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Sammanfattning 

Examensarbetet som följer är utfört i samarbete med Nitator i Oskarström. 

Fabriken i Oskarström fokuserar på laserskärning, robotiserad svetsning samt 

ytbehandling av stål för fordonsindustrin. 

Syftet med projektet är att effektivisera materialflödet i produktionen, genom att 

automatisera de truckförflyttningarna som kör till och ifrån mellanlager, samt 

mellan arbetsstationer. 

Projektet inleddes med en systematisk litteratursökning. Litteratursökningen 

visade forskningsläget kring AGV-system. Även en genomgång av 

studentlitteratur gjordes, så att en lämplig metod för praktiskt genomförande 

kunde tas fram och tillämpas. Vald metod utnyttjar både kvantitativa och 

kvalitativa angreppsätt, vilket analyseras med hjälp av triangulering. 

Arbetet har resulterat i en modifierad layout av den nuvarande anläggningen i 

Oskarström som kan användas vid införandet av AGV-systemet. Det har 

dessutom resulterat i offertunderlag samt lönsamhetskalkyl från olika AGV-

leverantörer.   



 

 

Abstract 

The thesis that follows is performed in collaboration with Nitator in Oskarström. 

The factory in Oskarström focuses on laser cutting, robotic welding and surface 

treatment of steel for the automotive industry. 

The project aims to streamline the flow of materials in production by automating 

the movements of the forklifts, running to and from the interlayer, and between 

workstations. 

The project started with a systematic literature search. The literature search 

showed the research position around the AGV-system. Also a review of student 

literature was made, so that a suitable method for practical implementation could 

be developed and applied. Selected method uses both quantitative and qualitative 

approaches, which is analyzed by using triangulation.    

The work has resulted in a modified layout of the current facility in Oskarström 

that can be used for the implementation of the AGV-system. It has also resulted in 

the tender documents and profitability calculation from several of AGV-suppliers.    

  



 

 

Terminologi 

Följande terminologi har utarbetats för att ge en förklaring till de vanligaste 

förekommande förkortningar och ord i examensarbetet. 

AGV – Automatiska truckar (automated guided vehicles) 

AGVs – En eller flera automatiska truckar(automated guided vehicles) 

AGV-system – Utrustningen som behövs för att automatiska truckar ska kunna 

operera 

Avix – Programmet Avix från Solme AB 

CADKEY – 2D Programmet CADKEY 99   

Diab – Företaget Diab AB i Laholm 

Företaget – Företaget Nitator AB i Oskarström 

Författarna – Författarna av detta examensarbete 

Gekås – Företaget Gekås AB i Ullared 

Hybrid – En truck som kan köras automatisk och manuell 

Kvalitativ – Opererar med mening 

Kvantitativ – Opererar med siffror och storlekar 

Lean - Verksamhetsstrategier som syftar till att minimera slöseri 

Nitator – Företaget Nitator AB i Oskarström 

Proway – Företaget Proway AB i Hyltebruk 

Triangulering - process där forskningsobjektet undersökts med både kvantitativa 

och kvalitativa metoder 
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1 Introduktion 

I det första kapitlet förklaras bakgrunden till varför projektet genomförs samt hur 

forskningsläget ser ut. Syfte och mål förklaras, men även avgränsningar tas upp, 

för att i slutändan leda till en problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom området automatiserade 

trucksystem. Utvecklingen har fokuserats kring standardisering, energi koncept, 

navigationssystem, serieproduktion samt säkerhetssystem. (Schulze & Wtillner, 

2006). AGVs finns inom en rad olika branscher där systemet har spelat en roll 

kring material- och produktförflyttningar sedan början av 1950-talet. De kan 

förflytta sig över en variant av golvytor och fordonets resväg kan anpassas och 

förändras under tiden som processlayouten omformas (Barshick & Helms, 2001). 

Det genererar att införandet av ett automatiskt trucksystem är flexibelt och 

anpassningsbart för olika verksamheter samt förändringar inom den aktuella 

verksamheten (ibid). 

Ett AGV-system ska innefatta last- och avlastningspunkter, vägen mellan dessa 

punkter, antalet AGVs och dirigering samt schemaläggning av fordonen mellan 

punkterna (Barshick & Helms, 2001). Enligt Schulze och Wtillner (2006) kan 

införandet av AGV:s ge ekonomiska fördelar i förhållande till manuella lösningar.  

Kostnaden för ett AGV-system påverkas inte av operatörskostnader på samma sätt 

som manuella lösningar gör, vilket skapar en mer lättöverskådlig och långsiktig 

planering. Ett argument för införandet av ett automatiskt trucksystem är att 

operatörskostnaden beräknas öka i framtiden (ibid). Barshick och Helms (2001) är 

inne på samma spår. Om implementering av ett AGV-system är tekniskt 

genomförbart baseras beslutet ofta på ekonomiska aspekter. Beslutet vilar på 

avvägandet mellan kostnaden för implementeringen och de långsiktiga fördelarna 

med ett AGVsystem. Ett räkneexempel ges för att lättare kunna kalkylera om 

investeringen är lönsam. Barshick och Helms (2001) förklarar uträkningen med 

formeln "Comparison Factor = (Cash value of savings)/(Cash value of extra costs 

compared with the old system + difference in initial outlay)" (s 23). 

Barshick och Helms (2001) förklarar att grundinvesteringen för ett AGV-system 

är mer omfattande i relation till ett manuellt trucksystem, vilket påverkar 

finansieringen. Även om kostnad är en nyckelaspekt, finns det andra fördelar med 

införandet av AGVs i tillverkande företag. Enligt Barshick och Helms (2001) är 

automatiska trucksystem den bästa lösningen när ett planerat stadigt flöde krävs 

kring tillverkningen. AGVs är bäst lämpade för situationer där materialflödet är 

kontinuerlig och repeterbar för alla arbetsskift. Vidare argumenterar Barshick & 
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Helms (2001) att AGVs kan hantera ett stadigt flöde i fabriken då truckarna följer 

ett låst körmönster med en låst hastighet. AGVs kan hantera öppna gångar där 

låsta hinder saknas. De kan även programmeras för att anpassa sig efter 

layoutförändringar och på så sätt kan fabriken frigöra sig från fasta och dyra 

transportband. Jämfört med konventionella trucksystem erbjuder AGVs en fördel 

kring minskad skada på gods i process, lättare spårning efter inventering, lättare 

schemaläggning av produktionen, högre säkerhet, högre kapacitet i fabriken och 

reducering av personal.  

Schulze och Wtillner (2006) påpekar att säkerhet också ett viktigt argument i valet 

om ett AGV-system bör införas. Automatiska trucksystem jobbar med 

scanningteknologi som den viktigaste säkerhetsstandarden. Det finns exempel på 

scanners som mäter avstånd till andra föremål genom inkrementella signaler. Ett 

varningsfält skapas vilket minskar hastigheten på de automatiska truckarna (ibid). 

Perry, Yucel och Duffy (2009) menar att även om AGVsystem är säkrare än andra 

lösningar så finns det säkerhetsrisker, oftast kopplade till problem kring de 

elektroniska säkerhetsanordningarna. Enligt Perry, Yucel & Duffy (2009) 

underskattar ofta AGVoperatörer farorna kring AGVsystem. De förklarar vidare 

kring rörelse- och körhastighet för AGVs som är viktiga säkerhetsaspekter. Då 

design av fabrikslayouten görs måste interaktionen mellan människa och maskin 

prioriteras med samtliga säkerhetsaspekter i fokus. För att minimera 

säkerhetsriskerna föreslår Pery, Yucel & Duffy (2009) att simuleringar görs i 3D 

program, som är inriktat på tillverkningsprocessen, eller med hjälp av VR (virtual 

reality) visualisering. 

Schulze och Wtillner (2006) pekar på att de trucksystem med ett 

vägledningssystem, som inte bundna till styrskenor som följer golvet, ger högre 

flexibilitet. Lasernavigation tillhör den senare kategorin och enligt Barshick och 

Helms (2001) är lasernavigation en vidareutveckling av gamla lösningar, så som 

spår/styrskenor, vilket är nergrävda i golvet. 

Schulze och Wtillner (2006) pekar på att det är viktigt för en potentiell AGV-

operatör att lära sig av andra AGV-operatörers erfarenheter. Viktiga aspekter 

enligt Schulze och Wtillner (2006) för potentiella operatörer är följande: 

kontinuerliga möten, diskutera effektiviteten, test av drifttillgängligheten, test av 

reaktionshastigheten om störningar skulle uppstå samt bedöma kostnad och 

logistik kring utbytbara delar. Viktiga punkter för en AGV-tillverkare, om en 

rättvis upphandling skall vara möjlig, är systemets tillförlitlighet och ett rimligt 

pris. Dessa aspekter ska användas av AGV-tillverkare även då konkurrens saknas 

(Schulze & Wtillner, 2006). 
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Enligt Barshick och Helms (2001) ger införandet av ett AGV-system, en snabb 

återbetalning på investeringen för flertalet AGV-operatörer. Införandet av 

systemet ger lägre underhåll samt renare- och tystare arbetsmiljö. Barshick och 

Helms (2001) tar upp exempel på företag där dessa trucksystem har 

implementerats. Ett företag gjorde en grundinvestering på 110 tusen dollar som 

jämfördes mot kostanden att transportera runt gods i fabriken, vilket uppgick till 

70 tusen dollar. Investeringen sparade in sig på 18 månader och gav även ett 

smidigare flöde. Ytterligare ett exempel gjordes på ett företag som investerade 19 

miljoner dollar på ett automatiskt trucksystem. Det projektet betalade igen sig 

under tre år. 

Barshick och Helms (2001) argumenterar vidare att chefer oftast är de första 

personerna som förstår fördelarna med ett AGVsystem. AGVs med tillhörande 

teknik har reducerat de administrativa arbetsmomenten för lagerpersonal med 30-

40%. Vidare ger automatiska truckar en bättre kontroll, reducering av 

arbetsstyrka, bättre kvalitetssäkring samt en snabbare och bättre service kring 

materialhantering. 

Barshick och Helms (2001) framhåller några operatörer som hävdar att AGVs ger 

dem möjlighet att upptäcka problem tidigt i produktionen. Då tillverkas inte 

defekta komponenter i onödan utan upptäckts i ett tidigt skede, samt att den 

mänskliga faktorn minimeras. Fler fördelar framförs av Barshick och Helms 

(2001), så som bättre användande av existerande tillverkningskapacitet, 

reducering av mänskliga fel och ett effektivare användande av golvyta. 

Barshick och Helms (2001) ger exempel på när ett AGVsystem bör ersätta andra 

konventionella transportsystem. Data som angivs är då 55 procent av de dagliga 

materialtransporterna, som sker genom manuella transportlösningar, levereras fel 

eller är försenade. Om det i verksamheten finns minst 10 lastbytespunkter eller 

om transporterna mellan punkterna hanterar 35 till 200 lastenheter i timmen. 

AGVs är att föredra om besparingspotentialen motsvarar tre manuella truckar i 

vardera två skift, eller om systemet ersätter minst 100 meters transportband. 

Vidare förklarar Barshick och Helms (2001) att AGVs ger fördelar till företaget; 

om MPS-systemet (Material- och produktionsstyrningssystemet), bearbetar 

information kring materialflödet elektroniskt; om material är placerade i gångar, 

jämte arbetsstationer som på så sätt hindrar personalen i deras arbete, vilket 

minskar produktiviteten; om materialflödet går till ett höglager; eller via ett 

avancerat processtyrsystem som hanterar känsligt gods.  

När implementering av ett AGVsystem genomförs, finns vissa kriterier att ta i 

beaktning (Barshick & Helms, 2001), för att systemet skall kunna uppnå full 
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potential. Först och främst bör det fysiska materialflödet identifieras. Detta för att 

utröna vilken typ av gods som transporteras, i vilken ordning transporten sker, 

mängden gods som transporteras samt vilka avstånd och anslutningar som finns i 

fabriken. När dessa kriterier har undersökts bör enligt Barshick och Helms (2001) 

fokus läggas på identifiering av golvförhållanden och utrymmet som finns. Alltså 

bredden på gångarna där materialtransporterna sker samt vilka golvinstallationer 

som behövs för det specifika AGVsystemet. Till sist bör truckvalet baseras på 

vilken transportfunktion som trucken har, materialflödestätheten och den 

övergripande organisationen. 

1.1.1 Företagspresentation 

Nitator AB grundades 1983 och är ett familjeägt företag. På latin betyder ordet 

Nitator framåtsträvande och utvecklande. Fokus på produktionen har varit 

gentemot fordonsindustrin, vilket har skapat en stor tillväxt. Företaget levererar 

plåtkomponenter till framför allt Volvo och Scania och tillverkningen är fördelad i 

Sverige, Litauen och Kina. I Sverige sker tillverkningen i Hyltebruk och 

Oskarström (Nitator, u.å.c). 

Detta examensarbete genomförs i samarbete med Nitator AB Oskarström. Fokus i 

Oskarström kretsar kring laserskärning, robotiserad svetsning men även 

ytbehandling anses vara en utav kärnprocesserna inom företaget. Företaget har 

alltid som mål att optimera kärnprocessernas prestanda. Utveckling och 

tillverkning av prototyper, verktyg samt fixturer medför en kvalitetssäkrad 

framtagningsprocess (Nitator, u.å.d). 

För att öka kundnöjdheten skall kvaliteten utveckla och upprätthållas. Företaget 

uppfyller standarden ISO 9001, som är ett ledningssystem för kvalitet, samt 

standarden ISO/TS 16949, vilket är ett ledningssystem för kvalitet inom 

bilindustrin. Genom ett systematiskt arbete associeras Nitator AB med 

miljötänkande. Ständiga miljöförbättringar inom samtliga aktiviteter i 

verksamheten är något man siktar mot för att stödja kommande generationer. 

Företaget uppfyller standarden ISO 14001 (Nitator, u.å.b). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att effektivisera materialflödet genom att automatisera de 

truckförflyttningarna som kör till och ifrån mellanlager.  

Målet är att de kunskaper och färdigheterna som erhållits under utbildningen 

används på bästa sätt.  
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1.2.1 Problemformulering 

Nitator AB Oskarström använder i nuläget manuella truckar för förflyttningar 

inom verksamheten. Dessa går mellan de tillverkande maskinerna, vidare till 

bearbetning och/eller höglager samt slutlager. De manuella truckförflyttningarna 

skapar materialrelaterade störningar i produktionen. Jämför man total verkningstid 

på 100 % är andelen materialrelaterade aktiviteter 12,5 %. Det är en hög andel och 

slutsatsen är att det främst beror på organisationen, layouten samt upplägget av 

arbetsplatsen enligt tidigare genomförda observationer. För att effektivisera dessa 

truckförflyttningar samt minimera mellanlager vill företaget införa automatiska 

truckar (AGV). Dessa automatiska truckar skall arbeta under en längre period och 

även förbereda arbetet för morgondagen.  

Nitator vill med införandet av automatiserade truckar få ett smidigare 

materialflöde. Under arbetets gång skall en ny layout tas fram, för att visa hur 

truckförflyttningarna samt hur hämta/lämna platserna skall se ut. En 

investeringskalkyl på trucksystemet skall utarbetas, då investeringen i längden 

skall medföra en kostnadsbesparing. Företaget önskar även en bearbetning av en 

till två AGV-leverantörer, där man i samarbete tar fram ett offertunderlag. En 

djupare inblick i temat med förståelse, analys och resultat är att föredra genom ett 

gott samarbete mellan studenterna och företaget. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer att beröra effektivisering av interna transporter hos Nitator AB 

Oskarström. Materialhanteringen medför störningar i produktionen och slöseri 

utav tid. Fokus har därav lagts på materialflödet. Projektet kommer att utmynna i 

en layoutförändring där inga maskinförflyttningar får ske. Införandet av AGV 

systemet innebär inte att projektet berör integreringen av AGVs i Nitators 

befintliga MPS system, eller att någon form av programmering kommer att ske. 

1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

Projektets olika delar berör båda författarna, alltså de individuella insatserna blir 

jämt fördelade. De delar som görs av ena parten, granskas av den andre för att 

säkerställa hög kvalitet
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2 Metod 

Kapitlet berör vald ansats, vilka metoder och verktyg som är kopplade till 

ansatsen, samt hur dessa används. Vald arbetsgång ligger till grund för 

efterföljande rapportstruktur. 

2.1 Metoddiskussion 

Målet med detta projekt är att utveckla företagets produktionssystem. För att 

lyckas med projektet användes delar av ett ramverk vidareutvecklat av Bellgran 

och Säfsten (2005) som är uppbyggt kring den dubbla uppgiften, att planering och 

genomförande av projektet löper parallellt. För att uppnå ett bra slutresultat i ett 

framtida produktionssystem menar Bellgran och Säfsten (2005) att 

utvecklingsarbetet bör planeras mer noggrant. Planeringsarbetet görs för att alla 

aktörer kring utvecklingsprocessen ska förstå utvecklingsprocessens betydelse för 

slutresultatet. Alltså bör det finnas en kontroll på utvecklingsprocessen för 

produktionssystemet, parallellt med det praktiska genomförandet. Det är den 

dubbla uppgiften. Ramverket är utformat i fyra delar. Kontext och prestanda, 

planera, utforma och utvärdera samt implementera. Både arbetssätt och ramverk 

togs fram som en utformningsprocess för ett monteringssystem 

(Bellgran/Lundström, 1993; Bellgran, 1998) och bygger på både empiriska och 

teoretiska studier (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

Figur 2.1 Fritt tolkad från Bellgran och Säfsten (2005) 
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2.1.1 Metodologi 

Fokus i projektet ligger på tre delar av ramverket. Planera, utforma samt 

utvärdera. Dessa stegen leder till ett resultat. Kontext och prestanda ger en 

helhetssyn på projektet. Eftersom examensarbetet ej omfattar en driftsättning av 

AGV:s valdes den delen av ramverket bort. Dock kan Nitator om så önskar, 

använda sig av den delen i en framtida driftsättning.  

 

Figur 2.2 Vald arbetsgång för projektet 

 

Steg 1 innehåller en projektplanering som är anpassad efter företagets specifika 

situation. Där ingår ett strukturerat arbetssätt i syfte att skapa en tidig 

projektstruktur. Steg 2 omfattar en bakgrundsstudie, en förstudie samt utformning 

av nytt produktionssystem. Bakgrundsstudien innefattar verktygen: analys och 

utvärdering av det befintliga produktionssystemet, studier kring existerande 

dokumentation, benchmarking samt datainsamling om produkten. Förstudien 

innefattar en identifiering av intressenters krav, identifiering av interna/externa 

produktionsprocesser och information om systemfaktorer. Informationen från 

bakgrundsstudien och förstudien tillsammans med projektets begränsningar, ligger 

till grund för ett nytt produktionssystem. De tre första stegen leder till ett resultat 

som omfattar offertunderlag, en kostnadskalkyl samt en FMEA. 

2.2 Datainsamling 

För att klarlägga den mest lämpliga metoden fokuserades den inledande 

sökningen på problemformuleringen. Slutsatsen blev att både kvalitativa och 

kvantitativa metoder skulle användas då dessa enligt Henricson (2012)  

komplimenterar varandra.  

Följande lista beskriver hur data insamlats genom projektets gång: 

 Ostrukturerade intervjuer med företag och leverantörer. 

 Observationer, aktiva såväl passiva. 

 Benchmarking, med lämpliga steg. 

 Skriftligt samlat material från flertalet källor. 

 Värdeflödesanalys, filmer till Avix (Solme, u.å.) för insamlande av 

kvantitativ data. 
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 FMEA, utvärdering, identifiering av risker och potentiella bekymmer 

med AGV-system.    

Insamlad data bearbetades sedan genom triangulering (Creswell, Plano & Clark, 

2011). 

Systematisk litteraturöversikt 

För att se över det aktuella kunskapsläget kring AGVs, genomförs en systematisk 

litteraturöversikt (Henricsson, 2012) i lämpliga databaser. Litteratursökningen 

hade för avsikt att ge kunskap om lämplig metod för praktiskt genomförande av 

projektet, men också för att ge kunskap kring AGVs. För att hitta lämpliga sökord 

genomfördes först en övergripande sökning i Summon (Högskolan i Halmstad, 

2015a). De sökorden som då utformades för studien var Automation, Material(s), 

Vehicles, Automated guided vehicles och Cost effectiveness (Bilaga 26). För att 

finna relevanta databaser användes biblioteket på Högskolan i Halmstad 

(Högskolan i Halmstad, 2015b). Sortering av lämpliga databaser gjordes efter 

ämnesområdet maskinteknik. De databaser som då ansågs mest lämpliga och var 

högst rankade enligt Högskolan i Halmstad (2015b) inom ämnesområdet var 

Compendex och IEEE Xplore. Sökorden förekom till viss del i databaserna som 

ämnesord (Henricsson, 2012).  I Compendex som Thesaurus Search och i IEEE 

Xplore som MeSH (Bilaga 26).  Sökningar genomfördes även med sökorden som 

fritext. Det gjordes på grund av att en viss tid måste passera innan ett begrepp blir 

etablerat som ett ämnesord i en databas (Henricson, 2012). För att erhålla en så 

detaljerad och begränsad sökning som möjligt användes den Booleska operatorn 

AND (Henricson, 2012). Samtliga sökord användes i båda databaserna. 

Av 59 träffar lästes 22 abstrakt och utifrån dessa valdes 3 artiklar ut, då abstrakten 

bedömdes svara an för projektets syfte. Artiklarna granskades för att bedöma 

artiklarnas relevans gentemot projektet. Bakgrunden bygger således på 3 artiklar 

där samtliga var av kvalitativ analysmetod (Bilaga 25).     

För att få ytterligare evidens för val av metod gör en genomgång av relevant 

studentlitteratur som använts under Maskiningenjörsutbildningen på Högskolan i 

Halmstad (Högskolan i Halmstad, 2015c). 

2.3 Planera 

 

Projektplanering 

Inledningsvis skapas ett Ganttschema (Tonnquist, 2014) för att bidra till ökad 

struktur genom tidsramar och satta milstolpar för projektet (Bilaga 15). En 

SWOT-analys görs för att utröna om företaget är moget att införa AGVs i 
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verksamheten. Under projektets gång planerades och genomfördes möten hos 

Nitator. Tillsammans med projektets handledare på Nitator, Magnus Eriksson, 

genomfördes tidigt möten för att komma överens om projektets karaktär (Bilaga 

24). För att på ett smidigt och tillförlitligt sätt kunna utbyta information mellan 

alla parter i projektet, valdes molntjänsten Dropbox (Dropbox Inc [US], 

u.å.)(Bilaga 24). Önskemål från Nitator kring projektet diskuteras med Magnus 

Eriksson (personlig kommunikation, 9 februari 2015). Nitators önskemål används 

i examensrapportens begränsningar samt som underlag till fortsatt arbete (Bilaga 

24). Besök av ett första Benchmarkingföretag, planeras in av Magnus Eriksson, 

hos Proway (Proway, u.å.) vilket sedan genomförs 23 februari 2015 (Bilaga 24). 

Ytterligare två Benchmarkingbesök planeras in på Gekås (Gekås Ullared, u.å.) 

och DIAB (DIAB, u.å.) (Bilaga 29). Ett första möte med truckleverantören 

Softdesign (MAXAGV, u.å.) bokades in av Magnus Eriksson (Bilaga 24), vilket 

sedan genomfördes den 6 mars 2015 (Bilaga 18). Utöver detta bokas ett möte med 

BT-truckar (TOYOTA, u.å) som slutligen genomför den 5 maj 2015. Fördelarna 

med projektplanering betonas av Bellgran & Säfsten (2005).  

Loggbok 

Under projektets gång förs en loggbok i syfte att lagra relevant information. 

Informationen utvärderas löpande genom projektet (Bilaga 29).  

2.4 Utforma och utvärdera 

2.4.1 Bakgrundsstudie samt förstudie 

 

Intervjuer/observationer  

Intervjuer och observationer görs hos Nitator för insamling av data kring det 

nuvarande produktionssystemet. Intervjuer görs med två truckleverantörer för att 

samla data kring AGV-system. 

Benchmarking 

Benchmarking genomförs hos AGV-operatörer i syfte att få kunskap kring AGV-

system och AGV-systems praktiska användning. Verktyget har även använts i 

riskanalysen av AGV-införande. Litteratursökningen visade hur AGV fungerar i 

teorin. Benchmarkingverktyget ger kunskap om hur AGV-system används i 

praktiken. De första fyra stegen i Benchmarkingverktyget genomfördes (Bilaga 2) 

grundat i Camps (1989) modell. Benchmarking genomfördes på tre olika företag i 

syfte att lära hur dessa företag implementerat AGV-system. Genom att använda 

direct-Site visits metoden (Camp, 1989) tillämpas en kombination av intervjuer 

och observationer.  
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Värdeflödesanalys 

Denna metod användes för analys utav material- och informationsflödet i 

produktionen hos Nitator. Värdeflödesanalysen genomfördes på två sätt. Först på 

ett klassiskt vis med "papper-och-penna" (Bellgran & Säfsten, 2005; Womack & 

Jones, 2003). För att sedan erhålla mer tillförlitlig data användes datorprogrammet 

Avix (Solme, u.å.a) då dess videoteknik erbjöd mer noggrannhet. 

2.4.2 Layoutmodell 

Företagets 2D-program CADKey 99 användes för att ta fram en modell för 

nuvarande och framtida produktionssystem. 

2.5 Utfall 

 

Beräkningar 

Medlesträckan arbetades fram med hjälp av företagets 2D program där en layout 

skapas över fabriken i skala 1:1 (Bilaga 11). Tio av de vanligaste sträckorna där 

materialförflyttningar sker, enligt observationer, valdes för att få en hög spridning 

och på så sätt en grund i en rimlig medelsträcka (Bilaga 10). En medelhastighet 

för en AGV-truck tas fram med hjälp av den systematiska litteraturöversikten, 

Benchmarking (Bilaga 9) samt intervjuer med leverantörer (Bilaga 17, Bilaga 18). 

Uträkningarna av medelhastighet dividerat med medelstäcka resulterade i antalet 

förflyttningar, vilket en AGV-truck klarar av under en arbetsdag (Bilaga 10). 

För att utröna behov av förflyttningar av material i fabriken, valdes att dela upp 

fabriken i ett antal zoner samt delzoner (Bilaga 28). I varje delzon observerades 

antalet förflyttningar under 30min för att sedan sammanställas som en 

ögonblicksbild av hela företaget under 30 min. Resultatet multiplicerades för att 

täcka antalet timmar då operatörer jobbar under en arbetsdag. Det interna flödet 

beräknades, alltså de förflyttningar som sker mellan avdelningar, då projektet 

syftade i att ersätta dessa manuella truckförflyttningar med AGVs.  Men en 

uträkning görs även på antalet totala förflyttningar i hela fabriken (exkluderat 

slutlager, måleri och pulverhall då dessa inte ingår i projektet), för att ge Nitator 

en uppfattning över det totala behovet av AGVs. Behov av förflyttningar divideras 

med möjliga förflyttningar och ett resultat uppnås. Beräkningarna visar både det 

interna- och det totala behovet av AGVs (Bilaga 10).  

FMEA 

FMEA (Tonnquist, 2014) har tillämpas för att i projektet kunna identifiera 

riskerna med dem AGV-systemet.
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3  Teoretisk referensram 

Under kapitlet teoretisk referensram beskrivs och förklaras relevanta teorier som 

ligger till grund för projektet. Dessa är: projektplanering, datainsamling 

(triangulering), bakgrundstudie, förstudie, intervjuer och observationer, 

benchmarking, FMEA, värdeflödesanalys, layoutsimulering, offertunderlag samt 

investeringskalkyl. Även en förklaring till LEAN-begreppet ges. 

3.1 Planera 

 

Projektplanering 

Enligt Tonnquist (2014) innebär projektplanering att en strategi och väg väljs för 

att kunna uppnå ett mål. Tonnquist (2014) förklarar vidare att projektplaneringens 

syfte är att utforma en ram för ordningsföljd kring göromål, annars riskerar 

projektet att misslyckas då en bedömning saknas. Tonnquist (2014) påpekar 

vikten av att kvalitén på planeringen ökar om de som ska genomföra projektet 

involveras. 

3.2 Utforma och utvärdera 

3.2.1 Datainsamling 

Henricson (2012) menar att information ifrån olika källor ger fler synvinklar och 

därmed ett bättre underlag. Detta kallas triangulering.  

Trianguleringsdesign, eller som det också benämns, konvergent design är en 

process där forskningsobjektet undersökts med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Henricson, 2012). Detta skapar en ökad validitet genom att ett problem 

granskas från olika synvinklar och då information hämtas från olika källor. Enligt 

Denzin (1978) finns det fyra sorters triangulering; Datatriangulering, vilket 

använder en variation av olika källor i en studie; Metodtriangulering, använder sig 

av flera metoder för studier av ett problem; Observatörstriangulering, som 

använder sig av flera olika forskare och/eller utvärderare; Teoritriangulering, där 

olika perspektiv används för att tolka materialet. 
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Figur 3.1 fritt tolkad från Creswell, Plano och Clark (2011) 

 

För att förtydliga betydelserna av kvantitativa och kvalitativa metoder används 

menar Dey (1993) att kvantitativa metoder opererar med siffror, jobbar kvalitativa 

metoder med tolkning av språk och handlingar. Jick (1979) betonar att giltig och 

tillförlitlig information blir tillgänglig genom analys av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Anledningen är enligt Jick (1979) att de olika 

infallsvinklarna ger olika resultat och därmed möjlighet till nya tolkningar. Det i 

sin tur leder till utveckling av nya tillvägagångssätt. Grønmo (1982) påpekar 

möjligheten till olika strategier vid kombinationen. Genom att använda den 

kvalitativa metoden i den förberedande fasen och sedan övergå till den 

kvantitativa metoden skapas en empirisk grund. Den kvalitativa metoden kan även 

fungera som en uppföljning av den kvantitativa metoden och därmed erhålls en 

större översikt av insamlad data. Metoderna kan även användas parallellt för att 

förstärka varandra. För att uppnå hög kvalitet användes metoderna parallellt, med 

stöd av triangulering. 

3.2.2 Bakgrundsstudie samt förstudie 

Bellgran och Säfsten (2005) poängterar vikten av förberedelser för att kunna 

åstadkomma ett bra produktionssystem. Ett bra förarbete ger pålitlig data som 

ligger till grund för beslutsfattande. I en bakgrundstudie ingår både utvärdering av 

befintligt produktionssystem, men också en studie av andra aktörers 

produktionssystem. I bakgrundsstudien vänds blicken inåt företaget för att få med 

sig tidigare erfarenheter till ett framtida produktionssystem. Bellgran och Säfsten 

(2005) förklarar att bakgrundsstudien inte bara ska belysa problem, det är minst 

lika viktigt att lyfta fram goda exempel. 

Bellgran och Säfsten (2005) förklarar vidare att en förstudie innebär ett 

framåtsyftande arbete som behövs vid förberedelser av ett produktionssystem. 

Verksamhetens kärnprocesser samt kritiska processer bör identifieras. Förstudien 
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och bakgrundsstudien kompletterar varandra. I förstudien blickar man framåt och 

utåt enligt Bellgran och Säfsten (2005) och de betonar samtidigt att 

bakgrundsstudien medför kunskap i form utav tidigare erfarenheter.  

Bellgran och Säfsten (2005) anser att informationsinsamlingen hos företaget är en 

viktig faktor för att kunna komma fram till mål och strategier för projekt. Det är 

viktigt att synliggöra osäkerheten kring information då det är svårt att förutse 

aspekter som livslängd och volym hos företagets produkter. En långsiktig plan 

behövs för att skapa en strategi för kommande produktionssystem, detta för att det 

inte ger ekonomisk lönsamhet om systemet snarast måste ändras. 

Intervjuer och observationer 

Jacobsen (2002) berättar att observationer används i allmänhet vid 

granskning/undersökning av människors beteende i en kontext. Varierande 

metoder för att genomföra observationer kan användas, exempelvis att se, höra 

eller filma. Observationerna kan vara dolda eller öppna och valet kan bero på 

känsligheten i temat. Det finns däremot krav på att berörda parter samtycker till 

observationen. Dessutom säger Jacobsen (2002) att observationer bör ske i 

naturliga miljöer, detta för att konversationen skall flyta på enklare.  

Holme och Solvang (1997) rekommenderar att vid intervjuer så bör stickord 

prioriteras, och att mindre tid bör läggas på att anteckna meningar. Fördelarna 

med detta arbetssätt kan vara att fler frågor ställs. Detta i sin tur kan ge ny 

information som annars inte hade framkommit. Intervjutekniken skall möjliggöra 

att information blir tillgänglig. För att informationen skall vara användbar krävs 

att jämförbar och tillförlitlig data framkommer. Noteringen av datainsamlingen 

kan ske på olika vis, allt från skriftligt till på band. Holme och Solvang (1997)  

förklarar att problem som kan uppstå i samband med användandet av 

intervjumetodik är bland annat är att en bra konversation kräver ögonkontakt, som 

kan brista, tekniska problem kan inträffa under inspelning eller att individen som 

genomför intervjun blir för avslappnad. Enligt Jacobsen (2002) är det vid en 

intervju viktigt att ställa frågor, men ännu viktigare att lyssna och ge respons. 

Innan besöksintervju inleds bör individen som skall genomföra intervjun börja 

mjukt genom att presentera sig själv och förklara målen med intervjun. Detta 

skapar en öppenhet och en fördelaktig atmosfär. Enligt Jacobsen (2002) är en 

öppen intervju i form utav vanlig dialog där datainsamlingen fås ansikte mot 

ansikte är att föredra. Intervjumetodik behöver en viss strukturering då 

datainsamlingen annars kan bli för komplex. Lösningen blir att strukturera en lista 

över det som önskas få svar på under intervjun. 
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Benchmarking 

Sörqvist (2004) berättar att vid utveckling och förändring av ett 

produktionssystem kan benchmarking medföra kunskapsutveckling. De betonar 

även att oavsett bransch, kan kunskap kring processer, maskiner, utrustningar 

samt lösningar till störningar fås. Metodiken innebär en jämförelse mellan det 

egna företagets verksamhetsprestanda med ett annat företags. Det kan vara företag 

man konkurrerar mot, men även andra branscher. Metodiken är ett systematiskt 

lärandesätt där andra företag som ses som förebilder granskas. Målet är att lära sig 

av de bästa, samt att få kunskap och insikt till en effektivare förbättringar i den 

egna verksamheten. Förberedelser och planering krävs för att erhålla ett 

tillförlitligt resultat vid jämförelsen mellan verksamheterna. Processkartläggning 

av verksamheten gör det möjligt att jämföra arbetsmomenten och processerna 

(ibid). 

3.2.3 Layoutmodell 

 

Simulering av layout 

”Att efterlikna verkligheten på sådant sätt att man utifrån iakttagelser gjorda vid 

simuleringen kan dra slutsatser om verkligheten.” Hågeryd och Lenner 

(1997[1995]) (s. 423). Simuleringen har blivit viktig vid målet om ökat 

produktivitet och tempo vid framtagning av nytt produktionssystem. Genom att 

simuleringar skapas av en och samma person minimeras risker som felaktiga 

iakttagelser. Resultatet är aldrig bättre än modellen som används vid 

simuleringen. Det finns tre olika simuleringsapplikationer, geometri, ergonomi- 

och flödessimulering. Flödesstimulering används för att studera processer. Med 

flödessimulering kan lagerförändring studeras. Det som kan begränsa 

simuleringen är bland annat resurser, krav och kunder (Hågeryd & Lenner, 

1997[1995]). Fördelar med simuleringen kan vara att systems dynamiska beteende 

synliggörs, förståelsen för produktionssystemet ökar och nya layoutförslag kan 

skapas och testas fram. Svagheterna med simulering är bland annat bristande 

datainsamling, tid vid modellering och analys av resultat. Vid ett projekt gällande 

ny- eller ombyggnad av produktionssystem är simulering lämpligt att använda. 

Bilden nedan illustrerar tillvägagångssättet för genomförandet av simulering.

 

Figur 3.2 fritt tolkad från Hågeryd & Lenner (1997[1995]) 
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2D 

Hågeryd och Lenner (1997[1995]) förklarar att 2D simulering arbetar i 

tvådimensionell arbetsfor. Även om 2D tekniken utvecklats och en stor del har 

gått över till 3D enligt Hågeryd och Lenner (1997[1995]), är verktyget lämpligt 

vid bland annat ritning av planer, sektioner och uppställningar. Hågeryd och 

Lenner (1997[1995]) förklarar vidare att de flesta datorer bör klara av att arbeta 

med 2D program, då ingen hög krav finns på prestanda. 3D i sin tur erbjuder en 

funktioner för design men då endast ett fåtal funktioner ofta används i det 

tredimensionella programmet, väljs 2D först. Hågeryd & Lenner (1997[1995]) 

betonar att processerna i 2D går cirka 4-5 gånger snabbare än 3D gällande 

modellering. Hågeryd & Lenner (1997[1995]) förklarar vidare att de flesta 

individer inte har användning av 3D, dess verktyg och funktioner. De nöjer sig 

med de grundläggande funktionerna såsom lager och linjetyper.  

Cadkey 

CADKEY Wireframe (KUBOTEK, u.å.a) är ett 2D verktyg för utformning av 

mekanisk design. Detta verktyg krävs vid konstruktionsarbete utfört av ingenjörer. 

Noggranna ritningar i omfattning av automatiserade 2D-ritningar fås. Dessa 

baseras på ANSI, ISO, DIN och JIS standarderna. Wireframe är tillämpning inom 

olika områden såsom montering och komponentdesign, tekniska illustrationer och 

dokumentationer, samt fabriks och kontorsgolvlayouter. Enligt CADKEY 

Wireframe (KUBOTEK, u.å.) kan användaren enkelt redigera om design utan att 

vara orolig för komplexitet. Därutöver hanteras data på ett lämpligt vis. 

Flexibiliteten kommer i form utav modeller, färger och linjer som enkelt kan 

bearbetas. CADKEY lagrar delfiler i mindre storlekar än om man jämför med 3D-

modellering, vilket bland annat ökar hastigheten. CADKEY (KUBOTEK, u.å.b) 

beskriver att 2D ritningar förbättrar ingenjörsdokumentation i drawing layout 

mode. I systemet ingår grundläggande dimensionering, dubblerade dimensioner, 

toleranser, symboler för exempelvis svetsning och hydraulik. 

 

Värdeflödesanalys 

Enligt Rother och Shook (2001) har denna djupgående metodik har fått namnet ” 

Design av värdeflöden”. The Lean Toolbox (2007) beskrivs att i ett värdeflöde 

ingår alla typer av aktiviteter som behövs för att bearbeta en produkt. Rother och 

Shook (2001) betonar vikten av att informations- och materialflödet är jämställda 

när det gäller framtagningen av en produkt. Informationsflödet behövs för att 

kunna styra processerna. Rother och Shook (2001) förklarar vidare att det först 

steget i en värdeflödesanalys är att kartlägga det nuvarande tillståndet i företaget. 

Informationen kommer sedan till användning vid planering av ett framtida 

tillstånd. Metodiken beskrivs av Rother och Shook (2001) som en enkel metod där 
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papper och penna används vid kartläggningen av produktionsprocesserna. 

Processerna följs upp baklänges, från att kunden får sin produkt, tills att 

leverantören levererat råmaterialet till företaget. Rother och Shook (2001) 

förklarar att kartläggningar genom värdeflödesanalys ska ske vid jämna 

mellanrum. Kunskap över vad som är värdeskapande och vad som leder till slöseri 

samt träning i metodiken erhålls. Bellgran och Säfsten (2005) betonar vikten av 

beslut kring vilken detaljnivå undersökningen ska vila. Fördjupade kunskaper 

inom företaget är avgörande för kartläggningens kvalitet.  

Rother och Shook (2001) förklarar fördelarna med en värdeflödesanalys. 

Kartläggningen fokuserar på helheten och inte på en enstaka process. 

Kartläggningen möjliggör att orsakerna till slöseriet hittas då vissa moment inte 

skapar mervärde. Rother och Shook (2001) informerar om att många Lean 

koncept förenas vid denna metodik, vilket gör den mer omfattande. Sambandet 

mellan informations- och materialflödet blir tydligt, och användbar information 

som kan ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete erhålls.  

AviX 

Tanken med AviX (Solme, u.å.b) är att en detaljerad analys av produkt/process 

skall leda till optimeringar. Solme (u.å.b) skriver att industriella ingenjörer 

använder flera olika moduler i programmet AviX, som ett hjälpmedel för att öka 

konkurrenskraften i produkter och processer. Solme (u.å.a) framhäver AviX som 

ett verktyg vilket används för tids- och metodstudier. Detta för att minska 

cykeltiderna och därmed öka produktiviteten. För att nå framgång krävs det fokus 

på planering, tid, potential och optimering. Solme (u.å.a) berättar vidare att AviX 

använder videofilm för at tydligt dokumentera vad som sker i 

produktionsprocessen. Videodokumentationen är en förutsättning för att aktivt 

arbeta med förbättringar. Allt från produktivitet till förlust ingår i analysen och 

därför är information nödvändigt. Arbetsstationen kan vara en del av en produkt, 

dock ska hela flödet ska identifieras. I AviX enligt Solme (u.å.a) kan tidsanalysen 

baseras på standardtider och processtegens arbete klassificeras utifrån tre 

kategorier: värdeskapande, nödvändigt och förluster.  

3.3 Utfall 

 

FMEA-Feleffektsanalys 

FMEA eller feleffektsanalys beskrivs av Tonnquist (2014) som en metod för 

minimering av misslyckanden och förbättring av kvalitetskontroller. Potentiella 

problem poneras redan inträffat och dess grundorsak analyseras. Som stöd för 

analysen kan lärdomar från tidigare misslyckanden, med uppföljning och 



___________________________TEORETISK REFERENSRAM_________________________________ 

17 

 

utvärdering, användas. Enligt Quality-One (u.å) ska en FMEA utarbetas utav en 

grupp bestående av 3-4 personer med expertstöd. 

Enligt Tonnquist (2014) bör en FMEA listas efter följande mått: 

Förekomst (Po) med skala 1 – 10, avser ett problems möjliga förekomst där 1 

betyder en frekvens på 1 500 000 eller 0,0001 %. 10 betyder en frekvens på 2 eller 

50 %; Allvarlighetsgrad (S) med skala 1 – 10, avser ett problems möjliga 

allvarlighet, om problemet skulle inträffa, där 1 betyder: Problemet påverkar inte 

någon/något. 10 betyder: Problemet skadar en kund eller en anställd;  

Upptäcktsmöjlighet (Pd) med skala 1 – 10, avser hur stor sannolikheten är att 

problemet upptäcks. 1 betyder: Felet är uppenbart och 10 betyder: Felet går inte 

att upptäcks (Bilaga 12). 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att FMEA utnyttjas effektivt inom olika 

områden. Redan under planerings- eller definitionsfasen av en produkt, kan en 

sådan kvalitativ analys vara användbar. Ett mer noggrann konstruktion-FMEA 

används vid konstruktion- och utvecklingsfasen, för att den medför tillförlitlighet. 

En process-FMEA värderar tillverkningsprocessen. Felens uppkomst undersöks 

samt hur störningarna påverkar. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) används 

FMEA som underlag för hur processerna/produkterna skall förbättras. 

Redovisning sker i form av en blankett. I blanketten rangordnas riskerna med 

avseende på vilken riskbedömning som har erhållit högs riskpoäng. 

Offertunderlag 

Holmström och Lindholm (2011) beskriver offert eller anbud som ett ekonomisk 

affärserbjudande mellan två parter. Det kan ske både muntligt och skriftligt. 

Anbudet innehåller vissa villkor som sedan skickas till en motpart. Vid ett 

godkännande kan en beställning genomföras. Holmström och Lindholm (2011) 

resonerar att ”Både anbud och accept är bindande för parterna”(s.179).  

Holmström och Lindholm (2011) förklarar vidare att när anbudet är avsänt, finns i 

princip ingen ångerrätt. Återkallandet måste i så fall ske innan tidsfristen går ut, 

detta kallas acceptfrist. Det förekommer olika långa tidsfrister enligt Holmström 

och Lindholm (2011) och längden regleras av respektive part. En offert bör 

innefatta ett slutdatum. 
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Figur 3.3 hur en anbudsprocess kan se ut(avtalslagen 3-6§§), fritt tolkad från Holmström och 

Lindholm (2011). 

 

Investeringskalkyl 

Enligt Holmström och Lindholm (2011) innebär en investeringskalkyl en 

redovisning av skillnaden mellan nuvarande situation, där ingen investering görs, 

jämfört med en framtida situation, där en investering är genomförd. Holmström 

och Lindholm (2011) förklarar vidare att syftet med redovisningen är att ge 

beslutsfattarna ett beslutsunderlag som är väl genomtänkt. Det ska vara ett 

hjälpmedel samt ett arbetsredskap. När en investeringskalkyl genomförs, finns det 

ett antal metoder eller standardmodeller att tillgå (ibid). Dessa metoder och/eller 

modeller används för att bestämma investeringens lönsamhet. Holmström och 

Lindholm (2011)  menar att vid en kalkylering ligger fokus på "investeringens 

lönsamhet på lång sikt uttryckt som betalningsströmmar"(s285). 

Betalningsströmmar beskriver hur inbetalningar och utbetalningar påverkas av 

inflation över tid, då just dessa sker under olika tidpunkter. Investeringskalkylen 

tillför ett lättöverskådligt sätt att jämföra inbetalningar respektive utbetalningar 

över tid, med hjälp av kalkylränta och ränteberäkning. Holmström & Lindholm 

(2011) beskriver de vanligaste investeringskalkylmetoderna. Payoff-metoden, 

nuvärdemetoden, annuitetsmetoden samt internräntemetoden. Payoff-metoden är 

den enklaste av de fyra och beskrivs av följande figur;  

Pay- off-tid =  
𝐺

𝑎
  G = grundinvestering, a = årligt inbetalningsöverskott 

Figur 3.4 Pay-off-metoden, fritt tolkat från Holmström och Lindholm (2011) 
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LEAN-thinking 

Lean-production eller Lean-thinking är ett begrepp som myntades av Womack 

och Jones (2007) i slutet av 80-talet. Lean-production översätts ofta till mager 

produktion och innebär en resursnål tillverkning. Enligt Womack och Jones 

(2007) är syftet med Lean att identifiera de aktiviteter i tillverkningsprocesserna, 

vilket inte skapar värde så att de kan elimineras. Som begrepp används det 

japanska ordet MUDA och Womack och Jones (2007) förklarar vidare att dessa är 

7 + 1 slöserier, i form av: överproduktion, väntan, lager, rörelse, omarbeta, 

överarbeta, transporter samt medarbetarnas outnyttjade kreativitet.  
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4 Resultat 

Under resultat redovisas data vilket har insamlats under projektets gång. En 

resultatdiskussion förs kring resultatet. 

4.1 Planera 

Resultat från SWOT-analys vilket bygger på observationer gjorda hos Nitator 

(Bilaga 20). 

 

Resultat från Ganttschemat visar att projektet i slutändan gick över beräknad tid 

med två veckor (Bilaga15). 

4.2 Utforma och utvärdera 

4.2.1 Bakgrundsstudie samt förstudie 

Möte med leverantörer  

Följande del listar resultat och jämförelser mellan truckleverantörerna MAX AGV 

samt BT-truckar (Bilaga 16, Bilaga 17, Bilaga 18). Sammanställning av, för 

projektet, de viktigaste aspekterna. 

Likheter/Skillnader MAX AGV BT-truckar  

Navigeringssystem Lasernavigering. Lasernavigering. 

Styrkor 

•Engagemang 

•Tillgångar 

•Resurser 
 

Svagheter 

•Stor mellanlager 

•Svårt att implementera 

•Bristande kunskap 
 

Möjligheter 

•Minimera manuellt 
arbete 

•Nattskiftarbete 

•Kunskap och arbetskraft 
används till förbättringar 

•Ökad lönsamhet 

Hot 

•Upplärning av nytt kultur 

•Uppsägning av personal 

•Säkerhetsrisker med AGV 

 

SWOT 
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Helt automatiserade AGV Ja. Nej, Hybrid. 

Livslängd på AGV 15-25 år 10 år 

System Trådlös kontroll och 
PLC-liknade system. 
Säkrad backupsystem 

Trådlös kontroll och 
PLC-liknade system. 

Säkerhet Optiska sidoskydd, 
scanner, lasersensorer, 
pallsensor, 
säkerhetsfält, 
kommunikation med 
brandlarm, 
övervakningssystem, 
hastighetsanpassning, 
ljud och ljus som 
varningssystem. 

Optiska sidoskydd, 
scanner, lasersensorer, 
pallsensor, 
säkerhetsfält, 
kommunikation med 
brandlarm, 
övervakningssystem, 
hastighetsanpassning, 
ljud, ljus finns som 
varningssystem. 

Risker/Problem Död vinkel. Risk för 
krock eller 
personskador. 

Död vinkel. Risk för 
krock eller 
personskador. 

Fördelar med AGV Truckar ger säkerhet. 
Arbetar konstant och 
dygnet runt. Direkt 
körning till plats. 
Minskad påkörning. 

Truckar ger säkerhet. 
Arbetar konstant och 
dygnet runt. Direkt 
körning till plats. 
Minskad påkörning.  

Hastigheten Anpassas efter behov. Anpassas efter behov. 

Laddning Snabbladdning och 
batteribyte. 

Batteribyte. 

Prioriteringssystem Ja. Ja. 

Integrering av AGV till 
system 

Ja. Ja. 

 

Benchmarking 

Följande del listar resultat och jämförelser mellan företagen Proway AB, Gekås 
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AB samt DIAB vilket Benchmarking är genomförd(Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, 

Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7, Bilaga 8, Bilaga 9). ). Sammanställning av, för 

projektet, de viktigaste aspekterna. 

Likheter/Skillnader 
mellan tre företag 

Proway AB Gekås AB  Diab AB 

Förändringsmotstånd Ja, testanläggning gjordes 
för att vänja personal. 

Ja, personalen var orolig 
för teknikstrul. 

Nej, ingen 
testanläggning gjordes. 

Styrning Lasernavigering på grund 
av flexibilitet samt 
noggrannhet. 

Lasernavigering på grund 
av flexibilitet samt 
noggrannhet.. 

Lasernavigering på grund 
av flexibilitet samt 
noggrannhet. 

Antal AGVs 2 styck. 6 styck. 2 styck. 

Manuella & AGV i 
samma körfält 

I mindre banor. I större banor. Lite kontakt. 

Nattarbete Ja. Nej. Ja. 

Olyckor & 
Risker/svårigheter 

Krockrisk, klämrisk, 
integrationssvårigheter, 
tappar navigering, 
inkörningsproblem.     

Krockrisk, klämrisk, 
integrationssvårigheter, 
tappar navigering, 
inkörningsproblem. 

Krockrisk, klämrisk, 
tappar sin navigering, 
inkörningsproblem. 

Leverantörer Softdesign. Softdesign. Softdesign. 

Varningssystem Varningslampa. Tuta eller 
trevlig musik i områden 
där motviktstruckar kör. 

Varningslampa. Tuta eller 
trevlig musik i områden 
där motviktstruckar kör.  

Varningslampa. 
Ljudsignal används. 

Prioriteringssystem Ja, baserad på det de 
viktigaste körningarna.  

Nej, AGV följer listan . Nej, AGV följer listan. 

MPS-system Ja integrerad. Nej inte integrerad. Ja, integrerad. 

Program Eget Wps-system, RFid-tagg. RFid-tagg. 

Investeringskalkyl Nej. Ja. Ja. 

Pallsystem Hela EUR-pall storlekar. Hela EUR-pall storlekar. Hela EUR-pall storlekar. 

Hastighet 0,5km/h. 5,4–7,4 km/h. 0,5km/h. 

Uppsägningar Ja, minskade anställda, 
gick från 2 skift till 1. 

Nej Nej 
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4.2.2 Layoutmodell 

 

Framtida situation 

Den framtida situationen bygger på en layout som är anpassad efter automatiska 

truckar med fokus på hämta(rött)- och lämna(ljusblått) platser för AGVs, samt 

nedmontering av materialstallage(blått) och stallage för fixturer(blått). Dess 

material är förflyttade till höglagret. Inkommande material är placerad jämte 

laserskärning(lilla). En packstation(brun) är förflyttad från höglagret till ett 

område jämte robotsvetsavdelningen i den mellersta flygeln. Det är även 

utplacerat en snabbladdningsstation(grönt) samt ett område för byte av 

batteripaket(grön) (Bilaga 14). För nuvarande situation se (Bilaga 19). 

 

Zon A 
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Zon B 

 

 
 

 

Zon C 
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Värdeflödesanalys 

Produkten som analyserades var en delkomponent till en annan produkt och 

resultat visar stora mellanlager i anslutning till varje tillverkningsprocessen. 

Analysen visade också flertalet truckförflyttningar mellan delprocesser samt att 

orderhantering utgick till operatör på olika sätt (Bilaga 27). Avix illustrerar 

resultatet i grafiskt (Bilaga 1). 

4.3 Utfall 

FMEA 

En identifiering av 26st risker kring AGV-system, vilket listas. Av 26st risker 

påvisade 7st risker hög poängsättning. Gällande Förekomsten (Po), listas 3st 

högrisker: risk kring döda vinklar, skada av pallställ samt påkörning av rörliga 

föremål. Vad det gäller allvarlighetsgraden (S), listades 9st högrisker varav den 

allvarligaste, döda vinklar gav högst poäng. Vid upptäckningsmöjligheterna (PD), 

listades återigen döda vinklar som en högrisk. Totalpoängen för döda vinklar gav 

800 poäng (RPN). Genom förslag av åtgärder, minskade totalpoängen till 90 

(RPN) poäng (Bilaga 13). 

4.3.1 Beräkningar 

Beräkningarna visar att Nitator i ett första skede behöver införskaffa 2.4st AGV 

truckar för att möta det dagliga behovet av förflyttningar. Avrundat blir det 3st. 

Då syftas enbart de interna materialförflyttningarna mellan olika avdelningar i 

fabriken (Bilaga 10). För att förse resterande avdelningar med transportering, 

behöver Nitator införskaffa 8st AGV truckar (Bilaga 10). 

Offert  

Enkla offertunderlag tas fram för tre olika leverantörer som Nitator kan använda 

sig av i framtida möten (Bilaga 21, Bilaga 22, Bilaga 23). 

MAX AGV                       AGVE: BT-Truckar 

 

 

 

  

Min pris 

  2300 000 kr  

 Max pris 

  3750 000 kr  

Min pris 

  1 930 000 kr  

 Max pris 

  4 300 000 kr  

Medelpris 

  2 000 000 kr  
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Investeringskalkyl 

Enligt beräkningar visar följande resultat för pay-off-tid, gällande tre olika 

leverantörer av automatiska truckar (Bilaga 10). 

 

4.4 Analys och diskussion av resultat 

Enligt investeringskalkylen, som har skapats för tre leverantörer av AGVs, visade 

sig att återbetalningstiden spänner mellan två till fem år. Detta resultat var väntat 

då forskning pekar på en investeringsperiod mellan 1.5 till 3 år enligt Barshick & 

Helms (2001). Schulze och Wtillner (2006) stödjer tankesättet.  

Resultat bygger på en enkel beräkning av pay-off-tid, vilket används inom 

ekonomin. Metoden är den enklaste varianten för att beräkna om en investering 

lönar sig menar Holmström och Lindholm (2011). Eftersom faktaunderlag saknas 

om hur en möjlig implementering av ett AGV-system skulle finansieras av 

Nitator, valdes pay off-metoden då investeringsunderlaget inte behöver vara lika 

omfattande (Holmström & Lindholm, 2011). Faktaunderlaget för 

grundinvestering baseras på insamlad information från angivna truckleverantörer 

(Bilaga 10). Pålitligheten ligger inom rimliga ramar. Det årliga 

inbetalningsöverskottet baseras på en beräkning av kostnad för nuvarande 

trucksystem (Bilaga 10). Beräkningen blir övergripande då faktaunderlag saknas 

-4 300 000 kr

-3 300 000 kr

-2 300 000 kr

-1 300 000 kr

-300 000 kr

 700 000 kr

 1 700 000 kr

År 1 År2 År3 År4 År5

Max AGV Max

Max AGV Min

AGVE Max

AGVE Min

BT Medel
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för en exakt kostnad per manuellt trucksystem, men blir samtidigt mer exakt då 

operatörskostnad kan beräknas. Enligt Nitator (Bilaga 24) ska projektet leda till 

att två manuella trucksystem med tillhörande personal, ersättas av AGV truckar, 

vilket kostnadsberäkningen baseras på. Faktaunderlaget för offerterna blir på detta 

vis också övergripande i fråga om investeringskostnad (Bilagor 21, Bilaga 22, 

Bilaga 23). Medelhastigheten för AGV-truckar baseras dels på information från 

benchmarking (Bilaga  6, Bilaga 7, Bilaga  8) samt på genomgången litteratur. 

AGV-system minskar risker för skador enligt Barshick & Helms (2001) men vissa 

säkerhetsrisker finns enligt Pery, Yucel & Duffy (2009). Möten med 

truckleverantörer bekräftar båda tankesätten (Bilaga  17, Bilaga 18). Hastigheten 

begränsas av fabriksytan hos Nitator, då säkerhet prioriteras (Bilaga 11, Bilaga 

13).  

Layoutförändringen resulterade i last- och avlastningsplatser för AGV truckar 

vilket Barshick & Helms (2001) påpekar ska finnas med i införande av ett AGV 

system. De placerades nära operatören vilket enligt Lean-teorin är att föredra då 

slöseri bör minimeras enligt Womack och Jones (2003). Placeringen lades också 

så att tillräckligt arbetsutrymmet skulle finnas för operatören, vilket påpekas av 

Barshick och Helms (2001). Layoutförändringen inkluderar nedmontering av 

stallage ute i fabriken, vilket skapar bättre användning av golvytan (ibid). 

Nedmonteringen skapade bredare öppningar vilket en AGV truck kräver för att 

kunna manövrera förklarar Barshick och Helms (2001). Förändringen resulterar i 

att packningsstationen för robotsvetsning, som tidigare befann sig i området kring 

höglagret, placeras i nära anslutning till svetsavdelning. Förändringen ger ett 

bättre utnyttjande av golvyta vilket stöds av Barshick och Helms (2001), Womack 

och Jones (2003) samt Blücher och Öjmertz (2004). Förändringen resulterade 

även i att en batteribytesstation samt en snabbladdningsstation placerades så att 

stadigt flöde i produktionssystemet erhålls, vilket artikelförfattarna Barshick och 

Helms (2001) argumenterar för.
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5 Slutsatser 

Under slutsatser redovisas författarnas slutsatser och rekommendationer kring 

projektet.  

Resultaten genererade av genomfört projekt gav starka argument för införandet av 

AGV system hos Nitator. Barshick & Helms (2001) hävdar att automatiska 

truckar skapar ett stadigt flöde i tillverkningsprocessen, produktionen kan lättare 

schemaläggas samt reducering av personal kan göras. "Att bli och förbli bäst är en 

lång resa"(s. 37) - Blücher och Öjmertz (2004). 

Rekommendationer före införande av AGVs 

Nitator bör jobba med Lean innan ett AGV-system införs i verksamheten. Detta 

för att optimera verksamheten så att ett optimalt antal AGVs behövs. Nedan listas 

rekommendationer av författarna. 

 "Go to Gemba" alltså gå dit saker händer. Då minimeras problem som kan 

uppkomma kring företagets uppföljningssystem. 

 Jobba med standardiserade arbetssätt för att uppnå ständiga förbättringar. 

 Ledaren behövs i produktionen som stöd. 

 Inför TPU "Totalt Produktivt Underhåll", fokus ligger där på uppföljning av 

driftstörningar, förbättringsgrupper samt operatörsunderhåll. Detta kan 

skapa mer stabilitet samt störningsfria processer. 

 Börja med 5s i verksamheten för att ta bort slöseri och på så sätt en 

förbättrad arbetsmiljö. Optimalt med material skall finnas vid behov. Visuell 

styrning skapar lagarbete och självstyrning, på så sätt elimineras slöseri 

lättare. 

 Just in time beskriver en kundstyrd produktion, alltså skapa rätt takttid i 

produktionen, då omfattande lagerhållning urholkar ekonomin på lång sikt. 

 När en kundstyrd produktion uppnås, kan datorer för styrning av systemet 

ersättas med visuella styrsystem, exempelvis kanban-lösningar, vilket är 

enklare, billigare och säkrare. 

 MPS-systemet ska inte styra produktionen. Bättre med långsiktig planering. 

 Jobba med SMED-metoden så att ledtider kan minskas.  
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Rekommendationer i samband med införande av AGVs 

Nitator bör beakta vissa punkter vid implementering av ett AGV-system i 

verksamheten. Nedan listas rekommendationer av författarna. 

 Vid implementering bör fokus ligga kring personalens engagemang och 

involvering av ledningen, ledningens övertygelse, resursbehovet, 

motivationen, bristtillfällen, förändringsmotstånd, återkoppling av arbetet 

till mål och strategier samt kulturanpassning. 

 Nitator bör skapa en testanläggning innan införandet av AGVs, för att få 

en bättre interaktion mellan maskin och människa. Då kan oron inför 

implementering minskas. 

 Säkerhetsrisker och flöden bör simuleras i 3D program, detta för att skapa 

en stabil och säker arbetsmiljö. 

 Nitator bör minimera antalet olika pallsystem som en AGV behöver 

hantera. Flera sorter skapar en dyrare lösning. 

 Om AGVs ska jobba 2skift, då räcker det med en batteribytesstation. Om 

AGVs ska jobba dygnet runt, då behövs en batteribytesstation samt en 

snabbladdningsstation. 

 Minimera antalet zoner där AGVs och manuella truckar möts för att 

undvika olyckor. 

 AGV-systemet bör integreras i Nitators MPS-system för att öka 

driftpålitligheten. 

 För att undvika olyckor bör en låg hastighet på AGVs prioriteras. 

 AGV-truckarna bör vara helt automatiserade, hybridlösningen skapar 

möjlighet att kunna störa körmönstret hos AGVs. 

 Satsa på extra sensorer så att risk för olyckor minimeras. 

 Ta bort reflekterande material i fabriken, lasernavigeringen kan störas. 

 Nitator bör jobba med Lean principerna så att ingen personal sägs upp. 

Berörda operatörer bör användas inom verksamheten. Förslagsvis kring 

nya förbättringsprogram eller kring miljöfrågor så att en hållbar 

produktion kan uppnås.  
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6 Kritisk granskning 

Under kapitlet kritisk granskning beskrivs och förtydligas valda metoder, en 

kritisk granskning av projektets påverkan på miljö och arbetsmiljö görs. Även 

rekommendationer till fortsatt arbete och forskning framförs. 

Kritisk granskning av vald metod 

Med avseende på syftet, målet och avgränsningarna som erhållits, har målet 

uppnåtts. Ramverket ingriper teoretiska och pratiska angreppssätt kring utveckling 

av produktionssystem (Bellgran & Säfsten, 2005). Andra metoder som hade 

kunnat tillämpas är Lean Production och Six Sigma. Enligt Womack och Jones 

(2003) sammanfattas Lean Production i fem steg: värde, värdeflöde, flöde, 

dragning och perfektion. Lean-metodiken fördjupar sig in i förbättringar av 

produktionssystem och i det värdeskapande, och är en övergripande filosofi kring 

hur företaget ska verka. Detta ansågs ej vara tillräckligt omfattande för att täcka 

alla delar av önskad förändring av produktionssystemet. Sörqvist (2004) beskriver 

Six Sigma metodiken med förkortningen DMAIC som Definiera, Mäta, 

Analysera, Förbättra och Kontrollera. Six Sigma inriktar sig på förbättringsprojekt 

genom att minska variationer i processer, för att skapa stabilitet och prestanda. 

Eftersom examensarbetets utformning är i projektform, ansågs Six Sigma 

metodiken ej vara tillräckligt tillämpbar. 

Kritisk granskning av projektets påverkan på miljö samt arbetsmiljö 

Nitator jobbar i dagsläget med standarden ISO 14001, vilket är en standard för 

miljöledningssystem. Enligt standarden (ISO 14001:2004) under rubriken 

miljöaspekter, bör organisationen, alltså Nitator, upprätta, införa och underhålla 

rutiner för att: "identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter 

och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan 

styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs skall 

organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling och nya eller 

förändrade aktiviteter, produkter och tjänster"(s. 23). Införandet av AGVs i 

verksamheten påverkar miljön i form av tillverkning samt drift och underhåll av 

AGV-utrustningen. Detta bör beaktas av både författarna och av Nitator. Med 

tanke på miljöpåverkan, är det också viktigt för företaget att välja en 

truckleverantör vilket också arbetar mot ständiga förbättringar samt med någon 

form av miljömål/standard. Nitator bör också se över den energipåverkan vilket 

ett AGV-system ger på miljön. Författarna vill understryka att den tillverkade 

energin som driver AGV-truckarna bör vara hållbart framställd. 
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Womack och Jones (2007) påpekar att vid arbete med sändiga förbättringar, som 

är en del av Lean principerna, ska ingen individ entledigas. Under projektets gång 

har det framkommit att operatörer på Nitator känner en oro kring införandet av ett 

AGV-system (Bilaga 20). Oron involverar säkerheten kring AGVs, AGVs 

driftpålitlighet samt oro kring uppsägningar. Sörqvist (2004) förklarar att 

hanterandet av förändringsmotstånd är svårt. Vilket beror på att människans 

inställning är inlärd under en längre tid. Sörqvist (2004) förklarar vidare att 

individen inte alltid ser förbättringsdelen i en förändring. Personlig erfarenhet är 

att många tidigare förändringar snarare varit försämringar, i form av 

kostnadsrationalisering och personalnedskärningar. Sörqvist (2004) menar att 

personalnedskärningar ofta försämrar arbetssituationen. Nedskärningar resulterar i 

stress och press av individer. Effekten kan bli sjukdomstillstånd hos individen i 

form av stress samt andra fysiska och psykiska reaktioner. Lösningen kring detta 

menar Sörqvist (2004) är att upptäcka förändringsmotstånd i tid, genom lyhördhet. 

De etiska aspekterna kring förbättringar är viktiga då förändringar kan påverka 

individens själuppfattning. Individen kan uppfatta sin prestation som 

otillfredsställande. För att kunna göra ett bra etiskt ställningsstagande av Nitator, 

beskriver Sörqvist (2004) att ”en grund för ett etiskt ställningstagande är att alltid 

sträva efter att göra gott mot andra människor och minimera den skada eller 

obehag som de kan orsakas. Viktigt är dessutom att alltid behandla människor på 

ett rättvist och värdigt sätt samt att acceptera att alla människor har full rätt att 

bestämma över sina egna liv och handlingar”(s. 165). 

Rekommendationer för fortsatt forskning 

Under projektets gång har författarna genom litteratursökningen funnit brister i 

forskningsläget kring AGV-system. Av granskade artiklar har informationen i 

största utsträckning handlat om programmering av AGV-system i form av 

optimering av körbanor, schemaläggning samt prioriteringsordning. Författarna 

önskar mer forskning där fokus ligger på implementering av AGV-system samt 

lämpliga metoder för ett optimalt tillvägagångssätt.
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Bilagor 

Bilaga 1 Avix 
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Hela produkten 
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Bilaga 2 Benchmarkingmall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsfasen 

1. (Identifiera vad benchmarking skall utföras på); 

 Vad skall benchmarkas för framgång? 

 Hur avgörs det? 

 Tänk på att något av dessa punkter kan leda till benchmarking. 

 Vilka vill ha dessa produkter, vem är kunden? 

 Vad är det viktigaste för att ett företag skall lyckas? 

MOGNAD 

ÅTGÄRDER 

INTEGRATION 

ANALYS 

PLANERING 

 Ledande ställning har uppnåtts 

 Arbetsmetoderna är helt integrerade i 

processerna 

9. Vidta särskilda åtgärder och följa upp 

framstegen 

10. Onvärdera benchmarkingnormerna 

4. Bestämma aktuellt prestations ”gap” 

5. Förutsäga framtida prestationer 

6. Informera om benchmarkingsslutsaterna och 

åstadkomma acceptans  

7. Upprätta mål 

8. Utveckla åtgärdsplaner 

1. Identifiera vad som benchmarking skall utföras 

på 

2. Identifiera jämförbara företag 

3. Bestämma metod för datainsamling och 

insamling utav data 
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 Det kan vara allt från Kundnöjdhet till varor. 

 Skall detta dokumenteras och om ja, hur? 

 Vilka områden skapar problem? 

 Hur ser priserna av komponenterna ut? 

 Vilka problem är funna i operationen? 

2. (Identifiera jämförbara företag) 

 Vilken firma/firmor har dem bästa industriella förmågorna? 

 Vilka/vilken företag använder sig av bästa metoder? 

 Hur identifieras dessa? 

 Vilka enheter/processer benchmarkas? 

 Hur har kundnöjda företag med kompabilitet? 

 Viktigt är det att hålla sig inom samma industri. 

 Vart kan det ske genombrott? 

 

3. (Bestäm metod för datainsamling och samla in data) 

 Hur sker datainsamlingen? 

 Sker det någon form av intervju och i så fall hur? 

 Kollades det på tillgänglig data och information? 

 Vad fokuserades mera på vid besöket? 

 Kollades alla tillgängliga metoder innan val? 

 Skaffades tillgänglig data innan undersökning? 

 

Den lämpligaste metoden ansågs vara direct-Site visits, ansikte mot ansikte 

där man delar information.  Oftast ingår en rundtur på företaget, där man kan 

observera metoder, övningar och processer direkt. Diskussion av det som sågs 

blir enklare, dock krävs en bra planering, genom att ha med förberedda 

frågor.  

Analysfasen 

4. (Bestämma aktuellt prestationsgap) 

 När man fått bekräftad att det finns skillnader gentemot 

benchmarkingobjektet, hur hanteras denna information? (tips se sidan 

122-130 i boken). 

 Gav informationen skillnad i praktiken?  

 Vad var skillnaden? 

 

Integrationsfasen 

Åtgärdsfasen 
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Bilaga 3 Benchmarking Planering Diab AB  

 

Planeringsfasen  

1. Utifrån examensarbetets problemformulering har det valt att 

benchmarking skall beröra framgången med implementeringen av AGV. 

Undersökningen skall visa om företagen valt samma typ av 

navigeringssystem och vart dem upplevt för-respektive nackdelar. Detta 

skall dokumenteras i form av stödord/anteckningar. Denna sista 

benchmarking görs för att säkerställa kvalitén och därmed få en bättre 

jämförelse. Detta dels för att alla tre företagen som granskades skiljer 

sig åt i storlek.  

2. En viktig faktor är att undersöka riskerna samt fördelarna i praktiken, 

Vilka som är dem bästa metoderna för att lösa problemet med 

implementeringen av AGV, samt om dem upplever samma problem som 

har visat sig vara ett problem hos Proway AB. Hos Gekås AB var risken 

med döda vinklar ett bekymmer. Denna benchmarking har därmed störst 

fokus på lagret och deras AGV truckar på Diab AB. Detta för att se om 

företaget löst problemet på ett enkelt och effektivt sätt. Frågor som bör 

besvaras är detsamma som på bilaga 16.   

3. Mest intressanta metod blev direct-Site visits, vilket är ett passande 

metod med avseende på att information även behövs samlas med 

ögonen. Intervjun kommer ske i form utav frågor där det kommer att 

flyta på som en konversation.  
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Bilaga 4 Benchmarking Planering Gekås AB 

 

Planeringsfasen 

1. Utifrån examensarbetets problemformulering har det valt att 

benchmarking berör framgången med implementeringen av AGV. Har 

dem valt samma typ av navigeringssystem, har dem haft svårigheter med 

implementeringen med mera. Detta skall dokumenteras i form av 

stödord/anteckningar.  

2. En viktig faktor är att undersöka riskerna samt fördelarna i praktiken. 

Vilka är dem bästa metoderna för att lösa problemet med 

implementeringen av AGV som har visat sig vara ett problem hos 

Proway AB. Det ligger störst fokus på lagret och deras AGV truckar på 

Gekås. Frågor som bör besvaras är detsamma som på bilaga 16.   

3. Mest intressanta metod är direct-Site visits, vilket är ett passande metod 

med avseende på att information även behövs samlas med ögonen. 

Tidigare data kring företaget har varit i åtanke. Boris Lennerhov säger 

att slitsamma arbetsmoment utförs av dessa truckar, vilket medför att 

medarbetarna får göra annat roligt. Roboten blir inte sjuk, har ej 

semester, dock är dem lite osocial, enligt aftonbladet. Aftonbladet 

(Aftonbladet, u.å.)  
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Bilaga 5 Benchmarking Planering Proway AB  

 

Planeringsfasen  

1. Utifrån examensarbetets problemformulering har det valt att 

benchmarking berör framgången med implementeringen av AGV. Detta 

skall dokumenteras i form av stödord/anteckningar.  

2. En viktig faktor här är att undersöka riskerna samt fördelarna i 

praktiken. Vilka är att se vart problem kan uppstå och hur 

tillvägagången för att lösa problemet ser ut. Det ligger störst fokus på 

lagret och deras AGV truckar på Proway AB. Detta företag kanske 

infört AGV på ett lämpligt sätt och då kan författarna inspireras mera 

kring hur de skall ta sig tillväga eller vad dem bör tänka på. Frågor som 

bör besvaras är detsamma som på bilaga 16.   

3. Metodvalet blev direct-Site visits, vilket är ett passande metod med 

avseende på att information även behövs samlas med ögonen. Intervjun 

kommer ske i form utav frågor där det låter som en konversation.   
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4. Bilaga 6 Benchmarkingresultat Diab AB 

Mötet pågick den 6 maj 2015 kl 10.00 med Peter Nilsson där informationen 

tillhandahölls. Diab hade en stor förändring i deras företag 2007, och då infördes 

AGV-truckar från Soft Design. Förnuvarande används totalt två 

helautomatiseradetruckar. Truckarna förflyttar rack med metallformar, i en enda 

godsstorleken. Nilsson hade ej varit delaktig i valet av leverantör. Typen av 

navigering som användes var lasernavigering detta för att uppnå flexibilitet. 

Risker finns och dem har förekommit. Trucken har vid ett tillfälle tappat sin 

navigering. I en skyddsplats fanns det plast, avskärmande material som 

reflekterade och då tappade truckarna sin navigering. Detta ledde till att pallar 

ställdes fel och andra tappades. En lasergivare sattes efterhand för att öka 

säkerheten. Dessa ger även AGV-truckarna tecken om rack har placerat rätt. Ett 

system som aldrig krånglat, enligt Peter Nilsson. Problem har uppkommit där 

servern ibland kopplar ner, det är dock inget förekommande problem. 

 

Diab har ett GPS-system som bokar upp vad truckarna skall hämta. Företagets 

MPS system är med andra ord integrerat med AGV systemet. 

Arbetsmiljön har förbättrats då rackhanteringen med vanlig truck kan vara tungt. 

AGV truckarna laddar antigen genom snabbladdning eller genom ett reservbatteri. 

Diab kör taggsystem-”RFID-tagg” där det sker en avläsning på varje station. 

Truckarna kör konstant och investeringen har visat sig vara lönsamt. 

Bromssträckan beror på hur hög hastigheten är. Priset visste Nilsson inte, men 

truckarna transporterar samma storlek på pallar. Inga personskador och ingen har 

gått miste om jobbet. AGV har ett varningssystem i form utav ljudsignal. Ingen 

testanordning gjordes för att lära personalen, vilket dem inte fann nödvändigt, då 

det integrerades i deras system. 

Delar av fabriken är ombyggda för att AGV layouten ska vara optimal. Diab 

upplevde inte förändringsmotstånd bland personalen och Peter uppger att 

arbetsmiljön har förbättrats. AGV truckarna kör dygnet runt, året om. Truckarna 

har kort bromssträcka, vilket beror på säkerhetsfältet. Medelsträckan som AGV 

kör är uppskattad till 30 meter, total körsträcka 6064 kilometer och totala tiden 

trucken arbetat under den sträckan är 546 dagar. Sedan införandet av AGV har det 

varit låga godsskador och i framtiden vill de använda AGV. I dagsläger kör den 

små sträckor och senare vill dem att dessa ska arbete i enkelriktade sträckor.  
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Bilaga 7 Benchmarkingresultat Gekås AB 

Besöket pågick den 7/4 kl. 10:00 i samarbete med Niklas Fredriksson. Gekås 

använder sig av sex stycken AGV truckar från Soft Design med dess 

lasernavigering. Förr hade dem Simantek som leverantör, dock har dessa gått i 

konkurs. Dem har två stycken Wps-system som registrerar varorna. Ingen 

scanning av etiketter förekommer vid dem förarlösa truckarna då dessa endast 

förflyttar pallar. Gekås har trots införandet 50 manuella truckar. I början förekom 

det förändringsmotstånd bland personalen och oro fanns kring teknikstrul. 

Företaget har kranar på höglagret, även kallat baklager. Dessa kranar är kopplade 

till plockstationer och styrs i programmet Heids. Säkerhetsspärrar stannar 

kranarna vid behov. AGV implementerades då Niklas Frejd ”kontaktperson” såg 

systemet någonstans. 

Truckarna har "döda vinklar" där sensorerna inte "ser" hinder i vägen. Vid fel 

vinkel känner truckarna inte av gafflarna på en annan truck. AGV-truckarna har 

varit inblandade i olyckor, inga personskador har förekommit utan det rör sig om 

materiella skador. Reflektormaterial kan skapa störningar för lasernavigationen. 

Varningssystem förekommer i de kritiska områden som finns i byggnaden, där 

manuella truckar kan möta de automatiska truckarna. AGVs kör inte efter någon 

prioriteringsordning och hastigeten ligger mellan 5,4–7,4 km/h beroende på vart 

dessa kör.  

På lagret fanns det 40 000 pallplatser som AGV-systemet täcker samt 20 000 

pallplatser som kranarna täcker. Gekås använder Euro-pall i sin verksamhet, med 

undantag av interntransporter där plastpallar återanvänds. Företaget använder sig 

av RFid-tagg för att identifiera skickade pallar till butik. Det förekommer 

djupstapling på valda ställen, så som inkommande gods och avgående gods. 

Företaget innehav även en skytteltransportör som kör tre pallar i stöten. Innan 

hämtning sorteras pallarna efter höjd samt vilket område de tillhör i butik, vilket 

sedan mäts av en båge och andra sensorer. Guiden påpekade att godset bör 

förberedas noggrant så att inget fastnar i pallställ eller i övrig utrustning. AGV-

systemet har lett till en kostnadsfördel, där viss personal har omplacerats, men 

ingen har blivit uppsagd. En AGV truck i sig kostar runt 4-500' beroende på vad 

man vill göra med den. I grunden så behövs ju också ett system, reflexer att 

kommunicera med osv. Det varierar i pris beroende på yta och omfattning av 

systemet. AGV batterierna har uppskattat livslängd på fem år, där snabbladdning 

finns för truckarna samt batteripaketsbyte förekom. Nödladdning finns och AGV 

kan köra om varandra. I framtiden är det tänkt att AGV-systemet också skall köra 

nattskift. 
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Bilaga 8 Benchmarkingresultat Proway AB 

Besöket som gjordes den 23 februari i samarbete med Anders Johansson som 

klargjorde att införandet av automatiserade truckar var en stor förändring för 

företaget. Proway valde Softdesign AB som truckleverantör med dess 

lasernavigering och flexibilitet helt baserad på känsla. En testanläggning gjordes 

för att vänja personalen vid automatiska truckar.  Simantek var ett alternativ dock 

valdes inte det med avseende på deras ekonomiska problem. 

Ett tips från ägaren är att inte införskaffa hybrid AGV som kan köras manuellt för 

att risken är då att truckarna inte kommer kunna till dess fulla potential. Det krävs 

enligt Anders minst två truckar för ett gott trafikledningssystem. Företaget hade 

problem med att integrera AGV i deras affärssystem. För att slippa mellanlager 

vid varje maskin finns justerbara vagnar/pallsystem för att AGV skall hämta från 

maskinen till mellanlagret. Detta sparar utrymme med mindre lager i fabriken.   

Manuella och Automatiska truckar skulle helst inte köra samma runda på grund av 

krockrisk. Truckarna tappar i vissa fall sin navigering vid stativluft av ett pallställ. 

Inkörningsproblem fanns av mjukvaran. Om det förekommer ett brett gods kan 

körning och möten i gångar innebära problem. Det största problemet har varit 

interfacet mellan operatörer och truckar. Truckarna använder reflexer som stöd 

vid navigeringen för att veta var denna befinner sig. Inmätning av platser har 

gjorts. Truckar är utrustade med personskydd, dock inte mot andra maskiner. 

Laddstationen ger skydd mot personskada. Laddningen sker automatisk vid 

backning. Truckar var justerade med mjukstop vid hinder då det finns skanner 

runt om och dessa kunde stanna vid god tid. Det finns klämrisk vid körning bakåt, 

men deras lösning anses vara lägre hastighet. AGV kan tuta, altenativt trevlig 

musik i områden där motviktstruckar kör för att meddela/varna att dessa kör i 

närheten. Man valde att hålla hög tryck på hjulen för att bromssträckan skall vara 

bättre. Det finns även skanning på gafflarna för djupstapling. Enligt ägaren ger 

djupstapling mindre kontroll på platser. Det finns sensorer för att se om 

lagerplatsen är tom. 

AGV-systemet har används i 1,5 år och verkar ha en bra livslängd. Ett eget 

Styrsystem används och införandet har medfört att företaget gått från 2 skift till 1 

skift, med mindre personal. Numera uppnås bättre resultat och effektivitet. 

Investeringen visade sig vara värt, dock gjordes ingen investeringskalkyl. AGVs 

kör i 0.5 km/h. 
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Bilaga 9 Benchmarking Jämförelse 

En jämförelse på dem tre olika företagen med avseende på AGV genomfördes. 

Företagen som jämfördes skiljer sig i storlek men en sak de har gemensam är 

leverantören av AGV, Soft Design och dess lasernavigering. Dem har samma 

möjligheter vad det gäller varningssystemet. Alla tre använder varningslampan, 

Proway används även av tuta och ljudsignal, Gekås använder sig av ljussignal och 

Diab av ljudsignal.     

Integration av AGV-systemet med nuvarande produktionssystem skedde inte i 

Gekås. AGV truckarna har fördelar men även nackdelar. Krockrisk är en 

riskfaktor. Dem riskerna som syntes som farligast hos företagen var navigeringen, 

dem dödliga vinklarna och sensorerna. Alla tre företagen har valt att köra på 

standardstorlekar på pallar, och investeringen har visat sig vara lönsamt hos alla. 

Womack och Jones,(2007) betonar att förändringsmotstånd är något besvärligt 

och något fokus bör läggas på. Detta bekymmer har vi bara upplevt hos två av tre 

fallen på grund av målet med ständiga förbättringar. Proway och Diab valt att 

använda truckarnas fulla potential genom att dessa arbetar dygnet runt. 

Hanteringen av de manuella truckarna har minimerats. AGV och de manuella 

truckarna kör visserligen samma banor, men hur ofta och hur många varierar på 

dessa tre företagen. Detta har sina fördelar, och arbetet har blivit enklare. Vad det 

gäller personal har det i två utav fallen inte lett till uppsägning av personal, i tredje 

fallet har ett skift försvunnit därmed även personal.  

 

  



 

_________________________________BILAGOR___________________________________ 

 

 

 

Bilaga 10 Beräkningar 
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Bilaga 11 Flödeslayout 

De röda linjerna förklarar dem 

vanligaste truckförflyttningar inom 

verksamheten 

 Till  = sträcka 1 

 Till  = sträcka 2  

 Till  = sträcka 3 

 Till  = sträcka 4 

 Till  = sträcka 5 

 Till  = sträcka 6 

 Till  = sträcka 7 

 Till  = sträcka 8 

 Till  = sträcka 9 

 Till  = sträcka 10 
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Bilaga 12 FMEA - Poängmall 

 

Mallen är fritt tolkad från Tonnquist (2014), s 192 – 193 

 

  
  

       Sannolikhet (Po)  
  Poäng Frekvens Sannolikhet 
  10 Mindre än eller lika med 1 på 2 50 % 
  9 En gång på 3 33 % 
  8 En gång på 8 13 % 
  7 En gång på 20 5 % 
  6 En gång på 80 1 % 
  5 En gång på 400 0,25 % 
  4 En gång på 2000 0,05 % 
  3 En gång på 15000 0,01 % 
  2 En gång på 150000 0,00 % 
  1 En gång på 1500000 0,00 % 
  

    

 

 

 

 

 

 Allvarlighetsgrad (S) 
  Poäng Kriterium: Ett fel skulle kunna… 
  10 Skada en kund eller en anställd 

  9 Vara olaglig 

  8 Leda till att varan eller tjänsten blir olämplig att använda 

  7 Orsaka kraftigt kundmissnöje 

  6 Leda till partiellt funktionsbortfall 

  5 Orsaka försämrade egenskaper som troligen orsakar klagomål 

  4 Orsaka försämrade egenskaper i mindre omfattning 

  3 Orsaka endas mindre obehag som kan bemästras utan att orsaka förluster 

  2 Förbli oupptäckt; endast mindre påverkan på egenskaperna 

  1 Förbli oupptäckt och inte påverka egenskaperna 

   

 

     



 

_________________________________BILAGOR___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäcksmöjlighet(Pd) 
  Poäng Definition 

10 Felet kan inte upptäckas 

9 Vi utför kontroller och avstämningar då och då 

8 Stickprov tas fram systematiskt och inspektioner görs 

7 Alla aktiviteter och processer inspekteras manuellt 

6 

Manuell inspektion görs och åtgärder för att undervika misstag är 

vidtagna 

5 

Aktiviteter och processer övervakas enligt given styrmodell och manuell 

inspektion görs 

4 

Styrmodell används och omedelbara åtgärder vidtas vid eventuella 

avvikelser 

3 

Som ovan samt med 100 % inspektion att även angränsande aktiviteter 

och processer håller måtten 

2 Alla aktiviteter och processer kontrolleras automatiskt 

1 Felet är uppenbart och kan inte hamna hos kund/beställare. 
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Bilaga 13 FMEA  
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Bilaga 14 Framtida Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röd = hämta platser för AGV. Ljusblå = lämna platser för AGV. Grön=laddningsstationer för AGV. 

Mörkblå=nedmonterad stallage. Brun=packstation för svetsavdelning. Lila=inkommande gods för laserskärning. 

 Zon A  Zon B  Zon C 
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Bilaga 15 Ganttschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Zon C 
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Bilaga 16 Intervjufrågor leverantör 

 Vilken typ av navigering använder era truckar?  

 Hur styr man truckarna?  

 Är hanteringen av gods besvärligt?  

 Vilken hastighet kör truckarna i?  

 Hur lång är batteritiden och hur pågår laddning?  

 Varför skulle era AGV vara mer anpassningsbar än de manuella 

truckarna?  

 Hur skulle man kunna styra vilken transport som prioriteras?  

 Är era AGV hybrida eller är dessa helt automatiserade?  

 Vilken typ av säkerhet finns med era AGV?  

 Hur ligger det med krockrisk?  

 Finns det klämrisk?  

 Blir det problematik vid integrationen av AGV med affärssystemet?  

 Hur bör laddningsstationen vara uppbygg?  

 Hur hanterar AGV; n säkerhet i kontakt med exempelvis 

motviktstruckar?  

 Tappar truckarna sin navigering vid stativluft av ett pallställ?  

 Om det förekommer ett brett gods kan körning och möten i gångar 

innebära problem?  

 Vad skulle priset ligga per styck?  

 Hur ofta behöver man byta ut batterierna?  

 Vilken livslängd har dessa truckar?  

 Klarar era truckar av olika storlekar på pallar, vad det gäller bredd och 

längd?  

 Varför skulle ni vara dem mest lämpligaste leverantörerna?  

 Hur lång är bromssträckan?  
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Bilaga 17 Leverantör BT-truckar 

Resultat från mötet med BT-truckar den 5/5 2015 kl 10.00 hos Nitator med 

Magnus Eriksson från Nitator samt Pontus Holmberg från Toyota(BT-truckar). 

 Trucksortimentet styrs av lasernavigering sedan 1991. 

 Företaget har sitt säte i Sverige samt service finns utspritt över landet. 

 Hybrid- samt manuella truckar är uppbyggda på samma bas, mjukvaran 

på en annan plats. 

 AGV-systemet kan integreras i Nitators MPSsystem samt med andra 

önskade system. 

 Maxhastighet för truckarna är 1.6 m/s = 5.7 km/h. 

 Pontus uppger att inga problem finns kring företagets godshantering då 

begränsningar görs att inkludera Euro-pall och Nitators specialvagnar. 

 AGVtruckarna klarar låglyft upp till 2ton samt höglyft upp till 1.6ton. 

 I gångar kan truckarna navigera mellan fasta föremål som har ett 

minimumavstånd på 1.9 m. Vid dubbelriktad trafik krävs 2.9m med 

20cm mellan truckarna. 

 Truckarna innehar optiska sidoskydd för extra säkerhet. Fler 

säkerhetsdetaljer finns i form av scanners, lasersensorer i ”ryggen” på 

trucken, pallsensorer i gafflarna, säkerhetsfält under körning, vertikala 

scanners m.m. Vid djupstapling finns mekaniska stötbumpers. AGV 

truckarna kan även kommunicera med brandlarm för att öka säkerheten. 

 För att undvika krock med manuella truckar finns sensorer som känner 

av hjulbasen på den manuella trucken. Alternativt extra sensorer vilket 

också detekterar utstickande pallar. 

 Övervakningssystemet kallat fleetmanager, övervakning och underhåll 

sker dagligen. Systemet ger även information kring eventuella 

krockskador, flödet, antal förflyttningar m.m. 

 Peter rekommenderar låglyftare för Nitators behov. 

 Vid stativlyft krävs fler reflektorer så att navigation kan fortgå. Alt att 

scanners placeras på stativet vilket följer med i lyft upp till 4 m. 

 Vid högstapling av gods förekommer det en felmarginal på 1 cm. 

 Det finns möjligheter till ID-tagg. 

 Vid gaffelkörning, alltså körning bakåt, sätts en hastighet på 0.3 m/s = 

1.1 km/h. 

 ”Spotme” system finns för att undvika påkörning av människor. 

 Medelhastigheten på truckar hos operatörer uppskattas till 1 m/s = 3.6 

km/h. 
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 Batteribytesstation rekommenderas före snabbladdning. Detta sker 

manuellt men finns också som helautomatiskt. Om truckarna körs 

dygnet runt, rekommenderas extra laddning i form av 

snabbladdningsstationer. 2 skift ger ett batteribyte per dag. 

 Uppskattad teknisk livslängd på truckarna är 10år enligt Pontus. 

Kontrakt på 6 år brukar skrivas med operatör. 

 Prioriteringssystem för AGV-truckarna finns. Standardprogrammering 

ger närmsta truck uppdraget. 

 Införandet av AGV-truckar kan leda till uppsägning av personal. Pontus 

rekommenderade påpekande av Lean-teorin. 

 Vid frågan kring varför BT truckar är lämpligast som leverantör, 

framhölls; Företagets stora satsningar på AGV-system. Närheten till 

företaget och nära till service. Företaget jobbar proaktivt samt har ett 

växande produktutbud. 

 Hybridtruckarna bör inte köras manuellt då det kan förstöra scannern. 

 Krockskador kan informeras genom sms och GPS-system. 

 80 olika truckvarianter finns tillgängliga. 

 Vanlig fungerar system som sådan att manuell lämnar pall, AGV 

hämtar, vice versa och säkerhetsfält mot dödliga vinklar finns. 

 Liten risk mot motviktstruck men sensor uppifrån och optiska givare är 

några hjälpmedel. 

 Minst 3 reflexer ska finnas runt om AGV för att säkra navigeringen. 

 AGV-truckarna känner när det är dags för batteribyte. 

 Beräkning av sträckan som en AGV kör bör grov beräknas. 

 Fördelarna är även besparingen av pengar; sjukvård, betalning, gods 

med mera. 
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Bilaga 18 Leverantör MAX AGV 

 Mötet med Peter Gustafsson från MAX/AGV- SOFTDESIGN 6/3-

15)  

 AGV har styrprogram som installerar och kontrollerar.  

 Atab tar hand om mekaniken, Hedin lasten där det får max vara 450 ton 

per AGV.   

 GPS system fungerar inte exakt. Passar som ett hjälpmedel utomhus 

men noggrannheten erhålls ej.  

 Slinga är mindre flexibel, då en ny slinga måste skapas om man vill 

ändra om i företaget.  

 Lasernavigering ger flexibilitet och denna noggrannhet som behövs.  

 Hybridtruckar rekommenderades inte då dessa kan köra i saker och det 

blir dyrt i längden.  

 Enklaste varianten av AGV utan laddning ligger runt 650 tusen kronor.  

 Livslängden på elektroniken hos AGV låg förr på runt 5-10 nu ligger det 

mellan 15-25 år.  

 Batteriet har en livslängd på 5 år men det kan gå fortare om man inte 

använder de förarlösa truckarna på rätt vis.  

 Systemet har kontakt genom wireless där allt loggas in i en databas med 

säkrad backupserver.  

 Systemet som operatörerna skall använda liknar PLC-system.  

 Fotoceller finns- som utför automatisk hämtning.  

 AGVn har ett säkerhetssystem.  

 Alla transporter behöver inte ersättas dock detta hade medfört 

förenkling.  

 Förhållandet mellan AGV och manuella truckar ser lovande ut. Det sker 

sällan att en AGV kör i en manuell truck. Man kan ha sensorer i de 

manuella för att minimera riskerna.  

 För komfortsäkerhet med AGV kan man lägga till flera scannrar så 

denna stannar i rätt timing, men detta kostar extra.  

 AGV har prioriteringssystem vid bland annat position, stations typ, 

korsning med mera.  

 Truckarna reserverar segment och tar den enklaste och snabbaste vägen. 

Segmentens storlek kan styras.  

 Styrningen sker i ett linkade PLC program vid namnet Sonix.  

 Är det något fel på trucken stannar den och larmar genom mail, sms, 

ljud eller ljus. Något man själv kan välja.  
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 Om man skall ha olika pallstorlekar bör säkerheten konfigureras. 

Programmeringen måste vara rätt eftersom bredd är svårare att känna av 

än längden. För att underlaget skall fungera krävs långgafflar.  

 Klanlager och buffertlager behöver ha bra kommunikation i 

produktionsprocessen exempelvis genom tryckeri editor som är likt ett 

CAD-program. Är det något som inte stämmer med layouten och AGV 

så får man ringa leverantören. 

 AGV tjänar in investeringen och hanterar material med stor försiktighet.  

 Problem kring stativluft kan lösas genom flera reflektioner.  

 Förr har styrningen varit problematiskt och medfört rörelseproblem. 

Detta dels för att programmeringen har varit krånglig och svårt att ändra. 

Nu finns det en centralserver och styrning som är standardiserade.  

 Truckar är farliga i allmänhet och AGV ger säkerhet och arbetar 

konstant utan några pauser. Dessa vet vart de ska, vad de skall hämta, 

medan truckförare oftast måste kolla alltså fås ett onödigt flöde. De 

förarlösa truckarna minskar påkörningar, skadar mindre material som 

kan kostar företaget pengar. En passande optimering fås med mindre 

energi, ett mer flexibel produktionssystem med en truck som kan köra 

dygnet runt.  

 Dessa truckar kan köra olika banor och laddning behövs en gång 

veckan. Rådet från leverantören är att köpa extra batterier då dessa har 

en drift mellan 11-16 timmar.  

 En induktiv laddning är endast rekommenderat vid slinga.  

 99 % av fallen kollar leverantören hur AGVn ser ut hos kunderna i 

efterhand.   

 Max AGV truckar brukar köra i hastigheten 1,4 m/s, men detta kan 

ändras manuellt.  

 Asfalt och minusgrader är inte bra för AGV för att trucken inte får bli 

kall och då får den problem med sensorerna. Lösningen kan vara att en 

truck kör ute och en truck inne.  

 Vart truckarna skall hämta och lämna är upp till företaget. Man kan välja 

radvis som i Gekås där trucken känner av genom sina sensorer som det 

är ledigt eller upptaget.  

 Max AGV bör väljas som leverantör, inte för att det är skillnad på AGV, 

utan modellerna skiljer sig åt. MAX AGV har ett bra utbud, erfarenhet, 

modernsystem, vilket ger styrning och uppdatering vid integrationen.  

 AGVn har placeringstolerans med plus/minus 1 cm, detta är något 

leverantören vill att författarna skall avse vid skapandet av layouten. 
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Bilaga 19 Nuvarande Layout 

 

Nuvarande situation bygger på en layout, vilket i stora drag stämmer med 

verkligheten. I den östra flygeln av byggnaden finns; kontor och personalrum, 

reparationsverkstad för fixturer, (monteringsavdelning) samt en 

robotsvetsavdelning. Den mellersta flygeln innefattar en robotsvetsavdelnings, en 

pulverhall, en målerihall samt ett kallager för produkter ifrån måleriet. I den västra 

avdelningen finns en kontrollstation, robotsvetsavdelning, 

plåtbockningsavdelning, plåtpressningsavdelning, laserskärningsavdelning, 

kontorsavdelning, ett höglager med tillhörande packavdelning samt ett slutlager 

vilket inte syns på layouten. 

Övriga delar som inte finns med på layouten är materialstallage samt stallage för 

fixturer, vilket är utspridda i verksamheten. Materialflödet tar sin början i den 

västra delen och rör sig till höger i fabriken för att tillgodose behovet i 

svetsrobotar, måleriavdelning m.m. Ett flöde rör sig även till höglagret då vissa 

detaljer mellanlagras eller packas om för vidare bearbetning. 
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Bilaga 20 Observationer hos Nitator AB 

 

Observationerna gjordes under arbetes gång.  

Detta resulterade i form utav nya bekymmer och problem. Det fanns mellanlager 

kring varje arbetsstation. Layouten som varit given av företaget stämmer inte helt 

med hur det ser ut i verkligheten. 

Författarna har under arbetets gång observerat antalet truckförflyttningar vilket 

sker i verksamheten. Vid höglagret förekommer en hög frekvens av 

truckförflyttningar. Observationer kring möjliga olycksrisker gjordes. 

Medarbetarna/operatörerna. 

Operatörerna påpekade hög arbetsbelastning samt avsaknad av manuella truckar 

vid behov. Information till operatörer kring införandet av AGVs var undermålig 

samt förändringsmotstånd upptäcktes i form av teknikstrul, uppsägningar, 

pålitlighet.  Operatörerna var inte nöjda med säkerheten i höglagret och ansåg att 

det skedde för mycket truckförflyttning med tanke på ytstorleken. 

Övriga observationer: 

 Tompallshanteringen är utspridd i verksamheten. 

 Hög frekvens kring truckköringar, krockrisker. 

 Avsaknad av informationsmöten. 

 Stort flöde av motviktistruckar kring laserskärning. 

 Onödiga truckförflyttningar vid arbetsstationer p.g.a. lagrat mellanlager. 
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Bilaga 21 Offertunderlag AGVE 

  



 

_________________________________BILAGOR___________________________________ 

 

 

 

Bilaga 22 Offertunderlag BT-truckar 
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Bilaga 23 Offertunderlag Max AGV 
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Bilaga 24 Protokoll Nitator AB 
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Bilaga 25 Sökordsöversikt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sökord Compendex IEEE Xplore 

Automation 

Automation 

(Thesaurus Search) 

Automation (fritext) 

Automation 

(MeSH) 

Automation (fritext) 

Material 

Materials  

(Thesaurus Search) 

Material (fritext) 

Materials (fritext) 

Materials 

(MeSH) 

Material (fritext) 

Materials (fritext) 

Fordon 

Vehicles 

(Thesaurus Search) 

Vehicles (fritext) 

Vehicles 

(MeSH) 

Vehicles (fritext) 

Automatiska truckar 
Automated guided 

vehicles (fritext) 

Automated guided 

vehicles (fritext) 

Kostnadseffektivitet 
Cost effectiveness 

(fritext) 

Cost effectiveness 

(fritext) 
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Bilaga 26 Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstr

akt 

Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

2015-03-05 IEEE Xplore 

Automated guided 

vehicles, materials, cost 

effectiveness     

2015-03-05 Compendex 

((((automated guided 

vehicles) WN All fields) 

AND ((materials) WN All 

fields)) AND ((cost 

effectiveness) WN All 

fields)) 55 18 3 2 

2015-02-25 IEEE Xplore 

((("Author 

Keywords":automation) 

AND "Author 

Keywords":materials) 

AND "Author 

Keywords":vehicles) 1 1 1 1 

2015-02-13 IEEE Xplore 

((("MeSH 

Terms":automation) 

AND "MeSH 

Terms":materials) AND 

"MeSH Terms":vehicles) 0 0 0 0 

2015-02-13 Compendex 

((({Automation} WN CV) 

AND ({Materials} WN CV) 

AND ({Vehicles} WN 

CV))) 3 3 2 0 
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Bilaga 27 Värdeflödesanalys 



 

 

 

Bilaga 28 Zonlayout 
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Bilaga 29 Övrig loggbok 

Tisdagen den 7 november 2014 

 Efter ett par samtal och mail med olika företag angående examensarbete, 

kom vi i kontakt med Petra Straver på Nitator AB i Oskarström genom 

mail. 

Måndag den 10 november 2014 

 Vi fick veta att Nitator har ett passande examensarbete inom våra 

intresseområden och Petra Straver vidarbefogade oss till Magnus 

Eriksson. 

Tisdagen den 11 november 2014 

 Ett mail skickades till Magnus Eriksson för att boka ett möte. 

Tisdagen den 18 november 2014 

 Vi besökte Nitator AB i Oskarström för att samla in mera information 

kring examensarbetet. 

November/december 2014 

 Vi fokuserade på problemformuleringen. 

Onsdagen den 21 januari 2015 

 En företagspresentation till redovisningen 3 februari samt en förbättring 

av projektbeskrivningen. 

Torsdagen den 22 januari 2015 

 Projektbeskrivningen och redovisningen blev färdiga. Ett nytt möte 

bokades upp på Nitator måndagen den 9 januari 2015.  

Tisdagen den 4 februari 2015 

 Vi bokade ett möte med verkstads Håkan Pettersson på onsdagen. 

Onsdagen den 5 februari 2015 



 

 

 

 Vi träffade Håkan och diskuterade kring simuleringsmodulen på Catia 

v6. En eventuell delkurs i det diskuterades. Samma dag bokade vi ett 

möte med Aron Chibba som blev tilldelad som vår handläggare. 

Planering till dem två kommande mötena gjordes. Vi började även testa 

på programmet Prezi som kommer komma till användning vid framtida 

redovisning.    

Måndagen den 9 februari 2015 

 Vi skickade ett mail till Aron Chibba med problembeskrivningen och 

kontaktinformation för examensarbetet. Ett mail skickades även till 

Håkan Pettersson angående Catia v6. Ett mail kom tillbaka av Håkan 

Pettersson att ett möte med Bengt Göran Rosén var planerat kring 

delkursen. 

 Hos företaget Nitator AB fick vi idag en diskussion med Magnus 

Eriksson. Materialet som visades var en frekvensanalys. Nästa steg blev 

att en mapp på Dropbox skapades där alla tre hade tillgång till. Företaget 

ville att vi utför benchmarking dels i Hylte(Proway) där Leif är vår 

kontaktperson, men även i Gekås(Ullared). Ett protokoll skapades där 

avgränsningar och målen med projektet beslutades. Diskussion kring 

transport och skyddsmaterial togs även upp. 

Tisdagen den 10 februari 2015 

 Idag kollade vi på dem nya eller bättre sagt uppdaterade riktlinjerna. 

 Vi började skriva om syfte och mål i rapporten. 

 Mötet med Aron Chibba hölls idag. Han verkade positiv inställt kring 

våra idéer. Catia v6 hade visat investeringen och resultatet. Hans tips var 

däremot att kolla igenom liknade arbete, kolla på leverantörer, truckar, 

kommande teknik på databaser och biblioteket. Ett nytt möte bokades 

upp med Aron Chibba den 20 februari kl 09.00.   

 Vi tog råden vi fått från handledaren och modifierade rapporten.  

 Vi kontaktade Leif Österlund angående en benchmarking hos Proway 

”Hyltebruk”, dock uppkom ett problem vid kommunikationen då Leif 

inte varit inblandad i truckavdelningen, utan laser. Dessutom skulle 

Magnus Eriksson (Nitator AB) få komma och han var inte informerad 

om att två högskolestudenter skulle komma. Leif gav oss tips om att 

antigen kontakta VD eller Magnus. Vi kontaktade vår handledare på 

Oskarström och berättade kring vårt dilemma. Han berättade sedan att 

han skulle kontakta VD på Proway för att bestämma tid och i vilken 



 

 

 

form mötet blir. Vi skickade mail med passande datum till Magnus och 

väntar nu in svar kring benchmarkingen. 

 Problembeskrivningen är godkänt av handledaren, kvarstår examinator. 

 Vi kollade in vår Gant-schema och insåg att vi ligger en vecka back, 

vilket beror lite på tiden till godkännandet av projekt. 

Onsdagen den 11 februari 2015   

 Efter ett samtal med Magnus Eriksson från Nitator AB fick vi veta att 

benchmarkingen skulle göras vecka 9, där vi skickade mail med 

passande tider. 

 Artikelsökningen skedde i databasen ”Summon, Compendex och målet 

var att hitta passande metodik. Six Sigma, Lean, simulering eller annat. 

Sex potentiella artiklar hittades på olika typer av inriktningar under 

första fasen av litteraturstudien med hjälp av nyckelord. I artiklarna stod 

bland annat varför truckarna är bra när dem är helt automatiserade, 

tillämpningar, risker och saker man bör tänka på, lösningar på riskerna 

med mera. Vi ansåg att tekniken ständigt utvecklas och därmed 

begränsade vi sökningen mera. 

 Vi funderade att eventuellt beställa hem två artiklar. Ena där man talar 

om implementering av truckar medan den andra berör framtiden för 

truckar. 

 Från artikelsökningen insågs att ett FMEA eventuellt behövs på grund 

av riskerna. Truckarna fungerar med olika ”algoritmer” för navigering, 

där simulering visade sig som en positiv lösning. 

Fredagen den 13 februari 2015 

 Problem uppkom vid litteraturstudien då vid avancerad sökning 

minskande antalet artiklar enormt även om exakt samma sökord söktes: 

”Materials handling, Automation och Vehicle”. Detta gav en artikel med 

en Six Sigma approach.   

Måndagen den 16 februari 2015 

 En mall på arbetsgången gjordes.  

 Litteraturstudien fortsatte med nya sökord i relevanta databaser. 

 Arbetsgången för litteraturstudien börjades skriva ner i rapporten och 

kommer att fortlöpa. 

 FMEA och Benchmarking beskrevs som verktyg. 

Tisdagen den 17 februari 2015 



 

 

 

 Relevant kurslitteratur användes för att förstå FMEA och Benchmarking 

på djupet. 

 Påläsning av hittade artiklar som sammanfattning av dessa pågick. 

Onsdagen den 18 februari 2015 

 Vi hade fått ett mail av Håkan Pettersson där tanken var att lösa 

projektet med en simulering på Catia v6. Denna tankesätt får vi skippa 

på grund av tidsbrist. 

 Vi behövde tänka om och planera på nytt. 

 Vi skrev mera om artiklarna och dem olika metoderna. I artiklarna 

visade sig den röda tråden med AGV tydligare. Tips på hur man skulle 

ta sig tillväga hittades, dock var inte allt relevant. Detta var en god 

förarbete till benchmarkingen som skall vara måndagen den 23/2. 

 Strukturplaneringen ändrades om igen och planering kring möte med 

handledare på högskolan gjordes.   

Torsdagen den 19 februari 2015 

 Vi sammanförde texterna från artiklarna för att se vad som är relevant. 

Vi strukturerade källor, arbetade med metodiken, började skriva om 

värdeflödesanalys och skickade arbetet till handledaren för att se om vi 

är på rätt spår med arbetet. 

Fredagen den 20 februari 2015 

 Mötet med Aron Chibba gav oss inblick kring att strukturen bör 

förändras. 

 En diskussion mellan oss skedde där vi började ifrågasätta metoderna. 

Måndagen den 23 februari 2015 

 Vi besökte Proway i Hylte och såg hur dem hade implementerat AGV-

systemet. Vi fick en stor lärdom kring riskerna, fördelarna och ett 

protokoll skrevs med företaget Nitator om vad som sades och upplevdes. 

 En titt på Nitator Layoutprogram gjordes och en rundtur i fabriken 

gjordes för att färska minnet på hur det egentligen ser ut i verksamheten. 

Vi planerar att besöka Nitator återigen den kommande onsdagen och 

påbörja arbetet. Tanken blev att använda oss utav delar av metodiken 

ramverket från kursen produktionsutveckling. 

Tisdagen den 24 februari 2015 



 

 

 

 En sammanställning av intervju och observationer gjordes. 

Onsdagen den 25 februari 2015 

 En noggrannare inblick i företaget Nitator gjordes. Vi insåg att vi inte 

hade fått en modifierad layout. Därutöver verkade det finnas en del lager 

runt om i företaget. 

 Ett introduktionsmöte med regler, sekretess och säkerhet gavs där vi fick 

skriva på. 

 Planerad nytt besök på tisdag samt ett möte med en eventuell leverantör 

på fredag nästa vecka. 

Fredagen den 27 februari 2015 

 Frågor skapades till mötet med leverantörerna som ska hållas om en 

vecka. 

 En djupare inläsning av Benchmarking och stegen gjordes. 

 En ny planering av mötet med handledare där vi skall nämna 

programmet Avix. 

Måndagen den 2 mars 2015 

 Mötet med Aron Chibba hölls idag där vi informerade om Proway, och 

varför vi utförde det. Vi hade däremot inte arbetat mycket med 

rapporten sen sista mötet. Vi visade vårt protokoll och vad vi utförde hos 

Nitator. Vi informerade honom även att vi skulle träffa en AGV 

leverantör på fredag och att frågor har gjorts. Det skall även vara mera 

fokus och planering kring benchmarking vid nästa tillfälle. Vi 

informerade om Avix och om att det skulle kunna vara en mer 

modifierad variant av värdeflödesanalysen.  

 Vi kontaktade Avix via mail och telefon där vi fick ett svar om att vi 

kommer få använda deras program. 

 Vi fortsatte läsning av benchmarking och letade efter gamla exjobb för 

att se mera på strukturen.  

 Handledaren rekommenderade att 3 benchmarkingsbesök skall bli 

utförda. 

Tisdagen den 3 mars 2015 

 Vi diskuterade att planeringen för halvtidsredovisningen skulle börja 10 

mars.  



 

 

 

 Nytt besök hos Nitator AB gjordes där vi arbetade med rapporten och 

kollade mera på Avix, men den inte fungerade på alla datorer.  

 Förklaring till varför programmet är bra samt mera arbete kring 

benchmarking gjordes. 

Onsdagen den 4 mars 2015 

 Metoddiskussion; Ramverket valdes från kurslitteratur och beskrevs. 

 Vi lärde oss grunderna med programmet Avix och hade däremot 

problem med inspelningen, alltså kontaktades kontaktpersonen.  

Fredagen den 6 mars 2015 

 Möte med leverantörer av AGV hölls idag. Nitator vill att vi samarbetar 

med dessa (Soft Design). Dem kör lasernavigering då det medför 

flexibilitet. I mötet betonades säkerhetsfördelarna med AGV. 

 Tisdagen den 10 mars 2015 

 Arbete med rapporten fortlöpte och Prezi-presentation påbörjades. 

 Nu modifierades även avgränsningarna då vi inte får förflytta maskiner 

och begränsningar till leverantör.  

Onsdagen den 11 mars 2015 

 Prezi och arbete med förstudien fortlöpte. 

 Frågor gällande Benchmarking, värdeflödesanalys, leverantör och layout 

kom upp och skall ställas till Magnus Eriksson. 

 Vi mailade Gekås gällande benchmarking. Vi ville även besöka Diab 

dock fick vi inte tag på dem. 

 Vi kollade på gamla exjobb och insåg att vi behövde se om vi skulle 

arbeta med kvalitativa eller kvantitativa metoder. Därav hittade vi boken 

”vad, hur och varför” av Jacobsen. 

Fredagen den 13 mars 2015 

 Inspelning av flödet med Avix hos Nitator påbörjades, men 

produktionslinan inte var fullt igång.  Vi tog det vi hade och förde det in 

i Avix.  

 Vidararbete av rapporten och planering till mötet med handledare 

pågick. Ville ta upp struktur, Ramverket, Prezi, Avix, Benchmarking, 

leverantörsmötet, litteraturstudien och framtida planer. 



 

 

 

 Planering inför möte med Aron som skall hållas på måndag. 

Måndagen den 16 mars 2015 

 Mötet med Aron gick bra. Han verkade nöjd med arbetet än så länge.  

 Vi planerade halvtidsredovisningen. 

Tisdagen den 17 mars 2015 

 Vi fortsatte med Prezi, litteratursökningen, och hämtade boken vad, hur 

och varför? av Jacobsen på biblioteket.  

Onsdagen den 18 mars 2015 

 Vi hade fått svar av Gekås gällande besöket och dem gav oss alternativ 

på passande tider. Dagarna som passade oss var den 2/4 eller den 7/4 

och besvarade mailet. 

 Vi försökte slutföra Prezi presentationen och kontaktade leverantören 

från tidigare besök angående referensbesök.  

 En swot-analys på rapporten gjordes och kontakt med Diab försöktes 

återigen.  

Torsdagen den 19 mars 2015 

 Vi lånade boken forskningsmetodik och började läsa den och ”vad, hur 

och varför”. 

Fredagen den 20 mars 2015 

 Vi fördelade redovisningen, och söndagen skedde övning till denna. 

Måndagen den 23 mars 2015 

 Halvtidsredovisningen 

Tisdagen den 24 mars 2015 

 Svar har kommit om att den 7/4 passade Gekås bäst gällande 

benchmarking.  

 Litteratursökning, läsning av böcker och rapportskrivning, pågår. 

Fredagen den 27 mars 2015 

 Mall till benchmarkingen är halvvägs, och fortsättning av arbete pågick. 



 

 

 

Söndagen den 29 mars 2015 

 Beskrivning och tillvägagång av metoderna ”observationer och 

intervjuer” gjordes. Förklaring av kvalitativa och kvantitativa gjordes. 

  En ny planering till mötet med handledaren som hålls på måndag 

gjordes också idag. 

Måndagen den 30 mars 2015 

 Vi meddelande i mötet att strukturarbete pågår med ramverket som 

metodik. Därefter visade vi Prezi-presentationen och att teorin börjar 

komma på plats. En riskfaktor blev dock de nya kurserna samt tidsbrist. 

Vi informerade om benchmarkingen hos Gekås kommer att hållas den 

7/4. Kvarstår FMEA, Avix och lönsamhetskalkyl. 

 Vi kontaktade andra leverantörer för att jämföra lite mera kring priser 

och se mera på utbudet. 

Tisdagen den 1 april 2015 

 Litteratursökningen är klar och nu planeras uppföljning av relevanta steg 

till benchmarking i Gekås. 

Tisdagen den 7 april 2015 

 Vi besökte Gekås huvudlager och sammanställde informationen. 

Torsdagen den 9 april 2015 

 Vi skulle börja arbeta med layouten hos företaget idag, dock var den inte 

tillgänglig just då.  Vi lade därför fokus på att identifiera riskerna med 

AGV och arbeta med FMEA. 

 En ny planering till mötet med handledaren den 13/4 gjordes. 

Måndagen den 13 april 2015 

 Aron Chibba påpekade att en benchmarkingföretag måste snarast hittas i 

dagens möte. Vi skulle skicka in rapporten till honom på onsdagen den 

22/4 och tips kring triangulering gavs. Detta kollade vi upp och skrev 

vidare på. 

 Vi kontaktade leverantören från MAX AGV och han beslutade att 

tidignämnda referensbesök skulle ske i slutet av projektet. 

Tisdagen den 14 april 2015 



 

 

 

 Vi läste igenom rapporten, blev kritiska och funderade på att ändra eller 

annat.  

Onsdagen den 15 april 2015 

 Vi skrev in resultatet från Proway och observationerna på Nitator. 

Torsdagen den 16 april 2015 

 Finjustering av rapporten skedde idag. 

Lördagen den 18 april 2015 

 Vi skrev klart teorin kring FMEA och triangulering. 

 Benchmarkingsresultatet skrev ned och börjades jämföra. 

 Skrivning av CADKEY samt 2D påbörjades. 

Söndagen den 19 april 2015 

 Vi skrev in resultat från leverantörsmötet. 

 Vi började även skriva om offerunderlag och investeringskalkyl. 

Tisdagen den 21 april 2015 

 Vi började med layoutförändringen och skrev om simulering och 2D. 

Eventuell blir det ett nytt möte med annan leverantör. 

Onsdagen den 22 april 2015 

 2D färdigskriven och arbetet skickades till Aron Chibba. 

Fredagen den 24 april 2015 

 Möte med leverantören hade blivit inställd men ett nytt möte blir det den 

5 maj. Vi började kontakta massa företag för sista benchmarking då 

tiden började rinna ut. Arbetet med layoutförändringen fortlöpte och 

inspelningen av lager för AviX gjordes. Eftersom vi kanske inte hinner 

filma allt med AviX valde vi även att göra en värdeflödesanalys. 

 Vi samlade mera information av Richard på Oskarström Nitator gällande 

driftskostnader av truckar. 

 Vi mailade leverantören på grund av prisinformation behövs snarast. 

Lördagen den 25 april 2015 



 

 

 

 Resultat kring värdeflödesanalysen, FMEA, layout har skrivits. 

 Vi började fixa till med bilagorna. 

 Vi har funderat kring beräkningsdelen och kommit fram till ett par 

frågor till Nitator. 

Måndagen den 27 april 2015 

 Planering inför mötet med handledare gjordes. Nu började vi utföra 

beräkningar i Excel och läsa böckerna Modern logistik för att se om man 

kunde hitta mera resonemang kring temat. 

Tisdagen den 28april 2015 

 Vi fick konstruktiv kritik av Aron Chibba vid mötet idag, vad det gäller 

strukturen. Arbetet pågick och nya funderingar erhålldes. 

Onsdagen den 29 april 2015 

 Vi kontaktade leverantören AGVE och fick mera information till 

beräkningarna. Vi fixade även bilden till katalogen. 

 Vi besökte Nitator och började beräkningen av pallar för att kunna ta 

reda på behovet av AGV-truckar för de interna transporterna.  

 Här fick vi möjligheten att diskutera med personalen kring deras åsikter 

kring truckarna och transporterna, vilket inte allt visade sig vara positivt. 

 Arbetet med layout fortsatte. 

Torsdagen den 30 april 2015 

 Läsning av böckerna, utmana dina processer och logiska grunder 

påbörjades. 

 Sist benchmarking har äntligen bokats med Diab på onsdagen den 6/5 kl 

10.00. Det visade sig vara svårt att få tag på företag med intresse eller på 

ett sådan kort varsel. 

Söndagen den 3 maj 2015 

 Vi skrev om de relevanta delarna av böckerna som lästes på torsdag i ett 

dokument. Värdeflödesanalys och Avix är färdigställda, nu har vi lite 

funderingar kring medelsträckan på beräkningarna. 

Måndagen den 4 maj 2015 



 

 

 

 Problemet med medelsträckan lösas imorgon genom CADKEY där 

layoutsträckorna räknades och medelvärdet tas.  

 Vi arbetare vidare med rapporten. 

Tisdagen den 5 maj 2015 

 Möte med leverantör av BT-truckar. Där samlades mycket givande och 

bekräftande information. 

 Pallräkning ut i verkstan, medelsträckan beräknades och planering av 

benchmarking för morgondagen gjordes. 

 Idag fick vi återigen möjligheten att prata mera med operatörer i 

företaget. 

Onsdagen den 6 maj 2015 

 Möte/benchmarkingsbesök skedde idag hos Diab. 

 Vi fortsatte med arbetet av rapporten genom att skriva om BT-truckarna, 

resultatet av Diab, jämförelserna och beräkningarna. 

Torsdagen den 7 maj 2015 

 Vi skickade in arbetet till Aron Chibba. 

Lördagen den 9 maj 2015 

 Fortsatt bearbetning av arbetet, Avix blev helt klar med bilagor och allt. 

Söndagen 10 maj 2015 

 Vi arbetade vidare med att få in information och planerade inför 

morgondagens möte med handledaren. 

 Vi skickade modifierad version av arbetet till handledaren. 

Måndagen 11 maj 2015 

 Aron Chibba påpekade under mötet att projektet är bra, men att vi har en 

del att skriva vad det gäller strukturen.  

 Vi skrev om analys och diskussion och fixade till bilagorna idag. 

Tisdagen den 12 maj 2015 

 Vidare arbete med strukturen för att finjustera texten samt bilagor och 

kritisk granskning har gjorts. 



 

 

 

Onsdagen den 13 maj 2015 

 Vi besökte Nitator och gjorde klart layouten. Vi har även arbetat med 

bilagorna, kritisk granskning och rekommendationerna.  Detta för att det 

är dags att finjustera testen. 

Torsdagen den 14 maj 2015 

 Den kritiska granskningen, rekommendationerna samt fortsatt arbete är 

nu klara. 

 Nu är det dags att bara finjustera och få med det som eventuellt saknas 

eller behövs tas bort i rapporten. 
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