning 

Reklamationer 
Okt-03 till Okt-
04 

860-3-1 PUSHER MOTOR ASSY 143 
59-63181 Servomotor AC W/Encoder Feeder 111 
59-63183 MOTOR T.O. W/ENCODER 57 
59-69050 Motor gob d. AC W/Encoder 27 
565-49-1R REPAIR EXCHANGE SERVO MOTOR består av 59-69048? 24 
59-63185 MOTOR FEEDER AC W/RESOLVER 21 
535-22-2 M W/TACH AND JUNCT BOX består av 48-64944 21 
59-63179 SERVO MOTOR TYP LX 440 8 
59-63164 NIS MOC & TAKEOUT MECHS MOTOR, 6 
200-10740 MOTOR PARVEX NX 620 EAD 6 
59-63170 MOTOR AC TUBE HEIGHT ENCODER 4 
59-63163 MOTOR AC SERVO ELECTRIC 3 
59-63190 MOTOR AC S.TUBE HEIGHT RESOLV 2 
59-63176 MOTOR MOC MECH, KOLLM W RESOLV 2 
59-63168 MOTOR SERVO ELECTRIC 2 
535-22-3 M W/TACH AND JUNCT BOX består av 48-64944 2 
48-64942 SERVO MOTOR WITH BRAKE 2 
860-81-1 PUSHER MOTOR ASSY RESOLVER 1 
59-94231 STEPPING MOTOR 1 
59-63189 MOTOR GOB WITH RESOLVER 1 
560-29-1 MOTOR AND PLUG ASSY 1 
48-64944 MOTOR, till ext.lev återkommer och säljs som 535-22-2 och 3 1 
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Bilaga 3 
Tabellen är uppdelad i två stycken som ligger efter varandra på grund av plats 
brist i denna bilaga.  Utifrån orderkvantitet (Q), säkerhetslager (SS) och 
försäljning under de senaste åren har antal pall platser beräknats till den nya 
motorcellen.   
 

Nr. Artikel nr Q SS 
Förs. Okt-03 
till 0kt04 Förs -03 Förs -02 Förs -01 

Max lager: 
Q+SS 

1 860-87-1 15 0 19 0 0 0 15 
2 860-81-1 10 10 150 29 0 0 20 
3 860-3-1RS 1 10 63 100 52 0 11 
4 860-3-1 15 15 341 544 665 686 30 
5 601-10300 30 10 30 0 0 0 40 
6 601-10211 15 4 3 0 0 0 19 
7 601-10197 30 10 39 0 0 0 40 
8 601-10180 10 3 15 0 0 0 13 
9 601-10003 1 0 1 0 0 0 1 
10 601-10001 5 2 4 0 0 0 7 
11 601-10000 30 10 55 0 0 0 40 
12 59-94231 5 5 14 24 17 22 10 
13 59-94223 1 0 1 1 0 0 1 
14 59-90308 2 0 0 2 0 0 2 
15 59-69050-RS 1 0 8 8 0 0 1 
16 59-69050 10 3 53 138 195 132 13 
17 59-69048-RS 1 0 17 13 7 0 1 
18 59-69048 10 10 92 73 73 40 20 
19 59-68054 8 3 36 27 51 36 11 
20 59-63190 10 5 37 13 0 0 15 
21 59-63189 10 20 185 113 0 0 30 
22 59-63185 10 8 104 75 0 0 18 
23 59-63183-RS 1 0 26 22 0 0 1 
24 59-63183 1 10 64 95 182 1 11 
25 59-63182 50 2 0 16 140 26 52 
26 59-63181-RS 1 0 12 4 0 0 1 
27 59-63181 1 10 63 95 76 20 11 
28 59-63180 15 0 4 3 4 42 15 
29 59-63179 50 12 180 197 332 96 62 
30 59-63177 1 1 5 0 44 17 2 
31 59-63176 1 0 6 10 76 46 1 
32 59-63174 10 10 106 129 30 20 20 
33 59-63173 1 0 0 0 0 43 1 
34 59-63172 1 0 0 1 1 56 1 
35 59-63171-RS 1 5 39 28 20 0 6 
36 59-63170 1 3 21 38 50 51 4 
37 59-63168-RS 1 2 4 7 5 0 3 
38 59-63168 1 0 1 2 3 3 1 
39 59-63164-RS 1 4 5 28 4 0 5 
40 59-63164 1 0 1 11 14 11 1 
41 59-63163-RS 1 3 3 16 14 0 4 
42 59-63163 1 0 0 5 9 9 1 
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Nr. Artikel nr Q SS 
Förs. Okt-03 
till 0kt04 Förs -03 Förj -02 Förs -01 

Max lager: 
Q+SS 

43 59-63160 1 0 0 0 5 0 1 
44 59-62062 3 4 32 34 58 41 7 
45 59-61528 12 5 79 75 68 65 17 
46 59-60550 1 0 3 3 6 6 1 
47 59-60262 1 0 0 0 0 0 1 
48 59-60256 3 1 2 8 5 13 4 
49 59-27011 1 0 0 0 0 15 1 
50 59-26853 1 0 0 0 0 2 1 
51 59-26620 3 3 29 23 37 38 6 
52 59-26619 5 5 63 60 64 60 10 
53 59-26618 1 2 14 15 27 10 3 
54 59-26423 1 0 0 0 0 0 1 
55 59-26332 1 0 0 0 0 2 1 
56 565-49-2       0 
57 565-49-1R 1 0 0 0 2 2 1 
58 560-29-1 10 10 48 48 81 95 20 
59 560-2-1 10 5     15 
60 535-22-3 1 1 8 11 10 3 2 
61 535-22-2RS 1 0 30 31 4 0 1 
62 535-22-2 8 10 73 95 114 93 18 
63 525-135-3 1 0 0 0 0 0 1 
64 48-64944       0 
65 48-64942-RS 1 0 7 7 0 0 1 
66 48-64942 2 4 18 22 10 21 6 
67 48-64941 1 0 0 0 0 1 1 
68 200-10740 50 0 71 30 101 15 50 
 

  
Storlek 
L*B*H Antal/pall 

Antal pall per 
motorsort 

Dags lager  
(041020) S-detaljer Servicenivå 

1 47*27*28 6 3 6  0,95 
2 37*22*22 10 2 4  0,95 
3 36*22*22 10 1 8  0,95 
4 36*22*22 10 3 55 E-STO >0,99 
5 50*19*12 8 5 19  0,95 
6 58*15*17 8 3 18  0,95 
7 40*12*12 16 3 54  0,95 
8 37*13*12 16 1 3  0,95 
9   1 0  0,95 
10 Saknades 1 4  0,95 
11 30*16*10 13 3 46  0,95 
12 32*16*18 13 1 20 STOCK 0,97 
13   1 0  0,95 
14 21*10*12 30 0 2  0,95 
15 60*28*29 6 1 6  0,95 
16 60*28*29 6 2 10  0,95 
17 59*28*28 6 1 1  0,95 
18 59*28*28 6 3 4  0,95 
19 36*20*27 10 1 8  0,95 
20   2 0  0,95 
21 60*28*29 5 6 52 E-STO >0,100 
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Storlek 
L*B*H Antal/pall 

Antal pall per 
motorsort 

Dags lager  
(041020) S-detaljer Servicenivå 

22 58*24*25 6 3 15 E-STO >0,99 
23 58*24*26 6 0 0  0,95 
24 58*24*26 6 2 6  0,95 
25 46*28*30 5 10 14 STOCK 0,97 
26 58*24*26 6 1 19  0,95 
27 58*24*26 6 2 17  0,95 
28 46*28*29 5 3 7  0,95 
29 50*35*35 5 12 76 STOCK 0,97 
30 70*28*30 4 1 9 NIS 0,95 
31 50*24*30 7 1 8 NIS 0,95 
32 36*22*22 10 2 16 E-STO >0,99 
33 70*27*30 4 0 5 TAIL 0 
34 70*28*28 4 0 7 NIS 0,95 
35   1 3  0,95 
36 54*19*20 8 1 11 STOCK 0,97 
37 40*9*12 20 1 2  0,95 
38 40*9*12 20 0 0  0,95 
39 58*24*25 6 1 4  0,95 
40 58*24*25 6 1 4  0,95 
41 69*27*29 4 1 3  0,95 
42 69*27*29 4 0 3  0,95 
43 33*19*28 14 0 10  0,95 
44 46*35*27 6 2 13 NYSTO 0,95 
45 43*20*26 15 2 18 STOCK 0,97 
46   0 0  0,95 
47 32*15*18 15 0 7 TAIL 0 
48 23*15*15 20 1 1  0,95 
49 5*11*5 100 0 7 TAIL 0 
50   0 0 TAIL 0 
51 48*30*26 6 1 11 STOCK 0,97 
52 40*30*27 6 2 13 STOCK 0,97 
53 50*32*27 4 1 12 STOCK 0,97 
54   0 0 TAIL 0 
55   0 0 TAIL 0 
56   0   0,95 
57  6 0 0  0,95 
58 32*16*17 15 2 33 E-STO >0,99 
59 33*31*33 8 2 11  0,95 
60  6 1 1  0,95 
61 47*31*21 6 1 3  0,95 
62 47*31*21 6 3 26 E-STO >0,99 
63   0 0 TAIL 0 
64 46*31*20 6 0 35  0,95 
65 50*20*20 9 0 0  0,95 
66 50*20*20 9 1 5 E-STO >0,99 
67   0 0 TAIL 0 
68 43*17*22 15 4 38 NIS 0,95 

  
Summa 
pallar 110    
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Bilaga 4  
Översta tabellen skall tolkas så att varje ruta är en pallplats i ställagen i 
motorcellen. Varje hylla har sex våningar för pallar, där det nedersta facket är 
placering av pall direkt på golvet. De markerade siffrorna i lagerhylla 2 visar att 
de reparerade motorerna samlats för att lagras nära varandra. Lagerhylla 3 har 
sju våningar istället för sex. Varje siffra motsvarar en motorsort, se den 
nedersta tabellen för hänvisning till respektive motorsort. 
 
Lagerhylla 1  Lagerhylla 2 
19 20 21 7  29 29 39 3 
1 20 21 7  29 29 41 15 
1 4 21 7  29 29 61 17 
1 4 21 22  29 29 51 26 
2 4 21 22  29 29 32 35 
2 4 21 22  29 29 32 37 

         
Lagerhylla 3  Lagerhylla 4  

8 60 59 59  53 25 25 25  5 5 
44 6 12 28  48 25 25 25  5 5 
44 6 10 28  40 30 25 25  5 68 
18 6 9 28  36 31 25 25  62 68 
18 11 66 13  27 45 52 58  62 68 
18 11 16 24  27 45 52 58  62 68 
  11 16 24  
 

1 = 860-87-1 18 = 59-69048 35 = 59-63171-RS 52 = 59-26619 
2 = 860-81-1 19 = 59-68054 36 = 59-63170 53 = 59-26618 
3 = 860-3-1RS 20 = 59-63190 37 = 59-63168-RS 54 = 59-26423 
4 = 860-3-1 21 = 59-63189 38 = 59-63168 55 = 59-26332 
5 = 601-10300 22 = 59-63185 39 = 59-63164-RS 56 = 565-49-2 
6 = 601-10211 23 = 59-63183-RS 40 = 59-63164 57 = 565-49-1R 
7 = 601-10197 24 = 59-63183 41 = 59-63163-RS 58 = 560-29-1 
8 = 601-10180 25 = 59-63182 42 = 59-63163 59 = 560-2-1 
9 = 601-10003 26 = 59-63181-RS 43 = 59-63160 60 = 535-22-3 

10 = 601-10001 27 = 59-63181 44 = 59-62062 61 = 535-22-2RS 
11 = 601-10000 28 = 59-63180 45 = 59-61528 62 = 535-22-2 
12 = 59-94231 29 = 59-63179 46 = 59-60550 63 = 525-135-3 
13 = 59-94223 30 = 59-63177 47 = 59-60262 64 = 48-64944 
14 = 59-90308 31 = 59-63176 48 = 59-60256 65 = 48-64942-RS 
15 = 59-69050-RS 32 = 59-63174 49 = 59-27011 66 = 48-64942 
16 = 59-69050 33 = 59-63173 50 = 59-26853 67 = 48-64941 
17 = 59-69048-RS 34 = 59-63172 51 = 59-26620 68 = 200-10740 
 


