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Sammandrag 
Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT18 

Författare: Niklas Carlsson och Filip Norberg 

Handledare: Hana Hulthén 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Automated Guided Vehicles – En förstudie på Rusta AB:s centrallager 

 
Bakgrund: Automated guided vehicles (AGV) är en förarlös truck, programmerad att 

automatiskt transportera gods från punkt A till punkt B utan någon direkt mänsklig 

interaktion. Rusta AB är mitt uppe i en utbyggnation av dess centrallager, lagret är idag 

64000 m2 och ska bli cirka 100000 m2 när utbyggnationen står klar. Detta kommer att 

innebära längre avstånd för Rustas truckförarna att transportera pallar, därav var Rusta 

intresserade av att undersöka automated guided vehicles, i vilka truckflöden det finns 

möjligheter att implementera dessa och om de kan leda till kostnadsminskningar och 

ökad produktivitet. 

 
Syfte: Studiens syfte är att skapa en beslutsmodell för företag att utgå ifrån vid en 

implementering av ett AGV-system som komplement till en traditionell truck-flotta. 

Samt att fastställa vilka flöden på Rustas centrallager som lämpar sig bäst för en 

implementering och även vilken typ av AGV som passar bäst inom respektive flöde. 

För att kunna svara på dessa frågeställningar krävs det att den beslutsmodell som 

presenteras utförs. Studien är en förstudie och ska kunna användas som en del av 

beslutsunderlaget Rusta använder sig av när de tar det strategiska beslutet att använda 

AGV-system eller inte. 

 
Metod: Studien är en enfallsstudie där en kvalitativ metod har använts i huvudsak 

genom uppsatsen. I studiens sista kapitel används dock en kvantitativ metod. Studien 

innehåller både primär- och sekundärdata där empirisk data har samlats in genom 

intervjuer, observationer och mätningar. Frågeställningarna har analyserats utifrån 

grundad teori, dock används inte alla delar i den grundade teorin då det inte passar 

undersökningsdesignen studien bygger på.  

 

Slutsats: En beslutsmodell för det strategiska beslutet att implementera AGV innehåller 

avgörande och påverkande kvalitativa och kvantitativa faktorer som ett företag bör ta i 

beaktning innan de fattar ett beslut. Fem möjliga flöden identifierades där det fanns 
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förutsättningar att använda AGV och att en låglyftande AGV-gaffeltruck med 

lasernavigering bör användas. Dessa klarade av de krav som ställdes både med 

utgångspunkt i beslutsmodellen som skapades och i respektive flödes behov. Därefter 

gjordes den kvantitativa delen av beslutsmodellen med utgångspunkt i de kvalitativa 

analyserna. Här blev det tydligt att genom att implementera AGV i de möjliga flödena 

kunde Rusta få betydligt lägre kostnader utan att få lägre kapacitet. Rusta 

rekommenderades därför att implementera AGV i tre av de fem flödena som tagits fram. 

Den AGV-typ som rekommenderas är en låglyftande AGV liknande Toyota Material 

Handlings LAE250 eller Jungheinrich ERE-AGV. Detta skulle ge en sänkt kostnad med 

cirka 600 000 kronor per år jämfört med de traditionella truckarna. Den stora 

kostnadsminskningen beror till stor del på de lägre kostnaderna för personalen. Genom 

detta uppnår Rusta målet med investeringen, att få lägre kostnader för verksamheten i 

dess centrallager.  

 
 
Nyckelord: Automated guided vehicles, distributionslager, flödeskarta, beslutsmodell 
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Abstract 
Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT18 

Authors: Niklas Carlsson and Filip Norberg 

Supervisor: Hana Hulthén 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Automated Guided Vehicles – A preliminary study on the central warehouse of 

Rusta AB. 

 

Background: Automated guided vehicles (AGV) is a driverless truck, programmed to 

automatically transport goods from point A to point B without human interaction. Rusta 

AB is in the middle of an expansion of its central warehouse, the warehouse today is 

64000 m2 and when the development is completed it will be around 100000 m2. This 

will mean longer distances for Rusta’s truck drivers to transport pallets. Therefore, 

Rusta got interested in investigating automated guided vehicles, in which truck flows 

there are opportunities to implement them and if they can lead to a cost reduction and 

increased productivity. 

 

Purpose: The purpose of the study is to create a decision-making model that is based on 

the implementation of an AGV system as a complement to a traditional truck fleet, for 

companies to use. To determine in which flows in Rusta’s central warehouse that are 

best suited for an implementation and also what type of AGV that fits best within each 

flow. In order to be able to answer these questions, it is required that the decision-

making model presented is carried out. The study is a preliminary study and should be 

used as part of the decision-making basis when Rusta make the decision to use a AGV 

system or not. 

 

Method: The study is a single case study where the authors have mainly used a 

qualitative method through the study. However, in the final chapter of the study, a 

quantitative method is used. The study contains both primary and secondary data. The 

empirical data has been collected through interviews, observations and measurements. 

The questions have been analysed on the basis of grounded theory, however, not all 

parts of the grounded theory are used as it does not fit the research design on which the 

study is based. 
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Conclusions: A decision-making model for the strategic decision to implement AGV 

contains crucial and influential qualitative and quantitative factors that a company 

should take into account before making a decision. Five possible flows were identified 

where there were conditions that suited the use of AGV and it was also determined that 

a low-lift AGV forklift with laser navigation should be used. The flows stood up to the 

demands that were made both on the basis of the decision-making model that was 

created and also to the specific needs of each flow. Thereafter the quantitative part of 

the decision-making model was based on the qualitative analyses. Here it became clear 

that by implementing AGV in the best suited flows, Rusta could get a significantly 

lower cost without getting lower capacity. Rusta was therefore recommended to 

implement AGV in three of the five possible flows. The recommended AGV type is a 

low-lift AGV like the Toyota Material handling LAE250 or Jungheinrich ERE-AGV. 

This would reduce costs by around 600,000 SEK per year compared to the conventional 

trucks used today. The large cost reduction is mostly due to the lower costs for the staff. 

Through this, Rusta achieves the objective of the investment, to lower costs of their 

operations in its central warehouse.  

 

Keywords: Automated guided vehicles, distribution warehouse, flow chart, decision-

making model 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras Rusta, företaget som denna studie behandlar. Därefter 

presenteras en inledning till ämnena automated guided vehicles  (AGV) och 

lagerhantering. Efter att ha problematiserat aspekter utifrån dessa ämnen mynnar 

kapitlet ut i tre olika frågeställningar och en redogörelse för syftet med studien. 

 

1.1 Företagspresentation 

Rusta AB (hädanefter enbart refererat till som Rusta) är en svensk varuhuskedja med 

huvudkontor i Stockholm. Rusta öppnade sitt första varuhus i Gävle 1986 och har idag 

totalt 109 varuhus, 88 av dessa ligger i Sverige, 19 i Norge och nyligen öppnades två 

varuhus i Tyskland. Affärsidén är att det ska vara lätt att köpa hem- och fritidsprodukter 

till god kvalitet till bästa pris (Rusta, 2018). 

 

Sortimentet kretsar kring ”Livet hemma” och är uppdelade i de sex huvudområdena 

Inredning, Trädgård, Jul, DIY (do it yourself), Förbrukning och Fritid och man saluför 

både egna varumärken och internationellt kända varumärken (Rusta, 2018). Totalt har 

Rusta mellan 6-7000 produkter i sitt sortiment som gäller unisont i alla butiker. Under ett 

år har man två tydliga säsonger med ökad försäljning. Dessa är sommar och jul som styr 

i hög grad vilka produkter som för tillfället finns i butikerna (Chef för produktionsstöd, 

2018). 

  

Rustas affärsmodell bygger på att hålla låga priser genom enkelhet i verksamheten, att 

centralisera inköpen och göra dessa direkt från tillverkarna utan att använda mellanhänder 

och att bedriva en effektiv distribution (Rusta, 2018). 

 

1.2 Bakgrund 

Tidigare har Rusta använt flera mindre lager i Sverige där de flesta legat i Småland, men 

även ett mellanlager i Asien som har använts för att konsolidera gods innan transport till 

Sverige. Dessa lager har använts för att leverera produkter till butikerna i Sverige, Norge 

och Tyskland. Under en dag får Rusta i snitt 1000 pallar med varor levererade från 

Europeiska leverantörer samt cirka 30 containrar från deras asiatiska leverantörer. De 

plockar även cirka 1400 pallar med gods som skickas till butikerna. För att kunna hantera 

den kraftiga expansion som Rusta har gjort under de senaste åren och för att kunna möta 
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framtida kapacitetsbehov som förutspås, var Rusta tvungna att utöka sina lager (Rusta, 

2018). 

 

För att kunna följa sin affärsmodell och ha en effektiv distribution valde Rusta att 

investera i ett centralt distributionslager (i framtiden refererat till som centrallager) som 

ska leverera produkter till samtliga butiker i framtiden. Detta öppnades 2015 i 

Norrköping. I och med detta har de tidigare lagren i Småland och Asien stängts ner och 

målsättningen har varit att enbart använda centrallagret i Norrköping. Dock har detta inte 

gått att genomföra fullt ut på grund av den stora expansion som pågått de senaste åren. 

Rusta har då behövt använda två tillfälliga mindre lager utöver centrallagret. Dessa 

tillfälliga lager är lokaliserade i Norrköping och Linköping och är enbart provisoriska för 

att kunna möta de kapacitetskrav som finns idag (Chef för produktionsstöd, 2018). 

  

Det nyöppnade centrallagret är cirka 64000 m2. 8400 m2 innefattar ett helautomatiserat 

höglager och 56000 m2 utgör ett låglager där in och utleverans, pallställage och golvlager 

samt plockytor är inkluderade. För alla transporter inne i lagret använder Rusta 

traditionella truckar som opereras av en truckförare. Totalt används cirka 150 truckar 

(Chef för produktionsstöd, 2018). 

 

På grund av den stora expansionen har Rusta påbörjat en utbyggnad av det existerande 

centrallagret med ytterligare cirka 36000 m2. Detta var planerat redan vid starten av 

byggnationen av centrallagret. Dock valde Rusta att göra byggnationen av centrallagret i 

två omgångar. Med denna utbyggnation ska Rusta inte behöva använda sig av de två 

tillfälliga externa lagren. Denna tillbyggnad ska sammanfogas med centrallagret och ska 

vara färdigställt under 2019. Rusta äger inte byggnaden som centrallagret opererar i utan 

detta hyrs av en utomstående part. Dock äger Rusta verksamheten och använder sig inte 

av någon tredje part för den operationella verksamheten (Chef för produktionsstöd, 2018). 

  

Idag används en viss grad av automation på centrallagret. Det höglager som finns är helt 

automatiserat med lagerrobotar som lyfter upp och ner pallarna automatiskt. Det finns 

även automatiska plockfasader, varuhissar och djupstaplingsrobotar. När centrallagret 

började planeras att byggas såg Rusta möjligheten att använda automated guided vehicles 

(hädanefter kallad AGV) som ett komplement till de traditionella truckarna. AGV är en 

förarlös truck, programmerad att automatiskt transportera gods från punkt A till punkt B 
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utan någon direkt mänsklig interaktion (Maniyaa & Bhattb, 2011). Diskussionerna om en 

investering i ett AGV-system lades dock ned innan någon ordentlig utredning hann göras. 

I samband med den pågående utbyggnationen av centrallagret upplever nu Rusta nya 

möjligheter till att använda AGV. Det är framför allt de längre avstånden som fått Rusta 

att återigen överväga att använda sig av AGV. Med dessa längre avstånd kommer också 

längre transportsträckor. Idag finns det vissa flöden som är väldigt monotona och som 

konstant går i samma rutter. Ett exempel på detta är flödet av tompallar. Detta är ett flöde 

som idag sköts av en truckförare där Rusta ser framtida möjligheter att använda sig av 

AGV istället (Chef för produktionsstöd, 2018).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Det uppdrag som Rusta ville ha utfört var att se över möjligheterna att använda AGV i 

sitt lager. För att se vilka områden som behöver analysera krävdes en djupare 

problematisering av området och denna ledde senare fram till tre frågeställningar. 

 

1.3.1 Beslutsmodell för investering i AGV 

I och med att AGV som koncept har funnits i många år har det även gjorts mycket 

forskning inom området. Efter att ha gjort en generell genomgång av den teori som finns 

har författarna dock observerat att den är relativt gammal. En stor del av den teori som 

finns om AGV berör också AGV i en tillverkningsmiljö eller i containerterminaler och 

enbart en liten del berör lager och distributionscentraler. Dessa observationer stödjs också 

av Bechtsis et al (2016) som gjort en litteraturstudie av artiklar från tidigare år. Denna 

visar att av de 39 artiklar som totalt analyseras har 14 respektive 12 av dessa artiklar 

behandlat AGV inom containerterminaler eller inom tillverkning. Enbart två av artiklarna 

var inom området materialhantering och transport. Detta visar på ett underskott av 

forskning av AGV inom lager och distributionscentraler. Den forskning som finns om 

AGV som är mer generell visar många fördelar med användningen av AGV. Exempel på 

dessa är ökad säkerhet, ökad effektivisering och lägre kostnader. Det nämns också vissa 

nackdelar som höga implementeringskostnader, högre krav på teknisk infrastruktur med 

mera (Bechtsis et al, 2016, Manzini, Bozer, Heragu, 2015; Martínez-Barberá, Herrero-

Pérez, 2010). Dock finns det få artiklar som tar upp vilka faktorer som bör tas i beaktning 

när ett företag överväger en implementering av AGV.  
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Bechtsis, Tsolakis, Vlachos, Iakovou (2017) hävdar att det är viktigt att hitta rätt faktorer 

för den verksamhet som utförs och låta dessa vara underlag för beslutet. Detta  för att 

säkerställa att implementeringen blir effektiv. Bostelman (2009) hävdar att olyckor 

involverande traditionella truckar förekommer i genomsnitt var tredje dag och att en 

implementering av ett AGV-system minskar dessa då den mänskliga faktorn försvinner. 

Kalakou et al (2015) menar även på att en effektiv implementering och användning av ett 

AGV-system dessutom höjer produktiviteten inom ett företags logistikverksamhet, 

samtidigt som servicenivån förbättras genom hela försörjningskedjan. Dessa är några av 

de faktorer som påverkas av en implementering. Det finns dock många fler. 

 

När ett företag ska göra en större investering görs ofta en förstudie för att avgöra om 

investeringen är genomförbar och kan ge de effekter företaget vill uppnå. Denna förstudie 

bör ta upp faktorer som påverkar det strategiska beslutet där en investeringskalkyl ofta 

utgör en stor del. Även andra faktorer bör behandlas som påverkar investeringen på sådant 

sätt att den ej går att genomföra. För Rustas del är kostnadsminimering den viktigaste 

drivkraften för att implementera AGV, främst genom minskade arbetskraftskostnader 

(Chef för produktionsstöd, 2018). 

 

Det är dessa faktorer som utgör den beslutsmodell som presenteras i den första 

frågeställningens slutsats. Generellt används en modell för att presentera en förenklad 

beskrivning av verkligheten, en modell presenterar alltså inte någon exakt verklighet. Det 

man strävar efter att uppnå är att balansera innehållet i modellen för att visa en så verklig 

bild som möjligt men samtidigt undvika att bli allt för komplicerad (Lundh, Gerlee, 2012)  

 

Beslutsmodellen kan liknas vid den Rationella beslutsmodellen som innefattar en 

beslutsprocess med syftet att hjälpa användaren att nå fram till bästa möjliga beslut. För 

att ta fram en beslutsmodell måste själva problemet definieras, därefter rangordnas de 

olika alternativen utifrån de faktorer som påverkar en implementering av AGV med en 

koppling till företagets mål och vision för uppdraget. Beslutstagaren väljer sedan det 

alternativ som uppfyller flest av företagets kriterier (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). 

Detta leder till frågeställningen: 

 

Hur ser en beslutsmodell ut för att ta det strategiska beslutet att investera i ett AGV-

system? 
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1.3.2 Lämpliga flöden för AGV 

Inom automatiserade lager begränsas AGV att färdas efter en uppsättning olika vägar, 

dessa vägar bildar tillsammans en så kallad flödeskarta. Dessa flöden måste utformas 

utifrån befintliga hinder i lagermiljön för att garantera att AGV rör sig med tillräckligt 

avstånd. Det är samtidigt nödvändigt att ha ett stort antal flöden för att möjliggöra för 

AGV att nå över hela lagermiljön. I och med att tiotals AGV kan röra sig inom en och 

samma lagermiljö samtidigt, påverkar flödeskartans layout hur trafiken hanteras och 

följaktligen effektiviteten i det övergripande systemet (Beincschob, 2016). 

 

Utbyggnaden av låglagret kommer att innebära nya och längre flöden för Rustas truckar 

att färdas. Rusta hävdar att de ser möjligheter i att implementera AGV i returflödet av 

pallar men eventuellt även i andra repetitiva flöden (Chef för produktionsstöd, 2018). 

Götting (2000) menar på att AGV blir mest lönsamt vid implementering i just repetitiva 

transportflöden. Rusta hävdar även att det är delar av lagret som idag är kraftigt 

trafikerade, där en AGV endast skulle bidra till ökad trafikstockning och därmed lägre 

produktivitet. Inom vilka specifika flöden det passar bäst att implementera AGV är dock 

tvetydigt i Rustas ögon (Chef för produktionsstöd, 2018). 

 

Le-Anh och De Koster (2005) menar på att det är viktigt att veta när och var man ska 

använda ett specifikt flödessystem, forskarna hävdar även att de anser att det inte har 

gjorts tillräckligt med forskning på detta område ännu. Det blir här av vikt att kartlägga 

de olika flödena inom Rustas befintliga låglager samt att uppskatta hur de nya flödena 

som uppkommer i och med utbyggnaden kommer att påverka Rustas framtida operation. 

Därefter att undersöka vilka flöden som är bäst lämpade för en implementering av AGV. 

Exempel på flöden kan vara flödet av returpallar eller flödet från kranlagret till utleverans. 

 

Inom vilka flöden rekommenderas Rusta att implementera AGV? 

 

1.3.3 Olika typer av AGV 

AGV finns i en rad olika fordonstyper och former, däribland; gaffeltruckar, Piggyback-

AGW, Towing-AGV med flera (Bechtsis et al, 2017). Det bästa sättet att skilja på de olika 

fordonstyperna är enligt Ulrich (2015) att utgå från vad för laster de klarar av att 

transportera. På Rusta används idag flera olika typer av truckar på lagret, däribland; 

Skjutstativstruckar, staplare, låglyftare, motviktstruckar med flera (Lagerchef, Lager in, 
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2018). Valet av truck har sin grund i arbetsuppgiften trucken ska utföra. I och med att det 

finns ett sådant brett spektrum av olika lagertruckar är det enligt Smith (1998) viktigt att 

förstå sig på varje trucks attribut och användningsområde för att välja rätt typ av truck till 

den valda uppgiften. 

 

För att en AGV ska kunna navigera sig fram i lagermiljön finns det två 

navigationskoncept att välja mellan; baserat på fysiska vägar eller virtuella vägar. Dessa 

benämns som fast navigering och öppen navigering (Martínez-Barberá & Herrero-Pérez, 

2010). Fast navigering kännetecknas av att man använder sig av förutbestämda statiska 

vägar som implementeras på golvet i anläggning för att navigera AGV. Öppen navigering 

definieras på datornivå där navigeringen är programmerad i ett centralt styrningssystem 

som AGV-flottan utgår ifrån. Inom båda koncepten finns det ett antal tekniker att välja 

mellan. De vanligaste teknikerna inom fast navigering är induktiv vägledning, optisk 

vägledning och vägledning via magnetisk tejp. Inom öppen navigering används 

lasernavigering, RFID-navigering, magnet spot navigering m.m. (Vale, Ventura, Lopes 

& Ribeiro, 2017).  

 

De virtuella teknikerna är mer flexibla i förhållande till de fysiska, de går enkelt att 

korrigera utefter att lagerlayouten förändras vid exempelvis en expansion, till skillnad 

mot de fysiska, där det givetvis blir mer komplicerat och tidskrävande, då det krävs att 

man leder om spåret av den fysiska vägen. AGV som följer en definierad, fysisk väg löper 

en låg risk för kollision, I och med att fordonet vet att det befinner sig på spåret och därför 

inte på en otillåten plats. De fysiska teknikerna har även en signifikant lägre 

implementeringskostnad i jämförelse med de virtuella teknikerna (Vale et al, 2017). 

 

Utifrån att lagrets flöden är kartlagda och analyserade kommer en rekommendation att 

presenteras för Rusta, om vilken typ av AGV som vore mest lämplig för respektive flöde, 

där författarna tar utgångspunkt i beslutsmodellen och varje systems specifika 

egenskaper. 

 

3. Vilken typ av AGV rekommenderas Rusta att implementera för respektive flöde? 
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att skapa en beslutsmodell för företag att utgå ifrån vid en 

implementering av ett AGV-system som komplement till en traditionell truck-flotta. Samt 

att fastställa vilka flöden på Rustas centrallager som lämpar sig bäst för en 

implementering och även vilken typ av AGV som passar bäst inom respektive flöde. För 

att kunna svara på dessa frågeställningar krävs det att den modell som presenteras utförs. 

Studien är en förstudie och ska kunna användas som en del av beslutsunderlaget Rusta 

använder sig av när de tar det strategiska beslutet att använda AGV-system eller inte. 

 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur ser en beslutsmodell ut för att ta det strategiska beslutet att investera i ett AGV-

system? 

 

2. Inom vilka flöden rekommenderas Rusta att implementera AGV? 

 

3. Vilken typ av AGV rekommenderas Rusta att implementera för respektive flöde?
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har använts för att besvara uppsatsens 

problemfrågeställningar och syfte. Kapitlets olika delar består utav en beskrivning av 

författarnas angreppssätt och teorier som styrker de valda metoderna. Kapitlet avslutas 

med en bild över arbetets fortsatta disposition. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Uppsatsen innefattar kvalitativa delar då empirisk data samlades in från Rusta men även 

från andra företag så som ICA och Jungheinrich med flera. Holme & Solvang (1996) 

menar att det centrala med en kvalitativ studie är att få en djupare förståelse av ett 

studieobjekt där problemet är mer komplext. Olsson och Sörensen (2011) hävdar likväl 

att forskare inom en kvalitativ studie oftast har en långvarig kontakt med studieobjektet, 

vilket stämmer väl överens med denna studie. Till en början finns det en ovisshet om vad 

forskaren kommer att komma fram till, vilket leder till en mer öppen undersökning 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vid en kvalitativ forskningsansats har forskaren möjlighet 

att gå tillbaka och ändra i sin problemställning om det behövs. Kvalitativa studier är även 

fördelaktiga gentemot kvantitativa studier då forskaren har möjlighet att få mer utförliga 

svar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det finns dock vitt skilda uppfattningar om vad som 

karaktäriseras som kvalitativa studier (Wallén, 1996). 

 

Inom denna uppsats har en kvalitativ metod använts, då problemet som behandlas i 

uppsatsen är komplext samt att studien endast fokuserar på ett enskilt företag, vilket 

krävde en djupare analys. Författarna har även utformat en teoretisk och empirisk grund 

som företaget kan bygga på vid en potentiell framtida expansion av dess låglager och 

AGV-flotta.  

 

Delen av uppsatsen där författarna gör en investeringsbedömning på en potentiell 

investering av AGV innefattar en kvantitativ del av uppsatsen. Enligt Bryman och Bell 

(2011) består den kvantitativa forskningsmetoden av fyra huvudsakliga intresseområden; 

kausalitet, mäta data, generaliserbarhet och möjligheten att replikera uppsatsen. En 

kvantitativ forskningsmetod kännetecknas även av att all information ska presenteras 

objektivt, vilket stämmer överens med vad författarna av denna uppsats har gjort (Bryman 

& Bell, 2011). Inom kvantitativ forskning används en linjär undersökningsprocess för att 
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nå ett resultat (Bryman & Bell, 2011). Denna linjära process har författarna följt genom 

att ta avstamp i teorin, fortsätta med den empiriska datainsamlingen för att avsluta 

uppsatsen med en slutsats. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

Det är enligt Yin (2007) typen av frågeställning som avgör om en fallstudie passar som 

forskningsstrategi. Enligt Bryman och Bell (2011) är en fallstudie en passande design då 

ett enda fall studeras mer ingående vilket krävs vid komplexa och djupgående analyser 

av ett enda fall. Bryman och Bell (2011) hävdar också att en fallstudie ofta görs kvalitativt 

men att det även kan finnas kvantitativa delar i fallstudien. Yin (2007) stödjer även han 

ovan nämnda argument för en fallstudie. Enligt honom är ett kriterium att 

forskningsfrågan i en fallstudie ska handla om en aktuell händelse och inte om historiska 

händelser eller resultat. Enligt dessa argument och kriterier passar denna studie väl att 

göras som en fallstudie då den behandlar och analyserar om just Rusta ska använda sig 

av AGV i sitt centrallager. Det faktum att denna studie enbart görs i en enda organisation, 

plats och händelse stödjer även att studien genomförs som en fallstudie. 

 

2.3 Urval 

Under studiens gång fattade författarna beslut gällande vilken teori som skulle inkluderas 

i studien och även vilka de empiriska källorna var. Detta gjorde för att säkerställa att 

korrekt och relevant teori och empiri användes. 

 

2.3.1 Teoretiskt urval 

För att den teoretiska delen av studien ska ha hög validitet krävs det att den teori som 

studeras är korrekt och att inte delar utesluts som är relevanta inom ämnet. Bryman och 

Bell (2011) nämner att för att säkerställa kvaliteten på den teori som används bör man 

använda en systematisk litteraturgenomgång. I denna studie har författarna använt sig av 

en rad nyckelbegrepp som är kopplade till ämnet för att finna relevant teori. Exempel på 

nyckelord har varit ”automated guided vehicle”, ”investment analysis” med mera. När 

sökningar gjordes så valdes lämpliga artiklar som är relevanta för ämnet och som har varit 

väl citerade för att säkerställa relevans. I nästa steg har refererade artiklar ur den första 

artikeln använts för fördjupning i ämnet. Detta kan liknas vid ett snöbolls- eller kedjeurval 
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som Bryman och Bell (2011) tar upp där en kontakt leder vidare till fler kontakter. Detta 

leder till ett djup i teorin. 
 

2.3.2 Empiriskt urval 

Även det empiriska urvalet har skett med ett snöbollsurval. Detta förfarande är också en 

del av ett målstyrt urval där forskaren enligt Bryman och Bell (2011) väljer respondenter 

utifrån vad de kan tillföra studien och i detta fall valdes respondenterna utefter deras 

respektive position i företaget och deras kunskap om respektive område. I och med att 

chefen för produktionsstöd varit den från Rusta som ansvarat för studien har hon hjälp till 

att skapa kontakt med lämpliga individer inom Rusta för olika funktioner inom företaget. 

Hon har även hjälp till att rekommendera kontaktpersoner för funktioner utanför Rusta 

som till exempel för personer inom tillverkningen av AGV som kan vara behjälpliga för 

studien.  

 

Författarna av studien är väl medvetna om att avsnitt 3.2.1, 3.2.3, 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3 

är empirisk data som har hämtats från företag och av personer inom företagen som har till 

uppgift att sälja produkten som undersöks till andra företag, där Rusta helt klart är en 

framtida potentiell kund. Den skulle därför kunna vara missvisande på det sätt att data 

som presenteras är vinklat på ett sätt som gynnar den enskilda leverantören som intervju-

objektet representerar. Dock har mycket av den data som samlats in av dessa personer 

varit avgörande för att kunna utföra studien. Avsnitt 3.2.2 där empirisk data hämtas från 

företaget ICA anses av författarna som objektiv data i och med att ICA dels inte säljer 

AGV utan endast är en användare, men även på grund av att de inte verkar inom samma 

bransch som Rusta och ser därför inte Rusta som en konkurrent. Med detta i åtanke har 

författarna haft denna ståndpunkt vid genomförandet av arbetets analys och slutsats; om 

empirisk data från AGV-leverantörer motsäger empirisk data som är hämtad från ICA så 

väljs alltid det sistnämnda alternativet, då det ses som mer objektivt.  

 

2.4 Datainsamling 

I arbetet har både teoretisk och empirisk data samlats in och används för att besvara 

frågeställningarna. 
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2.4.1 Teoretisk datainsamling 

Anledningen till att teori samlas in är enligt Bryman och Bell (2011) för att studera vad 

som redan är känt inom området och vilka informations-gap som finns. Detta för att inte 

behöva ”uppfinna hjulet på nytt” och för att kunna finna områden som behöver studeras 

mer omgående. En ytterligare anledning till att studera befintlig teori är att se vilka 

begrepp och teorier som är relevanta. Det är enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att 

kritiskt granska den teori som används och säkerställa validiteten och kvaliteten på 

informationen. Detta har gjorts i denna studie genom användning källor som redan är 

granskade av andra forskare. Så kallad ”peer reviewed”. I största mån används det flera 

källor som ger stöd åt varandra för att säkerställa validiteten. Studien bygger på teori om 

det aktuella ämnet som samlats in från i första hand akademiska artiklar men även till viss 

del från facklitteratur. I liten mån har även viss information hämtats från hemsidor från 

internet. Informationen har hämtats från databaser så som Business Source Premier, 

Emerald Insight samt Google Scholar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1 Sökord. 
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2.4.2 Empirisk datainsamling 

Studien bygger även på empiri som har samlats in på Rusta, eventuella leverantörer av 

AGV-system samt från företaget ICA som har erfarenhet av att implementera och att driva 

AGV inom sin verksamhet. Primärdata är enligt Hox och Boeije (2005) att föredra då 

denna dataform har hög validitet och aktualitet då den är speciellt framtagen med studiens 

syfte och mål som grund. I denna studie kom primärdata ur intervjuer med berörda 

personer på och runt Rusta och genom observationer och mätningar. Studien innehåller 

även sekundärdata. Enligt Hox och Boeije (2005) kan sekundärdata vara ett effektivt 

komplement till primärdata då denna redan finns tillgänglig och därför är enkel att få 

tillgång till. Det finns dock nackdelar med denna. Den största nackdelen är att 

sekundärdata inte är direkt anpassad till studiens syfte. Därför gäller det att som forskare 

vara kritisk till sekundärdata och säkerställa att den uppfyller de kvalitets och 

validitetskrav som studien kräver. I och med att den sekundära data som används kommer 

från Rusta och övriga respondenter som har någon koppling till AGV är den anpassad för 

fallet och anses därför ändå klara av de krav som ställs. 

 

För att fördjupa studien och att erhålla ytterligare information där teori saknas har empiri 

samlats in från Toyota material handling, Jungheinrich och MAX AGV som tillverkar 

AGV. Dessa har bidragit till en större förståelse för AGV och kommit med många insikter 

till vad ett företag bör tänka på vid en implementering. Det har även gjorts ett studiebesök 

hos ICA där författarna fått se AGV operera i en verksamhet som är snarlik Rustas.  

 

Den empiriska primärdata som har samlats in kommer från intervjuer med personal på 

Rusta, Toyota material handling, Jungheinrich och ICA. Den empiriska sekundärdata som 

har samlats in kommer från broschyrer som har hämtats från Rusta, Toyota material 

handling, Jungheinrich och MAXAGV. Sekundärdata har även hämtats från de ovan 

nämnda företagens officiella hemsidor. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) används semistrukturerade intervjuer i stor utsträckning 

vid just kvalitativa studier. Detta eftersom de tillåter forskaren att utgå från en 

intervjuguide men har även möjlighet att gå ifrån denna om det behövs. Detta ger 

forskaren flexibilitet att styra intervjun i en riktning som leder till att svara på syftet och 

forskningsfrågorna på ett bra sätt. Även Yin (2007) talar om liknande sätt att föra 

intervjuer men benämner dessa som fokuserade intervjuer. Intervjuernas upplägg och 
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karaktär är dock likvärdiga. Han nämner vikten vid att inte leda respondenten med hjälp 

av frågorna utan att forskaren bör använda sig av öppna frågor som respondenten svarar 

på utifrån sina kunskaper och erfarenheter. I denna studie har författarna  valt att utföra 

majoriteten av intervjuerna med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att få den 

flexibilitet som kan krävas för att få fram den data som behövs. I vissa fall kan även 

strukturerade intervjuer användas. Detta när mer kvantitativ data har behövts samlas in 

via intervjuer, vilket är i enlighet med Yin (2007). Det har även förekommit 

ostrukturerade intervjuer i ett fåtal fall. Detta användes dock enbart när författarna inte 

hade tillräcklig information inom vissa ämnen som ett sätt att börja bilda sig en 

uppfattning av problemet. 

 

 
Figur 2.2 Respondenttabell. 

 

2.5 Analysstrategi 

För att en forskare ska kunna analysera den oftast stora mängd data som samlats in i en 

fallstudie och kunna använda denna för att besvara de forskningsfrågor som valts krävs 

det enligt Yin (2007) att forskaren redan innan data samlats in har en strategi för hur den 

ska analyseras. Dock kan det vara svårt att skapa en analysstrategi till en fallstudie då 

studien inte alltid bygger på hypoteser som grundats ur teorin utan istället bygger på 

frågeställningar om ett specifikt fall. Detta stämmer överens med denna studies 

frågeställningar och syfte där syftet inte är att svara på uppbyggda hypoteser utan istället 

öppna frågeställningar. Dessa frågeställningar kommer besvaras med hjälp av den 

Respondent	och	respondentens	 Datum Typ	av	intervju Vad	avhandlades

Chef	för	produktionsstöd
10-1/2018,	26-
1/2018 Ostrukturerad	intervju

Information	om	uppdraget	
och	företaget

Logistikchef 10-1/2018 Ostrukturerad	intervju
Information	om	uppdraget	
och	företaget

Lagerchef,	Lager	in 12-3/2018 Semistrukturerad	 Flödeskartläggning
Systemutvecklare 12-3/2018 Ostrukturerad	intervju Flödeskartläggning
Sales	representative	Automation,	
Toyota 13-3/2018

Semistrukturerad	
intervju

Information	om	AGV,	och	
beslutsmodell

Lagerchef,	Lager	ut 14-3/2018 Semistrukturerad	 Flödeskartläggning
Gruppchef	Miljö 15-3/2018 Semistrukturerad	 Flödeskartläggning
Gruppchef	Kvalitet	och	 28-3/2018 Semistrukturerad	 Flödeskartläggning

Säljare,	Toyota 12-4/2018
Studiebesök,	
Ostrukturerad	Intervju

Information	om	AGV,	och	
beslutsmodell

Projektledare,	Ica 13-4/2018
Studiebesök,	
Ostrukturerad	Intervju

Information	om	AGV,	och	
beslutsmodell

Head	of	TPH,	Jungheinrich 23-4/2018
Semistrukturerad	
telefonintervju

Information	om	AGV,	och	
beslutsmodell

Systemutvecklare 2-5/2018 Strukturerad	intervju Flödeskartläggning
Chef	för	produktionsstöd 2-5/2018 Strukturerad	intervju Flödeskartläggning
Head	of	TPH,	Jungheinrich 3-5/2018 Strukturerad	intervju Information	om	AGV
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teoretiska och empiriska data som samlats in. När analysen av den tillgängliga data 

gjordes jämfördes den teoretiska och den empiriska data med varandra. Detta gjordes som 

en kontinuerlig process och kan liknas vid vad Bryman och Bell (2011) benämner som 

grundad teori där insamling av data och analysen av densamma sker parallellt. I många 

fall kom även de analyser som tidigt gjordes att ligga till grund för vidare datainsamling 

genom studien. Dock används inte alla delar i den grundade teorin då detta inte passar 

undersökningsdesignen studien bygger på. 

 

2.6 Analysmodell 

 

 

Figur 2.3 Analysmodell. 
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2.7 Kvalitetsmått 

En fallstudie som denna, behöver uppfylla fyra olika kriterier för att säkerhetsställa att 

studien håller en hög kvalitet. Dessa kriterier är; begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet (Yin, 2007). 

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Inom en fallstudie uppnås begreppsvaliditet genom två steg. I det första steget ska 

forskaren välja ut de specifika förändringar som ska studeras och i steg två visa på att de 

mått som har valts ut för att förklara att förändringen verkligen speglar den specifika 

förändring som har valts ut (Yin, 2007). Begreppsvaliditet uppnåddes i den här studien 

genom att i steg ett, noga välja ämnen i form av hur en beslutsmodell ser ut för att ta det 

strategiska beslutet att investera i ett AGV-system, inom vilka flöden Rusta 

rekommenderas att implementera AGV samt vilken typ av AGV som lämpar sig bäst 

inom de valda flödena. Måtten som granskades valdes utifrån etablerad teori hämtad från 

tidigare forskning inom ämnesområdet. Måttens värden erhölls från mätningar som 

gjordes på plats på Rustas lager. Enligt Yin (2007) ska forskaren, vid utförande av 

fallstudier använda sig av tre slags taktiska tillvägagångssätt för att öka 

begreppsvaliditeten. Det första tillvägagångssättet handlar om att forskaren ska använda 

sig av flera empiriska källor för att få en samstämmig undersökningsform. Inom denna 

fallstudie har information hämtats från flera olika empiriska källor, däribland ett antal 

personer från företagen Rusta, Toyota Material Handling, ICA och Jungheinrich. 

Författarna har intervjuat personer med expertis inom enskilda ämnen på företagen, 

information som har erhållits har i de allra flesta fall dubbelkollats med en annan empirisk 

källa, stöd för informationen har i annat fall sökts och funnits i teori. Det andra 

tillvägagångssättet handlar om att forskaren upprättar en beläggskedja för läsaren att följa. 

Enligt Yin (2007) används en sådan kedja för att läsaren ska kunna följa de tankegångar 

som beskrivs från de initiala forskningsfrågorna till studiens slutsats. Författarna har varit 

noga med att teori och empiri fördelas och presenteras i logisk följd utifrån de olika 

frågeställningarna. Det vill säga att teorin och empirin som berör den första 

frågeställningen tillhör samma avsnitt, det samma gäller även för frågeställning 2 och 3. 

Den tredje och sista strategin går ut på att forskaren låter nyckelinformanter granska ett 

utkast av studien, detta bidrar enligt Yin (2007) till att öka begreppsvaliditeten. Innan 

uppsatsen publicerades skickades den till personal på Rusta och informanter på Toyota 
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Material Handling, Jungheinrich samt ICA för godkännande. Under skrivprocessen har 

den även blivit granskad av opponenter, handledare och examinator innan publicering. 

 

2.7.2 Intern validitet 

Yin (2007) hävdar att för att öka den interna validiteten ska forskaren arbeta mot hållbara 

slutsatser. Författarna har i den här uppsatsen kontinuerligt ställt sig själva frågor om det 

finns andra rivaliserande förklaringar eller möjligheter att få fram ett annat resultat, samt 

om slutsatsen verkligen är korrekt. Att ställa sig själv dessa frågor är enligt Yin (2007) 

ett sätt att nå hållbara slutsatser och därmed högre intern validitet. Bryman och Bell 

(2011) nämner också intern validitet i termer av kausalitet och kausala samband. För att 

säkerställa detta har författarna i så stor utsträckning som möjligt använt flera källor och 

både teori och empiri för att säkerställa den interna validiteten. 

 

2.7.3 Extern validitet 

Yin (2007) hävdar att en fallstudie sällan kan generaliseras efter en enskild studies 

resultat. Teorin måste prövas genom replikering av resultatet i ett andra eller tredje 

område för att få ses som generaliserbar (Yin, 2007). Resultaten i denna uppsats kan inte 

ses som generaliserbara då resultatet inte har replikerats utanför studiens område. Dock 

har en analytisk generalisering varit möjlig att uppnå. En analytisk generalisering uppnås 

genom att forskaren jämför studiens resultat med existerande teori, detta innebär att en 

fallstudie kan nå en viss grad av extern validitet (Yin, 2007). Då uppsatsen har sin 

utgångspunkt i teori, har det varit möjligt att jämföra resultatet med befintlig teori och på 

så sätt uppnått en viss grad av extern validitet. Något som dock går att replikera är den 

metod studien använt sig av.  

 

2.7.4 Reliabilitet 

Källor till data som presenteras genom uppsatsen finns angivna, antingen från offentliga 

dokument som är lättåtkomliga, men det kan också vara dokument som exempelvis 

ritningar som har erhållits internt från Rusta. Dessa dokument är bifogade i bilagor till 

uppsatsen. Detta gjorde det möjligt för författarna att nå en hög reliabilitet, i och med att 

all data som har använts är lättåtkomlig för utomstående. Uppsatsen är även logisk 

uppbyggd utefter dess frågeställningar, vilket underlättar för andra att följa samma 

process. Även då denna studie riktar sig mot Rusta är utförandet replikerbart mot ett annat 
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företag eller bransch. Enligt Yin (2007) uppnås reliabilitet genom att forskningsprocessen 

dokumenteras noggrant. Detta har följts genomgående genom denna uppsats. 

 
Figur 2.4 Krav uppnådda enligt Yin:s (2007) kriterier. 

 

2.8 Etiska överväganden 

I denna studie krävs etiska överväganden gentemot tre specifika grupper; 

Uppdragsgivaren, de respondenter som deltar i studien och samhället.  

 

Uppdraget denna studie bygger på kommer från Rusta och beställare är Logistikchef - 

Magnus Hallin. När uppdraget antogs av författarna gjordes det med vissa krav från 

uppdragsgivaren om innehåll och mål med studien. Rusta har dock inte styrt resultatet av 

studien. En fallstudie där det finns en tydlig beställare av studien med ett specifikt mål 

benämner Jacobsen (2002) som tillämpad forskning eller uppdragsforskning. Denna typ 

av forskning ställer enligt författaren krav på att resultatet ska kunna användas direkt av 

den beställande verksamheten. Jacobsen (2002) menar också att det är viktigt att forskaren 

inte heller färgar materialet utan ställer sig neutral och inte gör egna värderingar av 

materialet utan enbart presenterar den fakta som tagits fram och låter beställaren med 

hjälp av dessa fakta fatta egna beslut. I detta fall vill Rusta dock att studien ska mynna ut 

i en rekommendation om huruvida de bör använda sig av AGV eller inte och i så fall 
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vilken typ av AGV de bör använda sig av samt i vilka flöden. Här blir det alltså en viss 

konflikt mellan vad teorin säger och vad uppdragsgivaren förväntar sig. Dock säger både 

Jacobsen (2002) och andra författare som till exempel Bryman och Bell (2011) och Yin 

(2007) att det finns vissa utrymmen för åsidosättanden av de etiska reglerna. I detta fall 

på direkt förfrågan av Rusta. Även det faktum att de rekommendationer som ges är 

baserade på objektiv fakta och inte är färgade av författarnas egna värderingar ger etisk 

reliabilitet. Ett annat etiskt övervägande som gjorts av författarna är den sekretess som 

Rusta har för att skydda sig gentemot sina konkurrenter och för att inte förlora 

konkurrensfördelar. I uppstartsfasen fick författarna skriva under ett sekretessavtal som 

hindrade dem att sprida viss information. Detta har dock inte påverkat studien i någon 

större grad då Rusta är relativt öppna med sin verksamhet och anser inte att det område 

studien avhandlar påverkar deras konkurrensfördelar i någon större utsträckning. Dock 

har en diskussion förts löpande genom arbetet om just detta. 

 

Den andra gruppen är de respondenter som deltagit i studien. Här är den av de viktigaste 

etiska principerna deltagarnas frivilliga medverkan (Bryman och Bell, 2011 och 

Jacobsen, 2002). Här uppstår det en viss intressekonflikt då Rusta i form av arbetsgivare 

kan behöva att vissa personer deltar i studien på grund av deras kompetens och därför 

eventuellt kan påverka de anställdas frivillighet att delta. Detta anses dock inte vara ett 

problem då studiens syfte inte kräver någon personlig information från respondenterna 

utan enbart saklig information rörande Rusta och dess verksamhet utan personliga 

infallsvinklar. Författarna anser alltså inte att det finns någon risk för skada för de 

personer som deltar i studien. De respondenter som medverkar i studien blev även 

erbjudna möjlighet att vara anonyma som ett led i att minska den personliga 

exponeringen. Detta är även det i linje med vad Bryman och Bell (2011) förespråkar. 

Andra etiska riktlinjer Bryman och Bell (2011) tar upp är informationskrav som menas 

med att forskaren ska informera respondenten om studiens syfte och vilka moment som 

innefattas i studien och nyttjandekravet som är att de data som samlats in enbart får 

användas i studien. Dessa riktlinjer följs också genom arbetet för att säkerställa etiken 

gentemot respondenterna.  

 

Den tredje och sista gruppen är samhället. Även om studien är riktad mot Rusta som 

uppdragsgivare finns det även ett visst värde för samhället i stort. Speciellt vissa av de 
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mer generella teorier som tas fram i studien. Detta sätter krav på studiens validitet och 

kvaliteten på studien och att den gjorts på ett korrekt sätt. 

 

2.9 Individuellt deltagande 

Båda författarna till denna studie har gemensamt deltagit i alla delar av studien. I samtliga 

intervjuer och möten med respondenter har båda författarna deltagit. Dock har i vissa fall 

olika roller antagits där en har varit mer ansvarig för frågor och en för anteckningar. Detta 

för att få ut så mycket av intervjuerna som möjligt. Båda har diskuterat upplägget och 

strategier på förhand och stöttat varandra i utförandet. Vid skrivande av texter har det 

först förts diskussioner mellan författarna för att säkerställa en samstämd syn på de olika 

områdena. Därefter har skrivandet delats upp lika mellan författarna. Efter att den ena 

författaren skrivit en text har den gåtts igenom av den andre för att säkerställa 

samstämmighet. De enda delar som genomförts enskilt är de minioppositioner som 

gjordes inför PM4. På detta sätt har författarna deltagit i lika stor utsträckning till 

framställningen av studien och under arbetets gång, tillsammans strävat efter en så 

effektiv arbetsprocess som möjligt. 

 

2.10 Arbetets disposition 

I ett första steg samlades teori och empiri in om vilka faktorer som bör ingå i en 

beslutsmodell för implementeringen av AGV. Teori hämtades ur forskningsartiklar och 

litteratur skrivna om ämnet. Empiri samlades också in som ett komplement till teorin och 

kom från tillverkarna av AGV, Toyota Material Handling och Jungheinrich och ICA som 

nyligen installerat ett liknande system. Den information som samlats in analyserades och 

ur analysen togs en beslutsmodell fram med faktorer som behöver behandlas när ett 

företag ska ta det strategiska beslutet att implementera AGV. Resultatet presenteras i en 

slutsats i slutet av kapitel 3. Denna modell ligger senare till grund för frågeställning 2 och 

3 som delas upp i en kvalitativ del och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen av 

frågeställning 2, som behandlas i kapitel 4, innefattar teori och empiri om den 

flödeskartläggning som gjordes. Analysen identifierar de flöden där det enligt den 

kvalitativa delen av beslutsmodellen är lämpligt att använda AGV. Dessa presenteras i 

slutsatsen i kapitel 4. Kapitel 5 tar upp teori och empiri om olika AGV typer och 

navigeringssystem. Utefter de flöden som identifierats som lämpliga att använda AGV 

från kapitel 4, och med utgångspunkt i beslutsmodellen och varje flödes unika krav på 

AGV typ gjordes en analys där lämpligaste AGV typ och navigeringssystem identifierats. 
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Dessa presenterades i kapitlets slutsats. Kapitel 6 bygger på den kvantitativa delen av 

beslutsmodellen och i empirin presenteras kostnaderna för de två alternativen ” ha kvar 

traditionella truckar” och ”ersätta dessa med AGV”. Dessa jämförs senare i analysen och 

en rekommendation kan göras med utgångspunkt i syftet att kunna användas av Rusta 

som beslutsunderlag. I och med det kan även frågeställningarna 2 och 3 besvaras. Studien 

sammanfattas till sist i kapitel 7. 

 

 

Figur 2.5 Dispositionskarta av framtida arbete. 
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2.11 Sammanfattning av metodval 

Figur 2.6 presenterar en sammanfattning av uppsatsens val av forskningsmetodik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2.6 Sammanfattning av metodval. 
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3 Frågeställning 1. Hur ser en beslutsmodell ut för att ta det 

strategiska beslutet att investera i ett AGV-System? 
I detta kapitel läggs teori fram om de faktorer som påverkar beslutet om en 

implementering av AGV. Därefter presenteras empiri som samlats in för att antingen 

bekräfta teorin eller täcka upp hål i den. Teori och empiri ligger sedan till grund för den 

beslutsmodell som byggs upp och presenteras i analysen av frågeställning 1. De faktorer 

som tas upp är uppdelade i kvalitativa faktorer och kvantitativa faktorer. 

 

3.1 Teori 

De två grundläggande kraven för att det ska vara lönsamt att använda sig av AGV är att 

de flöden som ersätts av AGV är långa och repetitiva (Bechtsis et al, 2016; Götting, 2000; 

Head of TPH-Nordic 2018). Utöver dessa faktorer behöver företag även ta hänsyn till 

både kvalitativa och kvantitativa faktorer i sin beslutsmodell (Naish & Baker, 2004).  

 

3.1.1 Kvalitativa faktorer 

De kvantitativa faktorer som bör tas med i beräkningarna när man tar ett strategiskt beslut 

om implementering av AGV är enligt Ullrich (2015) Säkerhet, Underlaget, Bristen på 

plats, Klimatet där AGV opererar och att andra truckar och människor opererar inom 

samma område som AGV. Detta för att kunna ta ett strategiskt beslut för att gå vidare 

med AGV. 

 

3.1.1.1 Säkerhet 

En faktor som teorin säger talar för AGV är den ökade säkerheten vid användning av 

AGV kontra traditionella truckar. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport skedde det 602 

arbetsolyckor i Sverige 2015 där truckar var involverade. Detta ledde till 771 fall av 

sjukskrivningar. Året innan var samma siffra 786 stycken (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Totalt anmäldes det 4000 olyckor där truckar var involverade på de svenska 

arbetsplatserna mellan åren 2008 och 2012 (Av.se, 2013). Den vanligaste orsaken till 

olyckor är att föraren har tappat kontrollen över trucken. Detta leder i sig till kollisioner 

med ställage eller väggar, andra truckar och människor. Det kan även leda till att trucken 

välter och/eller att last tappas. De vanligaste skadorna är klämskador av fötter och ben 

men även skador från fallande gods är en vanlig skada (Av.se 2013). Varje år sker i 

genomsnitt ett dödsfall relaterat till olyckor med truckar (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Många artiklar och litteratur anger ökad säkerhet som ett av argumenten till att använda 

AGV (Bechtsis et al, 2017; Leite, Esposito, Vieira, Lima 2015). Dock har det inte gjorts 

någon studie som statistiskt stödjer att AGV minskar olyckor på arbetsplatserna. Däremot 

gör Blanco et al (2016) en studie som relateras till självkörande bilar. Här visar forskarna 

att bilar som körs manuellt av en förare är inblandade i 4,2 olyckor per en miljon körda 

miles medan självkörande bilar är inblandade i 3,2 olyckor per en miljon körda miles. 

Denna studie är gjord i USA och forskarna själva nämner att det har körts för lite med 

självkörande bilar för att statistiskt visa att självkörande bilar minskar olyckor jämfört 

med bilar som körs manuell av en människa. Det är dock tydligt av den statistik som finns 

i rapporten att bilar körda av människor är inblandade i 31 procent fler olyckor än 

självkörande bilar (Blanco et al, 2016). Det finns många likheter i de tekniska 

säkerhetslösningar som både AGV och självkörande bilar använder. Det är lasersensorer 

eller kameror som känner av miljön runt om bilen/ trucken och som säkerställer att det 

inte finns några hinder i vägen. Detta finns även på AGV (Blanco et al, 2016, Ullrich, 

2015). En självkörande bil opererar dock i en mer komplex miljö med fler yttre faktorer 

som påverkar. Ett lager som Rustas är en mer kontrollerad miljö. 

 

EU:s lagstiftningar kring säkerheten av ett AGV-system är bland de hårdaste i världen 

och finns till för att i första hand skydda personal som arbetar med och kring truckarna. 

Detta har lett till att nästan inga olyckor har rapporterats där AGV varit inblandade inom 

EU (Ullrich, 2015). 

 

För att en AGV ska anses säker krävs det enligt Ullrich (2013) följande tekniska 

säkerhetsfunktioner: 

- Ett nödstopp som är enkelt för alla som opererar på och runt AGV-trucken att använda. 

- En kombination av varningssignaler innehållande både varningsljud och varningsljus 

som varnar för truckens framfart. 

- En mekanisk broms som säkerställer att trucken stannar om det sker något som påverkar 

säkerheten. Detta system ska inte påverkas utav yttre faktorer så som brand eller 

strömavbrott.  

- En sparkbräda. Detta ska skydda så lasten inte trillar av under hanteringen och på det 

sättet skadar material eller människor runt omkring. 

- Ett system som skyddar personer som opererar runt färdvägen AGV rör sig. 
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Det sistnämnda systemet är även det viktigaste och ska kunna känna av om det finns 

någonting i vägen för trucken när den kör. Till detta kan exempelvis mekaniska sensorer 

användas, som reagerar på om trucken kommer i kontakt med något och då stoppar 

trucken. Dock är det vanligt att idag använda en laser eller kamera som AGV-trucken 

använder för att känna av om det finns någonting i vägen när den kör. Dessa system bör 

fungera så att lasern eller kameran scannar av området framför och runt omkring trucken 

efter föremål som hindrar färdvägen. Scanningsområdet bör vara indelade i olika zoner 

som i figur 3.1 (Sick.com, 2018). Om AGV-trucken känner av att ett objekt befinner sig 

i den gula zonen bör trucken sakta ner. Om objektet kommer in i den orangea zonen ska 

farten saktas av ytterligare och i den röda stannar trucken helt. Hur långt dessa zoner 

sträcker sig bör angöras av den fart trucken har och om den svänger. Ju snabbare trucken 

färdas, desto längre fram bör säkerhetszonerna vara för att upprätthålla säkerheten 

(Ullrich, 2013) 

 
Figur 3.1 Säkerhetszoner för AGV, (Sick.com, 2018) 

 

Utöver säkerheten finns det även andra faktorer som krävs för att ett AGV-system ska 

kunna operera säkert och effektivt. Dessa har till stor del att göra med den miljö AGV ska 

operera i. Dessa faktorer påverkar allt från om man kan använda AGV överhuvudtaget 

till vilken typ av AVG som är bäst lämpad till hur effektivt AGV kan arbeta. Ullrich 

(2015) nämner fyra olika aspekter att ta hänsyn till när man beslutar om att implementera 

AGV. Dessa är: 

- Underlaget. 

- Bristen på plats 

- Klimatet där AGV opererar. 



  
 

25 

- Att andra truckar och människor opererar inom samma område som AGV. 

 

3.1.1.2 Underlaget 

Underlaget där AGV ska operera är en faktor som är kritisk för att kunna använda AGV 

överhuvudtaget. Ett bra underlag är ett krav både för att ha en hög säkerhet och för att 

AGV ska kunna operera utan störningar (Ullrich, 2015). Han nämner ett antal kriterier 

som behöver vara uppfyllda vad gäller underlaget. För det första krävs det att underlaget 

har en tillräckligt hög hållfastighet och kan klara av de påfrestningar som uppstår. 

Eftersom AGV går enligt en förutbestämd slinga och åker på exakt samma ställe hela 

tiden finns det stor risk att golvet nöts ner och det bildas spår där AGV färdas. Detta 

påverkar både säkerheten och kan leda till att AGV presterar sämre. Det kan även påverka 

de traditionella truckar som opererar i på samma yta. Underlaget får inte heller luta för 

mycket för att last som transporteras ska kunna transporteras på ett säkert sätt och inte 

riskera att falla av. Detta är speciellt viktigt i områden där AGV-trucken ska göra lyft. 

Om det finns nivåskillnader i underlaget krävs det att trucken klarar av att hantera både 

upp och nedförsbackar utan att dess säkerhet påverkas. Till exempel krävs det att 

nödbromsen fungerar utan längre stoppsträckor. Det är även viktigt att städa regelbundet 

och hålla underlaget rent. Annars riskerar det att påverka säkerheten. oljespill på ett golv 

kan till exempel generera en längre stoppsträcka. Vid användande av AGV som navigerar 

med hjälp av magnetbrickor i marken eller annan navigering där brickor finns i underlaget 

som AGV-trucken kör på är det extra viktigt att underlaget tål belastningen. Annars finns 

risken att dessa brickor slits och navigeringen inte längre fungerar (Lee &Yang, 2011). 

 

3.1.1.3 Brist på plats 

Bristen på plats är även det något som kan hindra användandet av AGV. Många företag 

strävar efter att få plats med så många pallplatser per kvadratmeter som möjligt för att 

hålla nere kostnaderna och ha så hög produktivitet som möjligt. För att operera AGV 

säkert kräver dessa en viss säkerhetsmarginal (Ullrich, 2015). VDI (2009) hävdar att 

denna ska vara 50 cm på varje sida av trucken för att kunna operera säkert. Detta kan då 

bli problematiskt om de gångar AGV ska köra i är trånga. Speciellt om AGV möter en 

truck i gången. Att ha tillräckligt breda gångar blir därför ett krav för att kunna använda 

AGV. 
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3.1.1.4 Miljö 

Enligt Ullrich (2015) är det klimat fordonet ska operera i en avgörande faktor för vilken 

typ av AGV och vilket navigeringssystem man bör använda sig av. Han nämner fem 

avvikelser från ett normalt klimat som påverkar antingen säkerheten eller navigeringen 

av AGV. Dessa är: 

- Höga eller låga temperaturer. Lägre än 5 grader eller över 30 grader räknas här 

som icke normalt. 

- Stora fluktationer i temperatur. 

- Hög luftfuktighet 

- Variationer i ljusförhållanden. 

- Föroreningar i luften, till exempel damm eller nederbörd. 

 

Dessa faktorer påverkas av variationer i exempelvis ljusförhållanden eller vid starkt 

solljus som påverkar navigering med laser och försämrar AGV-truckens förmåga att läsa 

de reflektorer som finns. Även den laser som läser av säkerhetszonerna kan påverkas och 

därmed sänka säkerheten. även nederbörd som regn eller snö påverkar lasersensorn 

negativt (Ulrich, 2015). 

 

Dessa faktorer gör det svårt att använda en AGV utomhus där klimatet är mer varierande 

än inomhus. För att kunna använda AGV utomhus på ett pålitligt och säkert sätt krävs det 

att företaget kan kontrollera eller arbeta runt dessa faktorer. Istället för att använda 

lasernavigering kan GPS-navigering användas. Detta är dock inte lika exakt och kan 

därför inte användas med samma precision. Eftersom laser inte går att använda i solljus 

eller vid nederbörd krävs det även andra säkerhetssystem som mekaniska system med 

stötfångare. Detta kräver även att AGV går betydligt saktare och det blir då ineffektivt 

(Ullrich, 2015). Dessa faktorer kan även spela roll i en inomhusmiljö, dock är det enklare 

att kontrollera dem där (Ullrich, 2015). 

 

3.1.1.5 Övriga aktiviteter på arbetsplatsen 

Den sista faktorn som påverkar det strategiska beslutet är om de finns annan trafik eller 

människor som arbetar i och omkring de flöden där AGV ska operera. Korsande trafik 

och människor kan nämligen ha stor påverkan på produktiviteten för en AGV. Detta då, 

som tidigare har nämnts, AGV antingen saktar ner eller till och med stannar när någonting 

kommer innanför dess säkerhetszoner. Det är därför fördelaktig att ha så låg volym av 
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annan verksamhet som möjligt i samma område där AGV verkar (Ullrich, 2025). Det är 

dock inte ett krav för att kunna använda AGV men att ha höga volymer av annan aktivitet 

i samma område minskar produktiviteten. Ullrich (2015) nämner att anställda som 

utbildas i hur de ska agera i närheten av en AGV lär sig att ”samarbeta” med den och 

produktiviteten ökar när de lär sig hur AGV rör sig och opererar. Det krävs dock mer 

avancerade säkerhetssystem för att en AGV ska arbeta i ett högtrafikerat område. Annan 

trafik av truckar kan även påverka vilken navigeringsmetod som är bäst lämpad att 

använda sig av. Om ett område är trafikerat av andra truckar kan navigeringsmetoder där 

man använder tejpade magnetband eller liknande vara ett sämre alternativ då dessa kan 

skadas av annan trafik, vilket kan leda till att navigationen slutar fungera (Sankari, Imtiaz, 

2016). 

 

3.1.2 Kvantitativa faktorer 

De huvudsakliga drivkrafterna för företag att implementera AGV är, som tidigare nämnt, 

lägre kostnader och ökad produktivitet. De lägre kostnaderna kommer i första hand med 

lägre arbetskostnader då truckförare friställs vid användande av AGV (Bechtsis et al, 

2017). För att kunna göra en bedömning om en investering sänker kostnaderna krävs det 

att en investeringskalkyl görs där alternativet att implementera AGV ställs mot att ha kvar 

de traditionella truckarna. 

 

3.1.2.1 Arbetskraftskostnader 

Lager är viktiga komponenter för de flesta försörjningskedjor. I form av kostnad utgör de 

cirka 20 procent av den totala logistikkostnaden inom ett företag (European Logistics 

Association and A.T. Kearney Management Consultants, 2004). Arbetskraftskostnaden 

står för ungefär hälften av alla (icke-automatiserade) driftkostnader inom ett lager 

(Bartholdi & Hackman, 2016).  

Enligt Sowinski (2017) är arbetskraftskostnad en stor faktor till varför företag bör 

automatisera sin verksamhet. Hon hävdar att genomsnittslöner för lagerarbetare kommer 

att öka under de kommande åren till följd av en stigande efterfrågan på lagerarbetare. Den 

ökande efterfrågan beror främst på e-handel boomen, där företag som den amerikanska 

jätten Amazon anställer tusentals lagerarbetare, vilket ställer krav på andra företag att 

höja löner och förmåner för att behålla attraktion för ny och befintlig arbetskraft. Företag 

bör därför vända sig mot automatiserade lösningar så som AGV för att bli mer oberoende 

mot ökande arbetskraftskostnader (Sowinski, 2017).  
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Konsultbolaget Frost & Sullivan utförde en företagsanalys på Amazon, rörande hur stora 

besparingar i arbetskraftskostnader ett företag skulle kunna göra vid implementering utav 

en enstaka AGV. En AGV kan spara upp till 570,000 USD i arbetskraftskostnader. De 

kom fram till att den skulle kunna ersätta cirka sex stycken lagerarbetare som i detta fall 

kostade företaget 95,000 USD per år i löner, sociala avgifter, försäkring etc. (Greenough, 

2014). 

 

3.1.2.2 Investeringskalkyler 

För att ett företag ska kunna genomföra en automatisering krävs det ofta en stor 

kapitalinvestering (Nais och Baker, 2004). En investering kan definieras som en 

resursuppoffring som sker i utbyte mot ett framtida överskott. En investering genomförs 

med ett medvetet tidsavstånd mellan resursuppoffringen och överskottet. Just 

tidsavståndet och graden av osäkerhet för en investering försvårar bedömningen av 

investeringen (Yard, 2001). En investering syftar till att långsiktigt öka lönsamheten inom 

en verksamhet, vilket med andra ord innebär att antingen öka intäkterna eller att minska 

kostnaderna (Ohlsson, 2016). En investeringskalkyl består av kvantitativ data och det är 

ofta den kvantitativa delen av en investering som presenteras inför beslutsfattare. 

 

3.1.2.3 Pay-back-metoden 

Pay-back-metoden är den vanligaste kvantitativa metoden som används för att i 

ekonomisynpunkt utvärdera en investering. Metoden syftar till att beräkna den totala tiden 

det tar att få investeringen återbetald genom besparingar eller vinster. Först sätts ett internt 

krav på en rimlig återbetalningstid, om den framräknade tiden är kortare än kravet på 

återbetalningstid ses investeringen som lönsam. Återbetalningstiden åsyftar den tid det 

tar för ett företag att nå upp till grundinvesteringens belopp i form av ackumulerade 

inbetalningsöverskott (Hallgren, 2002). Pay-back-metoden är relativt simpel, den infattar 

inte variabler som ekonomisk livslängd, kalkylränta eller restvärde. Detta innebär att 

metoden inte innefattar något lönsamhetstänk, utan fokuserar endast på inbetalningar 

vilket gör metoden likviditetsinriktad. Man kan dock jämföra olika alternativ och indirekt 

fastslå det mest lönsamma alternativet genom att välja det alternativ med kortast 

återbetalningstid (Ohlsson, 2016). Nedan presenteras formeln för Pay-back-metoden: 

 

 !"#$%&$'()*("&$+
Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**

= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑	𝑖	å𝑟 
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3.1.2.4 Nuvärdesmetoden 

Enligt Ohlsson (2016) ses nuvärdesmetoden som den investeringskalkyleringsmetod som 

är mest heltäckande. Syftet med metoden är att mäta lönsamheten i ett 

investeringsalternativ. Detta görs genom att räkna om alla framtida kassaflöden över en 

viss tid till en specifik tidpunkt, vilket benämns som nuvärdet. Det som återstår är 

investeringens kapitalvärde. Det investeringsalternativ som genererar högst kapitalvärde 

är det ultimata alternativet enligt nuvärdesmetoden. Man bör förkasta ett alternativ om 

det ger ett negativt kapitalvärde (Ohlsson, 2016). En negativ aspekt med 

nuvärdesmetoden är att det inte går att jämföra resultat av flera alternativ med olika 

livslängder (Karlsson, 1999). Nedan presenteras formeln för nuvärdesmetoden: 

	

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑣𝑖𝑑	𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡	𝑝å	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠	𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑	 +		

Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡	– 	𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 = 	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

 

3.1.2.5 Internräntemetoden 

Internräntemetoden visar på när en investering möter avkastningskravet. Detta uppnås 

genom att jämföra internräntan med kalkylräntan och på så sätt få fram den procentuella 

årliga avkastningen. Om internrätan är högre än kalkylräntan innebär det att investeringen 

är lönsam (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Enligt Bergknut et al (1993) bör 

internräntemetoden inte användas vid val mellan två eller flera investeringsalternativ utan 

lämpar sig bäst till att bedöma om en enskild investering är lönsam. Nedan presenteras 

formeln för internräntemetoden: 

  

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − Σ	𝔦PQR$*0-	å"
Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

(1 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑟ä𝑛𝑡𝑎&) = 	0 

 

3.1.2.6 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden används för att beräkna en investerings totala inbetalningsöverskott 

över dess ekonomiska livslängd. Metoden används inte så ofta då den har svårt att hantera 

varierande inbetalningsöverskott. Ett lämpligt användningsområde är dock vid en 

investering i en resurs som ämnar att ersätta en befintlig resurs, detta då man avser att 

analysera årliga kostnader (Ohlsson, 2017). Annuitetsmetoden är även användbar när man 

analyserar flera investeringsalternativ som har olika livslängd. Metoden fördelar nuvärdet 

över den valda investeringens livslängd, i lika stora delar som kallas annuiteter 
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(Upphandlingsmyndigheten, 2017). Om en investering visar ett positivt årligt resultat, 

innebär det att den är lönsam. Medan nuvärdesmetoden presenterar hur lönsam en 

investering är i dagsläget så visar annuitetsmetoden hur lönsam en investering är per år 

(Karlsson, 1999). Nedan presenteras formeln för annuitetsmetoden: 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡	– 	𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	

= 	𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

 

Detta gör att det går att jämföra olika investeringars inbetalningsöverskott och välja det 

som ger det högsta inbetalningsöverskottet (Andersson, 2015). I Rustas fall kommer inte 

investeringen leda till några inbetalningar utan förhoppningen är att minska kostnaderna. 

Detta går att göra genom att jämföra de två alternativ för att avgöra vilket alternativ som 

ger lägst kostnad. Används det tillsammans med ett produktivitetsmått går det även att 

jämföra kapaciteten mellan alternativen, det vill säga; att ha kvar de traditionella 

truckarna eller att implementera AGV (Czumanski & Lödding; 2016). Metoden går ut på 

att den eventuella investeringskostnaden fördelas lika per år över investeringens 

ekonomiska livslängd. Detta gör att företag kan jämföra olika investeringar mot varandra 

(Andersson, 2015) 

 

Rent praktiskt krävs det att inbetalningsöverskotten, eller som i Rustas fall, att 

kostnaderna är jämt fördelade per år. Om så inte är fallet krävs att inbetalningsöverskottet 

diskonteras till ett nuvärde och sedan fördelas jämt per år (Andersson, 2018). 

Grundinvesteringen fördelas med följande formel: 

 

 𝐴 = ( Z
Q[\ ^^

 – G) 
Z

Q_(Q[\)^_^
+ 𝑎   

 
A = Annuitet 
R = Restvärde 
p = Kalkylränta 
n = Ekonomisk livslängd 
G = Grundinvestering 
a= Årligt inbetalningsöverskott 
 

3.1.2.7 Produktivitet 
Produktivitet innebär inte att endast göra rätt saker, utan att göra saker på rätt sätt 

(Lindvall, 2011). Ax et al. (2009) hävdar att aktiviteter som utförs på rätt sätt, det vill 
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säga att ett företags tillgängliga resurserna används så optimalt som möjligt bidrar till ett 

högre kundvärde. Produktivitet kan även beskrivas som sambandet mellan ett företags 

input och output, detta syftar på tillvägagångssättet och den tid det tar att omvandla en 

input-produkt till en output-produkt som ämnar att resultera i ekonomisk vinning för 

företaget (Czumanski & Lödding; 2016; Grönroos & Ojasalo 2004). Produktivitet är en 

ekonomisk prestation och en variabel som går att mäta. Om produktivitetsvariabeln visar 

ett högt värde innebär det att företagets resurser används på ett bra sätt, det vill säga på 

ett mer optimalt sätt. Ett företag ska alltid sträva efter en så hög produktivitetsvariabel 

som möjligt. Produktiviteten räknas ut genom att ställa företagets kvantitativa utflöde mot 

dess kvantitativa inflöde och jämföra dessa värden mot varandra över tid för att kunna se 

om det har skett en förändring (Petersson et al, 2009). Lumsden (2012) hävdar att 

produktivitetsformeln är utflöde dividerat med inflöde. Formeln presenteras nedan: 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡	 = 	 a*b-ö%(
c$b-ö%(

 

 

Man kan även mäta produktivitet på enskilda funktioner inom företaget, något som kallas 

partiell produktivitet. Detta görs genom att dividera utgående produkter i relation till en 

enskild insats, till exempel arbetstid eller antal anställda. Ett annat sätt att mäta 

produktivitet är flerfaktorsproduktivitet, denna mäts mellan en eller flera utgående 

produkter i relation till flera insatser (Bellgran & Säfsten, 2005; Olhager, 2013). Ett 

företag kan även mäta den så kallade totalproduktiviteten genom att alla utgående 

produkter sätts i relation till alla insatser (Bellgran & Säfsten, 2005). Enligt Czumanski 

och Lödding (2016) ska företag använda faktorer som är lätta att förstå och som många 

känner till. Många företag använder faktorer som produktionsnivåer och tidmätningar, 

exempelvis antalet produkter som levereras, dividerat med betald arbetstid (Czumanski 

& Lödding, 2016). 

 

3.1.2.8 Produktivitet med AGV 

AGV bidrar med många fördelar, däribland ökad produktivitet (Negahlban & Smith, 

2014). Kalakou et al (2015), hävdar även att användning av AGV ökar ett företags 

produktivitet inom dess logistikorganisation vilket leder till högre servicenivå. Shukla 

och Karki (2016) menar på att ökad produktivitet, kostnadsminskningar och säkerhet är 

de tre faktorer som främst driver övergången från traditionella truckar till AGV. 
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3.2 Empiri 

3.2.1 Toyota Material handling - Sales representative Automation 

Nedan presenteras information om vad Toyota material handling anser att företag bör 

tänka på innan en implementering av AGV i sin verksamhet. Informationen hämtades 

från Sales representative Automation på Toyota Material Handling. 

 

3.2.1.1 Kvalitativa faktorer 

 

Säkerhet och Riskbedömning 

Innan ett företag bestämmer sig för att implementera AGV måste de identifiera vilka 

flöden där en AGV skulle kunna överta manuell arbetskraft. Därefter krävs det en 

riskbedömning av flödet som främst innefattar trafikvolym. Om det är många traditionella 

truckar som rör sig i flödet kommer AGV att tappa produktivitet då den stannar om någon 

korsar dess körbana tillräckligt nära. Detta går att undvika genom att styra om den 

traditionella trafiken eller att skapa en specifik AGV-fil, där endast AGV får röra sig. 

Detta görs även för att undvika kollisioner med traditionella truckar. Där det i de allra 

flesta fall är den traditionella trucken som är orsaken till kollision (Sales representative 

Automation, 2018). 

 
En annan riskfaktor är där det sker manuell och automatiskt insättning. Det innebär att 

traditionella truckar och AGV arbetar i samma flöden. En AGV har en precision på 

plus/minus 10 mm i sidled och plus/minus 20 mm på längden, vilket innebär att de är 

betydligt mer precisa än traditionella truckar. Det är i dessa lägen det kan uppstå problem. 

Om en traditionell truck har placerat en pall i ställaget som en AGV ska hämta, är det 

viktigt att den är korrekt placerad. Även fast AGV läser av pallen och placerar gafflarna 

i ett korrekt läge så kan det leda till problem om pallarna är för slarvigt placerade. Det 

kan leda till tappat gods vilket kan orsaka skador på både gods och människor (Sales 

representative Automation, 2018). Här nämner han även ett lutande golv som en 

riskfaktor. Ett lutande golv kan leda till att pallarna placeras ojämnt på gafflarna och kan 

på detta sätt minska precisionen. Det påverkar även om golvet lutar där AGV ska lasta av 

godset då felmarginalerna kan vara för små och på grund av det inte klara av detta. En 

risk om golvet lutar är även att godset kan falla av truckens gafflar (Sales representative 
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Automation, 2018). Sales representative Automation (2018) menar att för at ha 

förutsättningarna för att använda AGV bör det finnas ett plant betonggolv. 

 

En av många fördelar med AGV är att de kan arbeta dygnet runt utan att behöva någon 

rast, förutom när de behöver laddas vilket de gör genom att ta sig till närmsta 

laddningsstation för automatiskt laddning. Detta möjliggör arbete under nattetid. Sales 

representative Automation (2018) hävdar att AGV även lämpar sig bra till att placera och 

ta ner pallar från högre höjd då de har en hög precision. Dessa typer av processer, där 

pallar lyfts upp och ner från ställage på höga höjder innefattar dock en högre risk och 

skulle därför passa bra att genomföras, antingen i avgränsade områden där mänsklig 

interaktion inte är tillåten eller under nattetid inom lager som arbetar med två-skift, i och 

med att inte någon arbetar på lagret under den tiden (Sales representative Automation, 

2018). 

 

Enligt Sales representative Automation (2018) genomförs riskbedömningen i syfte att 

säkerställa en god säkerhet och en hög produktivitet i lagerarbetet. Han hävdar även att 

problem som uppstår inom en process måste lösas i den enskilda funktionen, inte genom 

att förändra processen. Till exempel om en pall är inplastad på ett sätt som gör det svårt 

för AGV att läsa av etiketten, istället för att ta fram någon ny innovation som möjliggör 

AGV att avläsa etiketten, bör funktionen där pallen blir inplastad korrigera sin rutin så att 

AGV har möjligheten att läsa av etiketten utan någon modifiering (Sales representative 

Automation, 2018). 

 

3.2.1.2 Kvantitativa faktorer 

 

Initiala kostnader 

Toyota hyr vanligtvis ut traditionella truckar till företag. Företag betalar idag en 

månadskostnad per truck som baseras utifrån antal drifttimmar. Ju mer man kör desto mer 

betalar man. I månadskostnaden ingår även service av trucken om något skulle gå sönder. 

Toyota erbjuder en liknande hyreslösning för AGV, med vissa justeringar. En stor del 

som skiljer AGV mot en traditionell truck är kringkostnaderna som tillkommer vid 

implementering. Om ett företag köper en traditionell truck kan de i princip börja använda 

den under samma dag inom den dagliga driften, det krävs inte några direkta förberedelser. 

Innan man inkluderar en AGV i den dagliga driften krävs dock ett större planeringsarbete 
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från både kunden och Toyotas sida. Innan implementeringsarbetet börjar har Toyota som 

krav att företaget ska skriva på ett supportavtal, vilket innebär att Toyota hjälper till och 

vägleder implementeringen så att den går så smidigt till som möjligt. Detta görs 

framförallt för att garantera säkerhet och produktivitet i AGV-systemet. De 

kringkostnader som tillkommer är den tid Toyota behöver lägga för att säkerställa att 

systemet fungerar som det ska. Hyran består av kostnader för hård- och mjukvara och kan 

delas upp på 48 eller 72 månader. Kringkostnaderna som benämns som projektkostnad är 

en separat kostnad, denna kan delas upp på 24 månader. Projektkostnaden innefattar 

kostnad för tiden personal från Toyota lägger på kunden för att göra övergången till AGV 

så smidig som möjligt. Sales representative Automation (2018) hävdar att ett lager som 

arbetar med ett skift kan ha svårt att räkna hem en AGV-investering, inom lager som 

arbetar med två eller tre skift är det sällan några problem (Sales representative 

Automation, 2018). 

 

3.2.2 Jungheinrich – Head of TPH-Nordic 

Nedan presenteras information om vad AGV-leverantören Jungheinrich anser att företag 

bör tänka på innan en implementering av AGV i sin verksamhet. Informationen hämtades 

från Head of TPH-Nordic (2018)  från Jungheinrich filial i Malmö. 

 

3.2.2.1 Kvalitativa faktorer 

 

Implementeringsprocessen 

Om man väljer att implementera AGV i enkla flöden, från punkt a till punkt b så behöver 

det inte ske några omfattande förberedelser enligt Head of TPH-Nordic (2018). Det är 

enkelt att implementera dem inom VMS-systemet men det går även att sköta helt separat 

i ett så kallat stand-alone-system (Head of TPH-Nordic, 2018). 

 

Säkerhet och förändringsarbete 

Head of TPH-Nordic (2018) menar dock att det kan uppstå motstånd från personalen på 

arbetsplatsen där AGV implementeras, han hävdar att det beror mycket på företagets 

kultur hur starkt motståndet blir. På ett företag där det redan finns mycket automation 

brukar det finnas en högre acceptans. Det viktiga är enligt Head of TPH-Nordic (2018) 

att företaget som väljer att implementera AGV driver ett gediget förändringsarbete. 

Ansvaret ligger på projektledaren att förbereda personalen för förändringen. Head of 
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TPH-Nordic (2018) har tidigare varit med i projekt där personalen har saboterat truckar 

på olika sätt, vilket han menar kännetecknar ett dåligt genomfört förändringsarbete (Head 

of TPH-Nordic, 2018). 

 

Head of TPH-Nordic (2018) hävdar att det blir svårt för AGV i intensiva trafikflöden, då 

de stannar så fort någon närmar sig fordonet. Om ett lager har breda transportgångar så 

brukar det inte vara några problem, i och med att det då är enkelt att lägga sig i 

omkörningsfilen och köra om. Head of TPH-Nordic (2018) rekommenderar att man 

märker ut var det är AGV rör sig på lagret, detta kan göras med skyltar för att göra övrig 

personal medveten om att de kan stöta på en AGV. Han uppger att det är viktigt att 

tydliggöra att det kommer en AGV för övrig personal så de kan handla efter de rutiner 

som finns kring dessa. Detta även ur en säkerhetssynpunkt. Däremot har det i tidigare 

installationer visat sig vara ett stort irritationsmoment med ljudsignaler. Det kan även 

uppstå problem när man blandar traditionell hantering med AGV, det vill säga om en 

människa placerar en pall i någonstans där en AGV ska hämta pallen och köra den vidare. 

Det är då viktigt att pallen placeras noggrant av människan för att AGV ska kunna lyfta 

upp den på ett korrekt sätt för att undvika potentiella olyckor. För att förhindra att pallar 

blir felplacerade kan man rita ut rutor på golvet där pallarna måste placeras innanför. 

Detta är ännu mer vitalt om det handlar om hantering av pallar i ställage. Det krävs även 

större utrymme för en AGV att hämta eller lämna pallar i ett ställage. För traditionella 

pallar krävs en gångbredd på 2900 mm och för AGV 3400 mm (Head of TPH-Nordic, 

2018). 

 

3.2.2.2 Kvantitativa faktorer 

 

Initiala kostnader 

Ett företag kan välja om de vill leasa eller köpa hårdvaran, det vill säga AGV-trucken. 

Projektdelen vilket innebär installationen av AGV och dess mjukvara går även den att 

leasa. Om ett företag väljer att leasa ingår serviceskador, det vill säga reparation av AGV 

om den har gått sönder i driften. Kundskador på AGV vilket innebär att trucken har blivit 

skadad på grund av vårdslöshet av personal eller dylikt ingår inte i leasingen (Head of 

TPH-Nordic, 2018). 
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Ekonomiska fördelar 

Enligt Head of TPH-Nordic (2018) är de stora ekonomiska fördelarna med AGV främst 

minskade arbetskraftskostnader samt besparingar i samband med skador på gods, 

inredning och personskador. Besparingar i samband med skador beror på att AGV aldrig 

avviker från sin färdväg, de håller en lägre och jämnare hastighet i jämförelse med 

traditionella truckar. Det finns heller inte några avvikelser i dess beteende vilket det finns 

när en människa styr ett fordon. Det finns också en högre tillförlitlighet och precision 

med AGV än traditionella truckar. Om man tidigare till exempel har haft problem med 

felplacerade pallar så elimineras dessa fel med AGV. Livslängden mellan en traditionell 

truck och AGV skiljer avsevärt. En traditionell truck har en genomsnittslivslängd på cirka 

fem år, medan en AGV har en genomsnittslivslängd på tio år, detta på grund av den 

jämnare körningen som sliter mindre på fordonet (Head of TPH-Nordic, 2018). 

 

Head of TPH-Nordic (2018) hävdar att det kan vara lönsamt med ett AGV-system för ett 

företag som arbetar med ett skift, det är allt som oftast lönsamt för företag som arbetar i 

två skift och att det alltid är lönsamt för ett företag som arbetar i tre skift. 

 

Produktivitet 

Vid korta distanser opererar en AGV i 1,5 till 1,7 meter per sekund (cirka 6km/h) vilket 

är i betydligt lägre hastighet än en traditionell truck som kan komma upp i cirka 3,3 meter 

per sekund (12km/h) (Toyota, 2015). AGV kommer dock upp i cirka 2 meter per sekund 

på en längre raksträcka. Man bör ha i åtanke att personal har fikapauser, samtal med 

kollegor med mera, som påverkar produktiviteten, vilket en AGV inte har. Därav är ofta 

den genomsnittliga produktiviteten lägre än vad den skulle kunna vara med traditionella 

truckar. Om en AGV är utrustad med helautomatisk laddning så kan den gå dygnet runt, 

ett litium jon batteri klarar att driva AGV utan laddning över cirka två skift. De laddas 

även upp mycket snabbare än traditionella blybatterier och lämpar sig därför bra till 

automationslösningar (Head of TPH-Nordic, 2018). 

 

3.2.3 ICA – Projektledare 

ICA i Västerås implementerade sju stycken AGV i dess varulager under 2017 som hade 

varit i drift i ungefär ett år när studiebesöket genomfördes (2018-04-13). Nedan 

presenteras information som erhölls från studiebesöket. Informationen hämtades från 
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Projektledare (2018) inom ICA:s logistik. Det är även han som ansvarar för dess AGV-

projekt som har pågått under tre års tid. 

 

Implementeringsprocessen 

Processen från idé om att ersätta ett fåtal traditionella truckar inom dess varulager med 

AGV till verklighet tog ungefär tre år för ICA. Att det tog så lång tid berodde enligt 

Projektledare (2018) på ICA:s byråkratiska beslutsvägar, samt att programvaran som 

AGV-leverantören erbjöd var tvungen att konfigureras utifrån ICA:s specifika 

förutsättningar innan den kunde sättas i drift. Projektledare (2018) hävdar dock att det är 

en omfattande och tidskrävande process som han uppskattar skulle kunna genomföras på 

cirka sex månader. 

 

3.2.3.1 Kvalitativa faktorer 

 

Säkerhet 

Inom ICA:s lager har AGV alltid företräde vid möte med traditionella truckar. ICA har 

även märkt upp gångar i lagret med skyltar för att uppmärksamma personalen på att AGV 

rör sig på dessa områden. Detta för att personalen ska vara extra uppmärksamma när dem 

opererar inom dessa miljöer (Projektledare, 2018). 

 

Projektledare (2018) menar att det är ytterligare säkerhetsaspekter som de har varit 

tvungna att ta hänsyn till. Ett exempel han nämner är om brandlarmet går, då stannar 

samtliga AGV på den plats de befinner sig på. ICA ställde sig då frågan, vad som skulle 

hända om de stannar precis framför en nödutgång och blockerar denna för personalen 

som utrymmer lokalen. De löste detta på så sätt att om en AGV befinner sig vid en 

nödutgång vid larmtillfället så fortsätter den åka tills den befinner sig ett visst avstånd 

från nödutgången (Projektledare, 2018). Även säkerheten för människor som arbetar runt 

en AGV är viktig. Här använder ICA ljud och ljus-varningssystem som visar att det 

kommer en truck. I början skapade detta dock en stor irritation hos personalen eftersom 

det lät för högt. På grund av det fick ICA sänka volymen och sedan dess har det gått bra 

uppger Projektledare (2018). 

 

En annan aspekt som man bör vara uppmärksam på är att lagret är välstädat, då sensorerna 

som AGV är utrustad med är känsliga för skräp och dylikt som kan fastna på dess 
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sensorer. Detta har hänt ett antal gånger, vilket leder till att AGV blir stillastående tills 

någon tar bort det som skymmer sensorerna. Projektledare (2018) anser detta inte vara 

något problem, utan menar endast på att det ställer högre krav på lagerpersonalen att 

hjälpas åt för att hålla lagret så välstädat som möjligt vilket även bidrar till ökad trivsel 

för personalen (Projektledare, 2018). 

 
Efter att ICA har haft igång sina AGV under ett års tid har de kunnat identifiera vad de 

har gjort bra och vilka problem som har uppstått på vägen som man bör vara medveten 

om för att lättare kunna motverka dessa i en framtida implementeringsprocess. ICA 

upplevde till en början ett flertal skador på AGV-hårdvaran. Skadorna härleddes till 

områden där det var höga trafikvolymer med traditionell trucktrafik. Detta ledde till att 

de var tvungna att beställa reservdelar som då var väldigt kostsamma. Enligt Projektledare 

(2018) har dessa reservdelar gått ner i pris och är längre inte ett lika stort problem. Han 

hävdar även att de försöker undvika de allra trafiktätaste områdena för AGV genom att 

välja andra flödesvägar om det är möjligt. I vissa fall har de även styrt om den traditionella 

trafiken för att underlätta färdvägar för AGV och därmed kunna hålla en hög produktivitet 

(Projektledare, 2018). 

 

3.2.3.2 Kvantitativa faktorer 

 

Arbetskraftskostnader 

Den viktigaste aspekten i implementeringsarbetet enligt Projektledare (2018) var att 

involvera nyckelpersoner inom lagerpersonalen i implementeringsprocessen. Dels för att 

få tillgång till deras kunskap om alla delmoment inom lagerhanteringsprocesser, men 

framförallt för att sprida en acceptans över lagergolvet, gentemot AGV. Projektledare 

(2018) förklarar att en hel del av lagerarbetarna såg på AGV som en konkurrent, i och 

med att de tar över uppgifter som de själva eller deras kollegor tidigare har utfört. Det 

kunde vara lite missnöje till en början, men så fort personalen insåg att inte någon skulle 

förlora sitt jobb utan att de endast fick mer utmanande arbetsuppgifter upplevdes en 

generell acceptans mot AGV. ICA skar inte ner på sin personal, utan kunde istället undgå 

att anställa ytterligare personal på grund av avlastningen AGV innebar. De sparade 

därmed in rekryteringskostnader samt framtida arbetskraftskostnader för ytterligare 

personal (Projektledare, 2018). 
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Produktivitet 

När ICA valde vilka flöden som skulle ersättas med AGV utgick de främst från två 

parametrar: Det skulle vara repetitiva flöden med långa distanser att färdas för trucken. 

Det slutade med att de implementerade sju stycken AGV inom ett antal olika flöden. 

Projektledare (2018) menar på att det var viktigt för implementeringsarbetet att börja med 

ett par AGV, för att sedan bygga på med flera. Dels för att kunna upptäcka potentiella fel 

i en mindre skala men även för att acklimatisera lagerpersonalen med dess närvaro. I flera 

av flödena har ICA lyckats konstruera så kallade mjölkrundor, det vill säga att en AGV 

tar med sig en last från punkt a till punkt b, lämnar lasten där för att ta upp en ny last på 

vägen tillbaka från punkt b till punkt a. Att få till dessa flöden ökar produktiviteten för 

AGV (Projektledare, 2018). 

 

3.3 Analys 

När en beslutsmodell skapas är det som Naish & Baker (2004) säger viktigt att både se 

till kvalitativa och kvantitativa faktorer. Författarna har jämfört informationen som tagits 

fram ur både teori och empiri och med hjälp av denna tagit fram en modell som används 

vid investeringsbedömningen. Denna presenteras här nedan.  

 

3.3.1 Kvalitativa faktorer 

De kvalitativa faktorerna påverkar förutsättningarna för att använda AGV. 

Förutsättningarna kan delas in i två olika kategorier; avgörande faktorer och påverkande 

faktorer. De avgörande faktorerna är de som påverkar om det är genomförbart att 

implementera AGV i en verksamhet eller ej. Om dessa faktorer inte kan uppnås, så finns 

det inte förutsättningar inom verksamheten att använda AGV. De påverkande faktorerna 

är de faktorer som påverkar vilka val som bör göras. Ett exempel på ett val som påverkas 

av påverkande faktorer är vilken typ av navigeringsmetod som bör användas. Enligt 

Ullrich (2015) beror detta till stor del på den miljö där AGV ska operera.  

 

3.3.1.1 Avgörande faktorer. 

En avgörande förutsättning för att ett företag ska kunna använda sig av AGV är att det 

finns ett underlag som klarar av att hantera de påfrestningar som kommer att uppkomma 

(Ullrich, 2015). Ullrich (2015) nämner dock inte något om hur företaget ska avgöra om 

de har ett underlag som klarar av de påfrestningar som uppkommer. I de intervjuer som 

hålls med AGV-leverantörer nämns dock inte detta. När ICA genomförde sitt projekt att 
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implementera AGV i sin verksamhet var inte golvet någon faktor som togs med i 

beräkningarna. Detta kan antas bero på att ett lagergolv oftast är av betong, vilket innebär 

att det klarar av de påfrestningar som uppkommer med AGV, man kan därmed säga att 

ett betongunderlag, är ett krav för att använda AGV. Detta styrks även av Sales 

representative Automation (2018). Däremot nämner Sales representative Automation 

(2018) att lutande golv kan vara ett hinder. Framförallt om det lutar där en truck ska göra 

höga lyft. Ett plant golv är därför en avgörande faktor för att kunna använda AGV.  

 

En annan avgörande faktor är utrymmet där trucken ska färdas. Ullrich (2015) hävdar att 

det krävs vissa säkerhetsmarginaler för att kunna operera AGV på ett säkert sätt. Dessa 

bör enligt honom vara 50 cm på var sida om trucken. Han nämner även att kraven på 

säkerhetsmarginalerna beror på hur snabbt en truck åker och kan på det viset anpassas 

något. Dock skulle långsammare truckar påverka produktiviteten till det sämre. Head of 

TPH-Nordic (2018) nämner även han att utrymmet är en begränsande faktor och säger att 

en AGV kräver 3400 mm utrymme i sidled för att kunna färdas med full hastighet och 

ändå klara av ett möte eller en omkörning. Detta kan dock skilja något från respektive 

tillverkare, men det är ett bra mått att använda i en förstudie för att angöra 

förutsättningarna för användandet av AGV. 

 

Både teorin och de empiriska källorna hävdar att för att det ska vara fördelaktigt att 

använda sig av AGV bör de flöden där dessa går vara repetitiva och långa (Götting, 2000; 

Head of TPH-Nordic 2018). Det specificeras dock inte vad som exakt menas med detta. 

Längre sträckor är ett krav i och med att en AGV generellt är något långsammare än en 

traditionell truck. Framförallt är den långsammare när den lyfter upp och ställer ner gods. 

Även i svängar är en AGV långsammare då den behöver sakta ner i svängarna betydligt 

mer än en människa gör (Ullrich,2015; Head of TPH-Nordic, 2018). Därför är det viktigt 

att ha långa och raka transportsträckor där AGV-trucken ska köra. Eftersom dessa 

transporter är långa tar det även lång tid för en traditionell truck att åka. Kan företaget då 

ersätta hen med en AGV och ändå nå samma produktivitet finns möjligheten att spara in 

arbetskraftskostnader. Teorin och empirin förklarar inte heller närmare vad som menas 

med repetitiva flöden. Head of TPH-Nordic (2018) och Projektledare (2018) 

rekommenderar att använda AGV när en eller flera pallar ska flyttas från punkt A till 

punkt B, om det är ett konstant gående flöde. I ICA:s fall sker transporterna till exempel 

mellan tre på- och avlastningszoner där AGV hämtar pallar från punkt A, åker och lämnar 
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dessa vid punkt B och åker sedan till punkt C för att hämta upp en pall att köra till punkt 

A. Detta flöde går i en konstant loop och kan därför anses repetitivt. Liknande flöden är 

att föredra då det inte sker några andra aktiviteter i flödet som en AGV inte klarar av att 

utföra och som kan påverka kvaliteten i arbetet.  

 

3.3.1.2 Påverkande faktorer. 

Utöver att flödena ska vara långa och repetitiva finns det även andra faktorer som spelar 

in om det är lämpligt att använda en AGV. En sådan faktor är mängden övrig trafik och 

människor som vistas inom samma område. Både Ullrich (2015) och Sankari och Imtiaz 

(2016) säger att annan trafik eller människor kan störa AGV om de kommer för nära och 

får dem att sakta ner eller stanna. Även de empiriska källorna säger samma sak (Head of 

TPH-Nordic 2018, & Sales representative Automation 2018). De säger dock inte att det 

inte får finnas någon som helst annan trafik i samma område. Det som riskerar att ske är 

som tidigare nämnt att den saktar ner eller stannar till dess att hindret avlägsnats, därefter 

åker AGV vidare. Detta gör att produktiviteten sjunker vilket påverkar resultatet av 

implementeringen. Risken för olyckor ökar också med andra truckar som åker i närheten 

av AGV. Framförallt genom att manuellt hanterade truckar, det vill säga traditionella 

truckar kör in i AGV, vilket i värsta fall kan skada den känsliga navigationsutrustningen 

som AGV använder. Detta kan leda till stora reparationskostnader som i fallet på ICA:s 

centrallager (Projektledare, 2018). Enligt Sales representative Automation (2018) är detta 

en stor del i den riskanalys som bör göras innan en implementering. Denna riskanalys bör 

göras för att finna faktorer som kan påverka en AGV:s produktivitet. 

 

Som både Ullrich (2015) och Sankari och Imtiaz (2016) säger är det miljön där truckarna 

ska operera som begränsar vilken navigationsteknik som används. Både Toyota Material 

Handling, Jungheinrich och MAX AGV använder som standard lasernavigering med 

hjälp av uppsatta reflektionsmarkeringar. Detta är den klart vanligaste 

navigationsmetoden och den med högst precision (Head of TPH-Nordic, 2018; Sales 

representative Automation 2018). Det kan dock vara så att miljön inte tillåter att 

lasernavigering används. Detta om AGV ska användas utomhus då påverkan från ljus och 

nederbörd kan göra att lasernavigeringen inte fungerar. Då bör andra alternativ 

utvärderas, till exempel GPS-navigering. Är det en inomhusmiljö så rekommenderas 

lasernavigering och en leverantör som erbjuder detta bör användas för att få den höga 

precision som uppnås med tekniken. 
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De tekniska säkerhetsfunktionerna är en del som enligt Ullrich (2015) är avgörande för 

att kunna använda AGV på ett säkert sätt. Utan dessa riskerar AGV att kollidera med 

andra truckar, människor, pallställage med mera. Detta kan leda till både arbetsskador 

och materiella skador. Något som Head of TPH-Nordic (2018) säger kan leda till stora 

kostnader. Ullrich (2015) nämner följande säkerhetsfunktioner:  

 

- Ett nödstopp som är enkelt för alla som opererar på och runt AGV-trucken att 

använda. 

- En kombination av varningssignaler innehållande både varningsljud och 

varningsljus som varnar för truckens framfart. 

- En mekanisk broms som säkerställer att trucken stannar om det sker något som 

påverkar säkerheten. Detta system ska inte påverkas utav yttre faktorer så som 

brand eller strömavbrott.  

- En sparkbräda. Detta ska skydda så lasten inte trillar av under hanteringen och på 

det sättet skadar material eller människor runt omkring. 

- Ett system som skyddar personer som opererar runt AGV-truckens färdväg. 

 

Head of TPH-Nordic (2018) hävdar dock att ljudsignalerna kan irritera personalen som i 

förlängningen kan leda till att de inte reagerar på signalerna. Därför anser han att 

ljudsignaler enbart bör användas i undantagsfall. Dock kan ljussignaler användas för att 

informera personer i närheten att det kommer en AGV. Att ljudsignalen kan vara störande 

för personalen stärks också i fallet med ICA där de enligt Projektledare (2018) blev 

tvungna att sänka ljudet avsevärt på AGV-trucken då detta skapade missnöje bland 

personalen. Det viktigaste är dock att trucken har ett personskyddssystem som får trucken 

att stanna om det är någonting i vägen under färden. Detta personskyddssystem bör ha 

säkerhetszoner där AGV först saktar in och sedan stannar om det finns någonting som 

hindrar den (Ullrich, 2015). För högsta säkerhet bör en laser användas för att kontrollera 

färdvägen. Här är det alltså viktigt att välja en leverantör av AGV som även har de 

säkerhetsfunktioner som är uppsatta här ovan. 
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3.3.2 Kvantitativa faktorer 

De kvantitativa faktorerna fokuserar på kostnader och vilka ekonomiska fördelar som 

företaget kan få med investeringen. De kan också fokusera på en ökad produktivitet som 

i sin tur ger högre intäkter. Dessa faktorer är oftast de bakomliggande drivkrafterna till 

varför företag vill investera i ett AGV-system. Det kan dock finnas andra drivkrafter som 

gör att företag överväger att börja använda AGV. Till exempel om företaget har 

ogästvänliga miljöer som kan skada personalen (Sales representative Automation, 2018).  

 

När de kvalitativa faktorerna har analyserats och beslut har tagits om inom vilka flöden 

AGV ska användas och vilken användare och navigeringssystem med mera som ska 

användas, kan de kvantitativa delarna analyseras. Det är som tidigare nämnts antingen 

lägre kostnader eller högre produktivitet som oftast är den huvudsakliga drivkraften för 

ett företag att implementera AGV (Bechtsis et al,(2017); Sales representative Automation 

(2018) . Den huvudsakliga kostnadsminskningen med AGV kontra manuella truckar 

kommer från lägre arbetskraftskostnader (Greenough, 2014). I takt med de ökande 

arbetskraftskostnaderna (Sowinski 2017) kommer incitamentet att använda AGV även 

öka i framtiden. Både Sales representative Automation (2018) och Head of TPH-

Nordic(2018) hävdar att arbetsplatser som enbart kör ett skift ofta har svårt att räkna hem 

investeringskostnaderna som uppkommer i samband med implementeringen av AGV och 

att det här ofta finns andra drivkrafter än kostnadsminskningar. Båda hävdar dock att 

arbetsplatser som använder två skift oftast har förutsättningar att bli mer kostnadseffektiva 

genom att använda AGV i vissa flöden. Används tre skift, är det nästan i alla fall förenat 

med lägre kostnader att använda AGV kontra traditionella truckar (Sales representative 

Automation, 2018 & Head of TPH-Nordic, 2018). Därför kan även antalet skift ses som 

en avgörande faktor för om det är lämpligt att använda AGV och att det finns ett krav på 

att ha minst två skift om drivkraften är att sänkta kostnader för verksamheten.  

 

3.3.2.1 Investeringskalkyl 

När ett företag ska göra en investeringskalkyl finns som tidigare nämnts ett flertal olika 

alternativa metoder. Alla med sina för- och nackdelar. Samtliga har dock till uppgift att 

visa för beslutsfattare om en investering är lönsam och ger ett större överskott än 

grundinvesteringen. Den metod som passar bäst för att jämföra om AGV får lägre 

kostnader än manuella truckar är annuitetsmetoden. Pay-back-metoden är visserligen en 

vanlig metod att använda men på grund av dess enkelhet fattas många faktorer som krävs 
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för att göra en tillförlitlig analys. Den fokuserar, som Hallgren (2002) nämner, på in- och 

utbetalningar och därför inte på kostnader och intäkter. Detta gör det svårt att jämföra 

olika investeringar över tid. Nuvärdesmetoden passar inte på grund av att den inte kan 

hantera att jämföra investeringar med olika ekonomiska livslängder. Detta är viktigt då 

livslängden på AGV kan vara betydligt längre än på traditionella truckar (Head of TPH-

Nordic, 2018). Inte heller internräntemetoden är passande då den enligt Bergknut et al 

(1993) inte lämpar sig för att jämföra flera alternativ. Detta gör som sagt att 

annuitetsmetoden är att föredra. 

 

Formeln för annuitetsmetoden är som tidigare sagt: 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡	– 	𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	

= 	𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

  

Det årliga inbetalningsöverskottet är i det här fallet den eventuella kostnadsminskning per 

år som investeringen bidrar till. Om det är större än annuiteten av grundinvesteringen är 

den alltså fördelaktig då grundinvesteringen totalt sänker kostnaderna över den 

ekonomiska livstiden. I och med att jämförelser kan göras per år och totalt över den 

ekonomiska livstiden är det möjligt att jämföra investeringar med olika tidshorisonter.  

 

3.3.2.2 Produktivitet 

Produktivitet visar hur mycket arbete som utförs i förhållande till inflödet av resurser. 

Detta gör det enkelt att jämföra två olika alternativ med varandra genom att ändra inflödet. 

På detta sätt kan som Lindvall (2011) nämner, företag jämföra produktiviteten av två olika 

alternativ och välja det sätt som ger högst produktivitet och då även den största 

ekonomiska vinningen. I många fall använder företag arbetstid som nämnare när de vill 

räkna på sin produktivitet och kunna jämföra olika alternativa arbetssätt då de med detta 

kan se hur stort utflödet blir med samma arbetstid. Detta är dock inte passande i fall med 

automatisering då syftet med automatisering är att minska arbetstiden. Istället vill företag 

få ett mått för att se om samma eller högre utflöde kan uppnås till en lägre kostnad. 

Utflödet blir då antal pallar levererade av AGV. Om antalet utlevererade pallar blir högre 

av något alternativ ger det automatiskt en högre produktivitet jämfört med samma inflöde. 

Som inflöde bör istället för arbetstid, kostnad användas. Kostnader för truckar och 

personal bör inkluderas i uträkningen. Även uppstartskostnader av AGV bör fördelas för 
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att få en rättvis bild av kostnaderna och göra de olika talen jämförbara (Czumanski & 

Lödding, 2016). Med detta sätt att räkna produktivitet, används nyckeltalet pallar/krona 

för att jämföra dessa olika tal. Ett högre antal pallar/krona är att föredra då detta visar på 

ett bättre användande av företagets resurser. Det som mäts då är enligt Olhager (2013) en 

partiell produktivitet då det enbart rör en enskild funktion i företaget och därför kan 

jämförelser göras mellan olika alternativ även om flera funktioner förändras samtidigt. 

Formeln blir alltså: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

  

3.4 Slutsats 

För att kunna göra en korrekt bedömning om de ska investera i AGV krävs det att företag 

tar hänsyn inte bara till de ekonomiska aspekterna av investeringen utan även de 

kvalitativa delarna. Det krävs att rätt förutsättningar finns för att en implementering av 

AGV ska bli lyckad. För en beslutsmodell med detta ändamål kräves det alltså att den tar 

upp dessa faktorer. De faktorer som bör ingå i beslutsmodellen är följande: 

 

Kvalitativa	avgörande	
faktorer	 	

 

* Ett plant betonggolv eller motsvarande underlag 
som klarar av belastningen AGV kommer utsätta 
golvet för 

 

* Utrymmet AGV kräver för att kunna operera utan 
att sakta ner eller stanna i säkerhetssyfte. Detta 
kräver ett utrymme på cirka 3400 millimeter. 

 
*Repetitiva och långa flöden där en AGV ska 
operera i. 

 
* Använda två eller tre skift på arbetsplatsen för att 
ha förutsättningar för AGV att bli kostnadseffektivt 

  
Kvalitativa påverkande 
faktorer  

 

* Övrig trafik av truckar och människor i området 
där AGV ska operera (Detta kommer i framtiden 
även att benämnas som trafikvolym). 

 * Miljön AGV ska operera i. 

 * Tekniska säkerhetslösningar. 
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Kvantitativa faktorer  

 
* Få antingen lägre kostnader eller ökad 
produktivitet för att investeringen ska vara lönsam. 

 
* Använda annuitetsmetoden som 
investeringskalkylsmetod. 

 
* Räkna produktivitet med formeln: levererade 
pallar / kostnad för förflyttningarna. 

 

De kvalitativa avgörande faktorerna och de kvalitativa påverkande faktorerna ger 

beslutsfattarna information om förutsättningarna finns i verksamheten för att 

implementera AGV och i vilka flöden. De ger även förutsättningarna för vilken typ av 

AGV som bör användas. Detta gör att företaget kan gå vidare och analysera de 

kvantitativa delarna som visar om investeringen ger de kostnadsminimeringar som önskas 

eller om produktiviteten blir högre. Tillsammans ger de beslutsfattarna underlag för att ta 

ett strategiskt beslut om att implementera AGV. 
 

 
Figur 3.2 Beslutsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

47 

4 Frågeställning 2. Inom vilka flöden rekommenderas 

Rusta att implementera AGV?  
Detta kapitel fokuserar på att kartlägga flödena av truckar inom lagret och även hitta 

aktiviteter som kan påverka valet att använda AGV. Ur denna kartläggning tas sedan 

flöden där det är lämpligt att använda AGV ut. Första steget mot att kartlägga Rustas 

flöden var att göra en processkartläggning. Denna användes för att hitta de flöden och 

aktiviteter som finns inom dessa processer. kapitlet börjar med en presentation av teori 

inom området. Därefter presenteras den empiri som tagits fram. Genom empirin 

identifierades även aktiviteter som påverkar möjligheten att använda AGV som teorin 

inte tagit upp. Dessa behandlas ytterligare i analysen. Ur modellen som presenterades i 

kapitel 3 tas faktorerna betonggolv, repetitiva och långa flöden, övrig trafik och 

människor i området där AGV ska operera och miljön AGV ska operera i, upp då dessa 

påverkar valet av flöde att implementera AGV i.  

 

4.1 Teori 

För att kunna göra effektiva och lyckade förändringar i ett flöde krävs det först att ha en 

tydlig förståelse för nuläget och hur de aktuella flödena fungerar och hänger samman med 

varandra. Detta för att kunna analysera hur eventuella förändringar påverkar de aktiviteter 

och flöden som redan existerar. Detta kräver en kartläggning av de flöden och processer 

som påverkas av den eventuella förändringen (Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco, 

2003; Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003). En flödeskartläggning kan göras mer eller 

minder detaljerad beroende på vad flödeskartläggning ska användas till (Aronsson, 

Ekdahl &Oskarsson 2003). Jonsson och Mattson (2016) nämner tre olika flöden. 

Resursflöde, informationsflöde och monetärt flöde. I denna studie kommer enbart 

resursflödena studeras, som i det här fallet innebär flödet av truckar som åker på Rustas 

lager.  

 

4.1.1 Flödeskartläggning 

En process definieras av Jonsson och Mattson (2005) som ett antal aktiviteter som 

sammanhänger och upprepas med en början och ett slut. Detta för att transformera input 

till output. Aktiviteterna kan bestå av till exempel lagring, förflyttning, eller montering 

och kan kartläggas i flera olika verksamheter som i ett lager, i en produktion eller i en hel 

leverantörskedja (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2003).  
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Det finns enligt Bellgran och Säfsten (2005) två olika metoder för att kartlägga hur 

transporter, lagring och operationer hänger samman i en process. Dessa två metoder kan 

även hjälpa till att visualisera de olika flödena i och mellan processerna. De två är 

processflöde och materialflödesschema. 

 

4.1.1.1 Processflöde 

När en kartläggning görs av processflödet tar man reda på vilka olika aktiviteter som finns 

inom en specifik process. Processen kan vara mer generell och ta in hela verksamheten 

eller så kan en specifik delprocess kartläggas. För att visualisera processen används ofta 

olika symboler som representerar vilken typ av aktivitet som utförs. Vanligt är att följande 

symboler används (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

Figur 4.1 Symboler över olika aktiviteter (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

För att göra en mer detaljerad processflödeskartläggning kan de olika delprocesserna 

delas upp och kartläggas var för sig. Olhager (2000) använder också dessa figurer vid 

processflödeskartläggning. Enligt Olhager (2000) kan processflödeskartläggningen 

användas för att kartlägga de olika transportvägarna genom produktionsflödet.  

 

4.1.1.2 Materialflöde 

En materialflödeskartläggning skapar ett materialflödesschema som visar det fysiska 

flödena som finns mellan olika aktiviteter. Samma symboler används men fokus ligger 

mer på att kartlägga de transporter och förflyttningar som sker (Bellgran & Säfsten, 2005). 
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4.1.2 Processer, aktiviteter och flöden i lager 

Ett lager har till uppgift att lagerhålla produkter för framtida bruk. De lagerhållna 

produkterna kan senare användas i till exempel produktion, levereras vidare i 

distributionskedjan eller säljas till kund. I ett distributionslager lagerhålls produkterna 

oftast under en kortare tid och distributionslagrets huvudsakliga uppgift är att konsolidera 

gods från ett flertal tillverkare och distribuera dessa till olika mottagare. Det viktigaste 

syftet med ett lager är att minska kostnaderna och öka kundservicen (Arnold, Chapman 

& Clive, 2008). 

 

De flesta lager har samma typ av aktiviteter. De kan dock se olika ut beroende på vad det 

är för lagertyp (Arnold, Chapman & Clive, 2008). Enligt Arnold, Chapman och Clive 

(2008) är dessa aktiviteter godsmottagning, identifiering av gods, leverans av varor till 

lager, lagerhållning, plockning av varor, rangering av utleveranser och skicka varor. Den 

sista aktiviteten är att operera ett informationssystem. Denna aktivitet är alltså inte 

kopplad till det fysiska flödet utan istället till ett informationsflöde. I och mellan 

aktiviteterna finns det fysiska flöden. Till exempel förflyttningen av varorna från 

godsmottagningen till lagerhållningen. Chen et al (2013) delar istället upp aktiviteterna i 

fem olika aktiviteter. Godsmottagning, lagerhållning, plockning och sortering, paketering 

och leverans. Även här finns det ett fysiskt flöde i och mellan de olika aktiviteterna. Chen 

et al (2013) har valt att inkludera vissa av de delaktiviteter som Arnold, Chapman & Clive 

valt att benämna som egna aktiviteter. Ett exempel är identifiering av gods där båda 

artiklarna har samma syfte med aktiviteten. Dock har Chen et al inkluderat den i 

huvudaktiviteten godsmottagning. Rouwenhorst et al (1999) nämner även de i sin 

litteraturgenomgång, processerna godsmottagning där kontroll av de mottagna varorna 

ingår. Sedan kommer lagringsprocessen, därefter plockprocessen och till sist 

utleveransprocessen.  

 

 
Figur 4.2 Kärnprocesser i ett lager. 

 

4.1.2.1 Inleverans 

I inleveransprocessen i ett lager inkommer produkterna till lagret. Oftast sker detta med 

lastbil. Produkterna lastas av och placeras i en yta specifikt för denna process. Därefter 
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kontrolleras de levererade produkternas kvantitet så att de överensstämmer med 

följesedeln. I vissa fall kan även produkternas kvalitet inspekteras. När produkterna blivit 

inspekterade uppstår en tidsfördröjning till dess att de blir transporterade till 

lagerhållningen (Rouwenhorst 1999). Produkterna kommer levererade på pallar med ofta 

ett flertal identiska produkter på samma pall (Nikaido et al, 2012).  

 

4.1.2.2 Lagerhållning  

I denna aktivitet lagerhålls produkterna för senare användning. Det finns två huvudsakliga 

delar i ett lager. Bulklager och plocklager. Bulklagret används för kostnadseffektiv 

lagring och brukar därför ofta lagras högre upp i pallställaget.  Plocklagret är specialiserat 

för att förenkla plockning av produkterna och är därför ofta placerad på golvnivå. När 

produkterna tar slut i plocklagret lyfts en ny pall ner från bulklagret. Denna förflyttning 

brukar kallas påfyllning (Rouwenhorst, 1999). 

 

4.1.2.3 Plockning och sortering 

I och med att efterfrågan från återförsäljare ofta är mindre än volymen på en pall i 

distributionslagret behöver produkterna på pallarna delas upp (Nikaido et al, 2012). Detta 

sker när en order plockas. De produkter som finns på ordern plockas ur plocklagret och 

konsolideras till en pall. det sker antingen automatiskt eller manuellt (Rouwenhorst, 

1999).  

 

4.1.2.4 Rangering av utleverans 

När en order har plockats klart, transporteras pallen till en utlastningszon. Där samlas den 

tillsammans med andra ordar som antingen ska till samma ställe eller pallar som 

konsoliderats i samma lastbil. Här kontrolleras även det utgående godset för eventuella 

fel (Arnold, Chapman & Clive, 2008). 

 

4.1.2.5 Utleverans 

I det sista skedet transporteras godset in i lastbilen som levererar varorna till återförsäljare 

eller butiker (Rouwenhorst, 1999).  

 

Utöver dessa huvudprocesser och dess flöden finns det en rad  olika stödprocesser och 

flöden vars uppgift är att få huvudprocessen att fungera. Dessa kan se väldigt olika ut 
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beroende på hur lagret är uppbyggt och hur de olika huvudprocesserna opererar (Nikaido 

et al, 2012. Rouwenhorst, 1999) 

 

4.2 Empiri  

Empirin börjar med att beskriva de två lagerområdena inom Rustas centrallager och de 

olika grupperna respektive område består av. Gruppernas arbetsuppgifter och 

ansvarsområden beskrivs sedan. Därefter presenteras en genomgång av samtliga 

operationer inom lagret, detta för att författarna ska kunna kartlägga de olika truckflödena 

som finns. 

  

4.2.1 Övergripande information om Rustas centrallager 

Rustas centrallager är uppdelad i två olika områden. Lager in och Lager ut. De två 

områdena har var sin chef som ansvarar för verksamheten i respektive område. Områdena 

är i sig även uppdelade i flera grupper. Lager in är dock tydligare uppdelat på olika 

arbetsområden. Inom dessa grupper finns en eller flera gruppchefer som ansvarar för den 

operativa verksamheten i gruppen. Lager in är uppdelade i följande grupper, Service, 

Miljö, Godsmottagning, Kvalitet/automation och lagerstyrning (Chef produktionsstöd, 

2018). 

 

Service ansvarar för att transportera pallar med inkommande varor från uppställningsplats 

av inkommande gods till bulklagret. Innan detta kan ske behöver godset kontrolleras och 

i vissa fall även omstruktureras för att kunna gå in i till exempel höglagret eller i 

pallställage. Även detta görs i så fall av servicepersonalen. De ansvarar även för att flytta 

pallar från bulklagret till plockplatser. Detta innefattar oftast att antingen lyfta ner pallar 

från pallställagens högre nivåer till golvnivå eller att transportera godset från ut-banorna 

eller uppställningsplatsen för ut-banan från kranlagret till plockplatser i pallställagen. När 

en plockorder innefattar en hel pall av en specifik vara är det även servicepersonalen som 

lyfter ner pallen och transporterar den till uppställningsplatserna för utgående gods (Chef 

för lager in, 2018). De rensar även pallställagen på tompall (Gruppchef service, 2018). 

 

Miljögruppen ansvarar för städning av lagret. Detta innefattar tömning av kärl för avfall 

och städning av hela lagret med hjälp av en skurmaskin. Ett ytterligare ansvar är 

hanteringen av returer från butikerna. När butikerna returnerar produkter eller tompallar 

ansvarar miljögruppen för transporterna av dessa till deras avsatta platser. Ett ytterligare 
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ansvar är att säkerställa att det finns pallar och lådor för plockarna att plocka produkterna 

i (Gruppchef för miljö, 2018) 

Godsmottagning ansvarar för planeringen av godsmottagningen. Vilka portar som ska 

användas och till viss del även när produkterna ska anlända (Chef för lager in, 2018) 

 

Kvalitet/automation ansvarar för kvalitetskontroller av inkomna produkter. De gör 

stickprov på de produkter som inkommer till lagret och säkerställer att de håller den 

kvalitet som utlovats av leverantören. De ansvarar även för det automatiska kranlagret 

och säkerställer driften av detta (Gruppchef kvalitet, automation, 2018) 

 

Lagerstyrning ansvarar för planering av lagret och vart respektive produkter ska 

lagerhållas. Här sker alltså inga transporter av truckar (Chef för produktionsstöd, 2018). 

 

Lager ut ansvarar för plockandet av produkter och rangeringen vid utleverans. Detta 

innefattar plockning av varor i antingen plockfasaderna, pallställagen eller vid farligt 

gods. Därefter transporteras det utgående godset till inplastningen och sedan ställs det 

upp på utsatt plats för utleverans (Chef för lager ut, 2018). 

 

Till sin hjälp i verksamheten har Rusta ett WMS-system där alla som transporterar pallar 

eller plockar varor har ett headset med ett voicepick-system. Voicepick-systemet ger 

information om vart personalen ska hämta en pall, ställa pallen eller vilken plockyta en 

plockare ska åka och plocka varor ifrån och hur många varor som ska plockas. När en 

servicemedarbetare har ställt en pall på anvisad plats eller en plockare har plockat från en 

plockplats återrapporterar de detta genom att säga en kontrollsiffra som finns uppsatt på 

platsen. Detta säkerställer att pallen ställts på rätt ställe eller att varan har plockats från 

rätt plats (Chef för produktionsstöd, 2018). 
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4.2.2 Processkartläggning av lagerflöden på Rustas befintliga lager 

Figur 4.3 Karta över Rustas centrallager. 

 
A. Uppställningsplatser inleverans av gods och portar.  

B. In-bana till automatiskt kranlager 

C. Automatiskt kranlager 

D. Ut-bana och uppställningsplats för gods från automatiskt kranlager 

E. Halvpallshantering 

F. Automatisk plockfasad 

G. Pallställage med plock på golvnivå och i vissa fall på nivå 2 och ovanför bulklagring 

H. Golvlagringsyta för skrymmande gods som inte går att lagras på en pall. 

I. Djupställage av produkter som skickas till butiker i helpall 

J. Lager av farligt gods. 

K. Uppställningsplatser för utgående gods och portar. 

L. Miljöområde med port ut till miljötältet. 

M. Miljötält 
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Figur 4.4. Processflödesschema över Rustas huvudprocesser. 
 

Figur 4.4 visar Rustas centrallagers huvudprocess. I denna motsvaras området lager in av 

inleverans, kontroll av pall och rangering av pall och bulklagring. Lager ut motsvaras av 

plock av varor och transport mellan plockplatser, rangering av utleverans och utleverans. 

Utöver dessa finns även stödprocesser vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att 

huvudprocesserna kan operera så effektivt som möjligt. Dessa sker vid sidan om 

huvudprocesserna. De flöden och aktiviteter som både huvud- och stödprocesserna består 

av presenteras nedan. 

 

4.2.3  Flöden och aktiviteter - Lager in 

De processer som ingår i lager in är inleverans, kontroll och rangering, flödet ut till 

bulklagret, bulklagring och stödprocesser. 

 

4.2.3.1 Inleverans. 

I snitt ankommer cirka 30 stycken containrar och 40 stycken lastbilar till Rustas 

centrallager varje dag. I det första steget ankommer lastbilen eller containern med 

produkter till en förutbestämd ingående port. Om godset kommer med lastbil, lastas det 

av från lastbilen och ställs på uppställningsplatser för inkommande gods. Detta görs 

antingen av lastbilschauffören eller av personal i godsmottagningsgruppen. Detta gods 

står alltid på pall. Till detta används en ledstaplare. När godset kommer med en container 
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kan godset antingen komma lastat på pall eller fristaplat. I det senare fallet använder sig 

Rusta av ett bemanningsföretag som sköter uppställandet av godset från containern till 

pallar eller annan lämplig lastbärare vid skrymmande gods. Därefter körs lastbäraren med 

godset ut ur containern och ställs på en uppställningsplats för inkommande gods. För att 

förenkla nästa flöde delas pallarna upp efter hur de ska transporteras. Pallar som 

transporteras på långsida och pallar som transporteras på kortsida står därför i olika köer. 

Även det skrymmande godset delas upp efter hur det hanteras (Lagerchef, Lager in, 

2018). Det ankommande godset räknas alltid in av godsmottagningspersonalen, mot 

fraktsedel eller inköpsorder för att säkerställa korrekt leverans (Gruppchef för 

godsmottagning , 2018). 

 

4.2.3.2 Kontroll och rangering av pallar samt flödet ut till bulklagring 

När pallarna står i kö kontrolleras de av servicepersonalen. Detta för att säkerställa att 

pallarna är korrekt lastade och inte är för höga eller packade utanför pallen. Detta för att 

säkerställa en säker inlastning i pallställagen. Även pallarnas skick kontrolleras så de inte 

är skadade. I vissa fall krävs det att pallarna behöver plockas om för att säkerställa att de 

inte är för höga eller något sticker ut. Detta görs manuellt av servicepersonalen. Efter att 

godset kontrollerats märks det med  en etikett med streckkod som säkerställer korrekt 

hantering av godset. Efter att godset är uppmärkt kan en av servicepersonalen komma och 

hämta pallen för transport till bulklagret. Det finns dock olika rutiner beroende på vilken 

del av lagret godset ska till. Cirka 50 procent av alla pallar går in i kranlagret för 

bulklagring. I detta flöde används truckar för kortsideshantering. Truckföraren åker till 

en kö för kortsideshanterade pallar. Scannar upp till två pallar som bekräftar deras 

destination och kör dessa sedan till rullbanan för in-transportering till kranlagret. Innan 

pallarna ställs in kontrollerar truckföraren pallarna och godset ytterligare en gång för att 

säkerställa att de inte är skadade eller att produkter eller plast sticker ut. Detta för att 

säkerställa att de går in i kranlagret. När pallen har ställts på rullbandet sköter maskinen 

automatiskt inplastning av pallen och läser av vilken plats i kranlagret den ska lagerhållas 

på. Därefter transporteras pallen dit. Truckföraren bekräftar att pallen står på rätt plats 

och åker därefter och hämtar nya pallar. För att förkorta flödet till kranlagret så mycket 

som möjligt försöker Rusta styra avlastningen till portarna nära in-banan för det 

automatiska kranlagret. Detta då stor del av produkterna lagerhålls här. Dock kan detta 

vara svårt då denna plats är begränsad. De truckförare som kör pallar till det automatiska 

kranlagret kör även mattor till deras bulklagring i pallställagen. Detta eftersom även dessa 
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hanteras via kortsidan. Dessa truckar kan alltså hantera båda godsen. Ytterligare ett flöde 

från uppställningsplats vid inleverans är pallar som transporteras från uppställningsplats 

till golvlagringen. Ett annat stort flöde är det som går till djuplagringen. Även dessa 

hanteras via kortsidan. När en servicepersonal plockar upp en pall och scannar den får 

hen ett meddelande om att denna pall ska lagras i djupställaget. Chauffören åker då och 

stället pallen på utsatt plats och bekräftar sedan detta för att säkerställa att pallen hamnat 

på rätt plats. Det transporteras även pallar från uppställningsplatsen till pallställage för 

lagerhållning. I dessa flöden krävs en truck som klarar av långsideshantering av pallar. I 

både djupställaget och pallställaget krävs det att trucken kan lasta gods på högre höjd än 

i de två andra fallen. Därför används en annan truck-modell i dessa fall. I övrigt är 

processen den samma (Chef för lager in, 2018). 

 

Enda gången servicepersonalen kör någonting till uppställningsplatsen för utleveranserna 

är när det är en helpall av en viss vara som beställts. Pallen behöver då inte brytas. Någon 

truckförare får då en order att åka och hämta pallen där den står, vilket kan vara både 

direkt ur det automatiska kranlagret, från pallställagen eller ur djupstaplingen. När pallen 

plockats scannar truckföraren och blir anvisad en plats att ställa pallen vid 

utleveransuppställningen (Chef för lager in, 2018).  

 

I denna process kan det bli långa sträckor för truckarna att köra. Det är svårt att förkorta 

körsträckorna genom att organisera vilken port avlossningen av lastbilarna/ containrarna 

sker vid i förhållande till vilka produkter som levereras och vart dessa ska lagerhållas. 

Det blir även så att truckarna får köra långa sträckor tomma. Speciellt i flödet in till 

pallställage, golvyta och djuplagring (Chef för lager in, 2018). 

 

Vid returer som ankommer från diverse Rusta-butiker ute i landet, är det istället 

miljögruppen som initialt tar hand om dessa (Chef för lager in, 2018). Alla returer från 

butikerna ankommer i de två portar närmast miljöområdet för att förkorta körsträckorna 

(Gruppchef Miljö, 2018). Inleveransen sker på samma sätt som övriga inleveranser där 

pallarna körs ut ur lastbilen och ställs på uppställningsplatser vid porten. Godset 

kontrolleras och stäms sedan av mot fraktsedel (Chef för lager in, 2018).  

 

Är det pallar som kommit i retur från butikerna körs dessa ut i det tält där pallhanteringen 

sköts. Här sorteras pallarna utefter palltyp och vad som ska göras med dem. A-pall, som 
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är en hel och ren EU-pall sorteras för sig och återanvänds i verksamheten. B-pall, är en 

EU-pall som är skadad eller på annat sätt olämplig att använda sorteras för sig. Sedan 

finns det även andra typer av pallar som sorteras för sig. Dessa är dock i klar minoritet 

mot EU-pall. De pallar som sorteras som B-Pall skickas senare vidare till en 

underleverantör. Detta görs genom att pallarna körs in från tältet in i lagret till 

uppställningsplats för inleverans. Därefter lastas de in i lastbil för avfärd. Detta utflöde 

från lagret är det enda som lastas in i lastbilar genom de inkommande lastportarna 

(Gruppchef miljö, 2018). 

 

Är det lådor som plockpersonalen använder för att plocka produkter i som returneras från 

butikerna och det är hel trave med lådor transporterar miljögruppen dessa till en 

uppställningsplats inne i lagret där personal från plockgruppen kommer och hämtar dessa. 

Denna plats är mellan in och ut-banan för kranlagret. Detta för att inte behöva först köra 

in lådorna till miljötältet och sedan tillbaka in i lagret. Är det dock blandat lådor och pallar 

körs det ut till tältet för sortering (Gruppchef miljö, 2018). 

 

De produkter som returneras tas även de omhand av miljöavdelningen. De kontrolleras 

och körs för uppställning mellan in och ut-banorna för kranlagret. Därefter tas de omhand 

av serviceavdelningen (Gruppchef miljö, 2018). Servicepersonalen hämtar dessa pallar 

och lyfter upp dem på entresolen. Entresolen är ett flexibelt utrymme ovanför området 

för halvpallshanteringen och de automatiska plockfasaderna. Detta används idag till stor 

del till lagerhållning av just butiksreturer. När en pall har lyfts upp tas den omhand av 

personal på entresolen som sorterar och ställer pallen på utsatt plats. Hanteringen av pallar 

uppe på entresolen sköts med hjälp av ledstaplare (Gruppchef miljö, 2018). 

 

4.2.3.3 Bulklagring 

För bulklagring finns det fyra huvudområden. Den del med störst kapacitet är det 

automatiska kranlagret. De andra områdena är djupställagen, de vanliga pallställagen och 

rummet för farligt gods. Det finns även varuhissar där små produkter lagerhålls och 

plockas. detta är ofta reservdelar eller andra mindre produkter utan lastbärare. Flödet till 

och från detta är dock litet i jämförelse med övriga lagringsområden. När produkterna 

finns i bulklagringsytorna finns det inte några olika processer som skiljer sig åt beroende 

på produkt eller lagringsområde (Lagerchef, Lager in, 2018).  
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De delprocesser och flöden som finns är omflytten av pallar från bulklagringen till 

plockplatserna. Dessa utförs även de av servicegruppen. När det är tomt på en pall i 

plockytan går en order från WMS systemet till servicepersonalen som använder rätt truck-

modell och de åker då och flyttar pallen till anvisad plockplats (Gruppchef service, 2018). 

 

När en pall kommer från kranlagret kommer denna ut på ett av två rullband för att bli 

hämtade av en truck. Det är sådant stort flöde ut från kranlagret att det idag finns en eller 

två servicepersonal per skift som enbart lyfter ner pallar från de två rullbanden för 

utgående gods från kranlagret och lyfter ner dessa på en uppställningsyta vid ut-banorna. 

Detta eftersom de truckförare som kör pallen till den anvisade platsen för antingen 

plockning eller rangering av utleverans inte klara av att hålla den takt kranlagret levererar 

pallarna. Detta kan då leda till att kranlagret stannar och inte kan utleverera fler pallar 

förens de som redan står på ut-banorna är borttagna. Detta skulle i så fall leda till sämre 

produktivitet. De som lyfter ner pallarna från kranlagrets ut-banor gör detta kontinuerligt 

under hela sina skift. De serviceförare som hämtar pallarna från uppställningsytan tar 

pallen och scannar streckkoden och blir då anvisad en plats för att lämna pallen. Så länge 

det inte är en pall där alla produkter ska skickas till en butik ska pallen fraktas till en plats 

i pallställagen där den då blir redo för plock. När truckföraren lämnat pallen avrapporterar 

hen att pallen lämnats på plockytan för att säkerställa att pallen ställts på rätt plats. För 

pallar som står bulklagrade i pallställagen är rutinen likvärdig. De får en order att åka och 

plocka ner en specifik pall. Då åker de dit, plockar ner pallen och scannar sedan 

streckkoden. De får då reda på vart pallen ska transporteras och åker och lämnar pallen 

där. De rapporterar sedan vilken plats de ställt pallen på. som sista moment skär 

servicepersonalen även bort eventuell plast eller öppnar kartonger för att förenkla för 

plockarna. Det skräp de får med sig åker de senare och slänger i de miljökärl som står 

utplacerade i lagret. (Lagerchef, Lager in, 2018). 

 

4.2.3.4 Stödprocesser och flöden. 

Servicepersonalen har även till uppgift att ta ut tompall från plockytorna i pallställage och 

golvytor. Detta görs idag genom att två personer per skift åker och lyfter bort tomma 

pallar ur ställagen. Det finns idag inte något sätt för WMS-systemet att visa vart dessa 

tomma pallar finns utan personalen får åka och leta tomma pallar. Dessa två har som enda 

arbetsuppgift att under det skiftet sköta detta flöde (Lagerchef, Lager in, 2018). När 

truckchauffören har samlat in en stapel av EU-pallar körs denna till uppställningsytan 
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under entresolen bredvid in och utebanan för kranlagret för att senare hämtas av plockarna 

och användas i plockprocessen. Är det däremot andra palltyper lämnas dessa till 

miljögruppen för sortering. Då lämnas de vid miljöområdet (Gruppchef miljö, 2018). 

 

 

4.2.4 Flöden och aktiviteter - Lager ut  

De processer som ingår i lager ut är plock av varor, rangering av utleverans, utleverans 

och stödprocesser. 

 

4.2.4.1 Plock av varor och transport mellan plockplatser. 

Det finns fem huvudsakliga plockområden. Den automatiska plockfasaden (där även 

halvpallshanteringen sköts), pallställagen, golvlagringsytan, djupställagen och ytan för 

farligt gods. Till detta kommer även varuhissarna där det dock enbart plockas relativt små 

volymer. Allt plock från djupställagen och det plock av helpall som kommer från 

pallställagen och kranlagret sköts som tidigare nämnt av servicepersonalen. Rusta har valt 

att dela upp plockzonerna för sina plockare i tre zoner där plockfasaden är en, golvytan 

är en och pallställagen är en. De som plockar i pallställagen kan dock behöva hämta varor 

vid farligt gods och varuhissarna. Som plockare plockar du från en och samma zon hela 

dagen för att inte behöva åka längre sträckor. De truckar som används i plockprocessen 

är plocktruckar och kallas bussar. Dessa kan ta 2 pallar åt gången (Lagerchef, Lager ut, 

2018).  

 

Vid de automatiska plockfasaderna kommer godset på rullbanor från kranlagret. De varor 

som kommer hit är de varor som plockas mest frekvent och det är därför stora volymer 

som plockas härifrån. Innan plockaren börjar plocka hämtas lådor eller pallar från 

uppställningsplatsen för dessa. Därefter börjar hen plocka. Plockaren får information via 

ett headset från vilken plockplats hen ska plocka och hur många. När plockaren har 

plockat rätt antal bekräftar hen vilken plats hen har plockat ifrån och hur många för att 

säkerställa att korrekt vara och antal plockats. När detta är klart ges en ny plockorder och 

plockandet fortsätter. När plockaren plockat klart en order eller när pallen/lådan är full 

åker hen och ställer denna vid rangeringsytan vid den port och uppställningsrad som 

tilldelats via WMS-systemet. Därefter åker plockaren tillbaka till plockfasaden och börjar 

om processen. På grund av de stora volymer som plockas i plockfasaderna är det även 

stora flöden av truckar som kör mellan plockfasaderna, inplastningen och 
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rangeringsytorna för utleveransen. Det kan även bli relativt långa sträckor att åka då 

området för fasadplock ligger i ena änden av lagret (Lagerchef, Lager ut, 2018). När en 

plockare får en order om en halvpall som ska levereras kommer dessa i set om två på en 

helpall. För att minska antalet pallar i rangeringsytan för utleveranserna konsoliderar 

plockarna i möjligaste mån två stycken beställda halvpallar och ställer dessa båda på en 

helpall som ska skickas till butikerna. Efter att det är gjort åker plockarna och plastar in 

pallarna och lämnar dem sedan vid rangeringsytan för utgående gods (Lagerchef, Lager 

ut, 2018). 

 

Nästa plockområde är i pallställagen. I detta inkluderas även gods från farligt gods-

området och plockhissarna som ligger vid farligt gods. När en plockare börjar sin runda 

börjar hen att åka och hämta två pallar eller lådor vid utleveransytan. Därefter får hen ett 

meddelande via sitt headset till vilken plockplats hen ska åka till och hur många produkter 

som ska plockas av varan. Varan lastas på de pallar eller i de lådor som plockaren tagit 

med sig och plockaren försöker rangera lasten på ett sådant sätt att maximalt utnyttjade 

av utrymmet används. Detta kan dock vara svårt då varorna som plockas kan vara väldigt 

olika i form, tyngd och volym. När hen har plockat rätt antal från plockplatsen bekräftas 

hur många produkter som plockats av från vilken plockplats för att säkerställa korrekt 

leverans till butikerna. Därefter får plockaren en ny plats att åka till och en ny kvantitet 

av den varan (Lagerchef, Lager ut, 2018). Plockarnas färdväg genom pallställagen går 

som ett s upp och ner genom gångarna med början längst upp i högra hörnet om man ser 

i det generella flödesriktningen i lagret och slutar vid golvytan. WMS-systemet genererar 

plocksekvensen så att så kort körsträcka för varje order ska uppnås. Detta baseras på längd 

mellan de olika plockplatserna. Dock styr inte systemet hur plockarna åker utan de kan 

åka fritt genom gångarna. Trots att systemet kalkylerar för att få så kort väg att köra kan 

en plockrunda vara väldigt lång (Systemspecialist, 2018). Uppemot 500 meter i vissa fall 

(Lagerchef, Lager ut, 2018). När en hel order har plockats eller när pall eller låda är full 

åker plockaren och plastar in pallarna. Detta görs genom att hen ställer pallen på en 

halvautomatisk plastmaskin och plastar in den. När pallen är färdigplastad tas pallen ut 

igen och plockaren kör sedan pallen till rangeringsytan för utgående gods och till anvisad 

utlastningskö (Lagerchef, Lager ut, 2018)  

 

En process som skapar långa flöden är enligt Lagerchef, Lager ut (2018) plock från 

området för farligt gods. Det är ofta väldigt små volymer och betyder att plockarna måste 
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åka från pallställagen och till detta området enbart för att plocka de relativt små volymer 

detta innebär. Detta sänker plockarnas produktivitet då lång tid går at att köra till och från 

detta område. Till detta kan även varor från varuhissarna räknas. Dessa går dock ut i ännu 

mindre volymer och är därför inte ett lika stort problem (Lagerchef, Lager ut, 2018). 

 

Det sista plockområdet är golvlagringsytan. Även i detta flöde börjar plockaren att hämta 

en pall för att plocka på. sedan får hen en order i sitt headset om att åka till en specifik 

plats och hämta ett visst antal av en specifik vara. Skillnaden här mot i de andra 

plockområdena är att varorna är mer skrymmande och kan vara tunga. Därför kan en 

vakuumlyft användas för att plocka och lasta dessa varor. Detta finns placerad vid 

golvlagringsytan och Rusta har valt att placera tungt gods vid denna för att förenkla 

plockprocessen. När en order är färdig eller när det är fullt på pallarna åker plockarna och 

plastar in pallarna och sedan lämnas de av vid rangeringsytan för utgående gods 

(Lagerchef, Lager ut, 2018). För skrymmande gods som butikerna inte kan hantera på 

grund av att det antingen är för stora paket eller för tunga att på ett smidigt sätt kunna 

hantera väljer Rusta att skicka från centrallagret direkt hem till kunden. Beställningar gör 

kunden direkt i butik och sedan genereras det en plockorder (Chef för produktionsstöd, 

2018). Dessa beställningar sker i ett eget flöde. Volymerna i detta flöde är relativt små. 

Enbart några få produkter per pall och enbart cirka 40 pallar per dag skickas för 

hemleverans. Plockningen går till på samma sätt som i det ordinarie flödet (Lagerchef, 

Lager ut, 2018).  

 

För att inte körsträckorna ska bli så långa försöker Rusta om möjligt, undvika att en 

plockare ska behöva köra mellan olika plockzoner och plocka varor. Detta sker enbart i 

undantagsfall. Oftast om det finns en liten ”skvätt” kvar i ordern som behöver plockas 

(Lagerchef, Lager ut, 2018). 

 

4.2.4.2 Rangering av utleverans 

När produkterna är plockade, inplastade och plockarna har ställt pallarna på 

rangeringsytan tar rangeringsgruppen över. De ansvarar för att sortera pallarna så 

effektivt som möjligt för en enkel hantering vid i och urlastning av lastbilarna som ska ta 

godset från lagret till butikerna. Detta inkluderar att stapla pallar på varandra för att öka 

fyllnadsgraden i lastbilen. I och med att plockarna inte använder truckar som kan lyft 

pallarna och stapla dem ovanpå varandra blir detta rangeringsgruppen som gör detta då 
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de använder sig av stapeltruckar. De staplar så att pallarna inte överstiger 2,9 meter. De 

staplar även de helpallar som servicemedarbetarna kommit och lämnat. Efter att de är 

staplade kan servicepersonalen behöva åka och plasta de konsoliderade pallarna för att 

säkerställa en säker transport. När en pall är redo för att skickas ställs den i en kö vid den 

port som ska användas för att skicka. Det är ganska statiskt vilken port som används till 

att skicka varor till en butik och detta ändras sällan. Vid varje port finns det ett antal köer 

och rangeringspersonalen blandar inte pallar i en kö till olika butiker utan alla pallar i en 

kö ska till en butik. Dock lastas gods till flera butiker i en lastbil. Godset märks också för 

att säkerställa att godset kommer till korrekt butiklager (Lagerchef, Lager ut, 2018).  

 

4.2.4.3 Utleverans.  

När godset är klart för utleverans är det alltid transportören som lastar lastbilen. Detta 

görs med hjälp en av lyftvagnstruck. 

 

4.2.4.4 Stödprocesser och flöden. 

Under varje skift är det alltid en person som ansvarar för att förse plockarna med pallar 

och lådor att plocka i. Denne har flera travar med pallar och lådor som hen lyfter ner och 

ställer ut så att det enbart är för plockpersonalen att hämta vid plockning. Denna process 

utförs i mitten av rangeringsytan för utgående gods. När den som plockar ner pallar och 

lådor märker att det börjar ta slut åker hen och hämtar fler där miljögruppen ställer upp 

dem vid in och ut-banan för kranlagret. I snitt skickas cirka 1400 pallar per dag och i en 

trave finns det 16 pallar. Till detta används idag en plocktruck som kan ta med sig två 

travar per gång. Det krävs dock cirka 44 rundor per dag att hämta tomma pallar och lådor 

för att kunna föda behovet av pallar hos plockarna. Som ett test provas nu en truck som 

kan ta med sig tre travar per gång för att minska antalet turer något (Lagerchef, Lager ut, 

2018).  

 

4.2.5 Framtida flöden. 

I den nya delen av centrallagret kommer största delen användas som golvlagringsyta och 

pallställage för mattor. Alltså all kortsideshantering av pallar. Där det idag är 

golvlagringsyta i den gamla delen, kommer det istället uppföras pallställage för 

långsideshantering av pallar. Ytorna för djupställage och farligt gods kommer fördubblas. 

Dessa kommer ligga spegelvända ”på andra sidan väggen” där ytorna ligger idag. 
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Rusta ser inte några förändringar i de nuvarande processerna eller flödena utan 

verksamheten kommer fungera på samma sätt efter utbyggnaden. Dock kommer givetvis 

distanserna mellan olika zoner på lagret öka markant. Det kommer till exempel kunna bli 

längre mellan vart en vara ankommer och vart den ska lagerhållas. Även sträckan mellan 

vart en vara plockas till porten den ska skickas ifrån kommer i många fall bli längre 

(Lagerchef, Lager in, 2018; Lagerchef, Lager ut, 2018; Systemspecialist, 2018). 

 

 
Figur 4.5 Karta över den äldre och nybyggda delen av lagret. 

 

4.3 Analys 

Efter att ha kartlagt samtliga av Rustas flöden i dess befintliga låglager har författarna fått 

en överblick över vad det finns för flöden samt över varje flödes individuella dynamik. 

Modellen som presenterades i kapitel 3 tar upp kvalitativa avgörande faktorer, kvalitativa 

påverkande faktorer samt kvantitativa faktorer. Ett antal av dessa faktorer är sådana som 

påverkar när en utvärdering av flödena görs, som de måste uppfylla för att vara aktuella 

för en implementering av en AGV-lösning. Två faktorer som samtliga flöden uppfyller är 

att trucken opererar på ett plant betonggolv, vilket gäller över hela det befintliga lagret 

samt i den framtida utbyggnaden. Den enda delen där trucken färdas på ett annat underlag 

är flödena som går ut till tältet, där färdas trucken på plan asfalt, vilket också klarar av 

tung belastning. Den andra faktorn som samtliga flöden uppfyller är ett tillräckligt stort 

utrymme som krävs för en AGV att navigera på bästa tänkbara sätt. Samtliga gångar 

mellan ställagen är bredare än 3,4 meter, problem kan dock uppstå när AGV stöter på 



  
 

64 

mötande trafik i dessa gångar. Detta problem löser man enklast genom att informera 

personalen om att AGV alltid har företräde, ansvaret ligger då på personalen att undvika 

sådana situationer. 

Nedan sammanfattas samtliga flöden som författarna har identifierat på Rustas låglager. 

Varje flöde har utvärderats utifrån om flödet innefattar en lång körsträcka samt om flödet 

är repetitivt, dessa två faktorer anses vitala för en produktiv drift av ett AGV-system 

(Head of TPH-Nordic, 2018; Projektledare, 2018; Sales repr, 2018) För att avgöra om ett 

flöde är repetitivt har flödets startpunkt och slutpunkt analyserats. Startpunkten (punkt A) 

är den plats där trucken hämtar pallen och slutpunkten (punkt B) är den plats där trucken 

lämnar pallen. För att ett flöde ska anses repetitivt får inte punkt A eller punkt B variera 

från gång till gång, utan dessa måste vara konstanta. Därför har författarna delat upp 

begreppet repetitiv i om punkt a och punkt b är konstanta, detta för att ge läsaren en tydlig 

bild av respektive flöde.  

 

Benämning	av	flöde	 Lång	körsträcka	 Punkt	A	är	konstant	 Punkt	B	är	konstant	
Avlastning	från	lastbil	
till	uppställningsplats	
för	inkommande	gods.	

		 		 		

Avlastning	från	
container	till	
uppställningsplats	för	
inkommande	gods.	 		 		 		

Transportering	av	pall	
från	uppställningsplats	
för	inkommande	gods	
till	in-banan	till	
kranlagret.	

✓	

		

✓	

Transportering	av	pall	
från	uppställningsplats	
till	golvlagring.	

✓	 		 		

Transportering	av	
mattor	från	
uppställningsplats	till	
pallställage.	

✓	 		 		

Transportering	av	pall	
från	uppställningsplats	
för	inkommande	gods	
till	djupställage.	

✓	 		 ✓	
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Transportering	av	pall	
från	uppställningsplats	
till	pallställage.	

✓	 		 		

Transportering	av	
helpall	från	
uppställningsplats	vid	
kranlagrets	ut-bana	till	
uppställningsplats	för	
utleverans.	

✓	 ✓	 		

Transportering	av	
helpall	från	
djupställage	till	
uppställningsplats	för	
utleverans.	

✓	 ✓	 		

Transportering	av	
helpall	från	pallställage	
till	uppställningsplats	
för	utleverans.	

✓	 		 		

Transportering	av	
returpallar	som	
ankommer	från	butik,	
från	inleverans	
uppställningsplats		till	
tältet.	

✓	 ✓	 ✓	

Transport	av	B-pall	från	
miljötältet	till	
inleverans	
uppställningsplats.	

✓	 ✓	 ✓	

Inlastning	av	B-pall	från	
inleverans	
uppställningsplats	till	
lastbil.	 		 		 		

Transport	av	lådor	som	
returneras	från	butik.	
Från	inleverans	
uppställningsplats	till	
uppställningsplats	
lokaliserad	mellan	in-	
och	ut-banan	från	
kranlagret.	

		 ✓	 ✓	
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Transport	av	pall	från	
kranlagrets	ut-bana	till	
uppställningsyta	nära	
utbanan.	

		 ✓	 ✓	

Transport	av	pall	från	
uppställningsyta	nära	
kranlagrets	ut-bana	till	
pallställage	för	plock.	

✓	 ✓	 		

Nedtagning	av	pall	från	
bulklager	i	pallstallage	
för	placering	på	
golvnivå	för	plock.	

		 		 		

Ihopsamling	och	
transportering	av	EU-
tompall	från	
pallställage	till	
uppställningsytan	
bredvid	kranlagrets	in-
bana.	

✓	 		 ✓	

Ihopsamling	och	
transportering	av	andra	
typer	av	tompall	från	
pallställage	till	
uppställningsplats	vid	
miljöområdet.	

✓	 		 ✓	

Plockrundor	mellan	
plockfasad,	pallställage,	
golvlagringsyta,	
djupställage	samt	yta	
för	farligt	gods.	

✓	 		 		

	Plockrunda	från	
plockfasad	till	
uppställningsplats	för	
utleverans.	

✓	 ✓	 		

Transport	av	pall	från	
inplastning	till	
uppställningsplats	för	
utgående	gods.	

✓	 		
		

Transport	av	halvpallar	
från	pallställage	till	
arrangeringsytan	för	
utgående	gods.	

✓	 		 		
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Transport	av	pall	från	
arrangeringsytan	till	
utlastningskö.	 		 		 		
Inlastning	från	
utlastningskö	till	lastbil.	 		 		 		

13.	Transport	av	
tompall	från	
uppställningsytan	
bredvid	kranlagrets	ut-
bana	till	mitten	av	
rangeringsytan	för	
utgående	gods.	

✓	 ✓	 ✓	

 
Figur 4.6 Samtliga truckflöden inom Rustas låglager. 

 

4.3.1 Utvalda flöden 

Utifrån listan ser man att majoriteten av flödena endast uppfyller en eller i många fall inte 

någon av kriterierna. Det är 13 stycken flöden som uppfyller minst två av tre kriterier. 

Författarna väljer utifrån detta att endast analysera dessa 13 flöden närmare då de flöden 

som inte uppnår två kriterier anses opassande för en AGV att operera inom. 

 

Flöde 1. Transportering av pall från uppställningsplats för inkommande gods till in-

banan i kranlagret. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsplats för inkommande gods. Denna punkt varierar 

beroende på vilken port pallen har ankommit från. Flödets slutpunkt är in-banan till 

kranlagret. Denna punkt är alltid den samma, därav är slutpunkten konstant. I och med att 

punkt A inte är konstant varierar distansen mellan punkt A och punkt B. Som längst färdas 

trucken 220 meter och som kortast 20 meter. Cirka 50 procent av alla pallar som 

inkommer till lagret, lagras i kranlagret. 

 

Trafikvolym 

Detta område är det område på lagret där det är högst trafikvolym, då allt inkommande 

gods rör sig i samma område som detta specifika flöde. Personal som arbetar med miljö 

korsar även detta flöde när de rör sig in och ut från tältet. Det är även ett gångstråk här, 

där det rör sig människor från och till under dagen. 
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Specifika moment 

Det kan uppstå problem när pallen lämnas på in-banan om pallen är skadad eller om något 

hänger utanför. Om exempelvis en planka hänger ner från pallen så går den inte in i 

kranlagret. Det innebär att in-banan blir stillastående tills pallen plockas bort eller 

repareras, därav förloras produktivitet.  

 

Flöde 2. Transportering av pall från uppställningsplats till djupställage. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsplats för inkommande gods. Precis som i flödet ovan 

innebär det att denna punkt varierar beroende på vilken port pallen har ankommit från. 

Flödets slutpunkt är djupställaget, denna punkt är alltid den samma, därav är slutpunkten 

konstant. Distansen mellan punkt A och punkt B varierar från 300 meter till 100 meter. 

Det är en hög frekvens pallar som färdas i flödet varje dag. 

 

Trafikvolym 

Det är hög trafikvolym i det här flödet, då allt inkommande gods går här igenom. Det är 

dock högst volym runt i kring in-banan till kranlagret, då så pass hög volym av varor ska 

lagras i kranlagret. Ju längre till vänster punkt A är placerad desto lägre trafikvolym. Vid 

djupställaget är det relativt lite trafik. 

 

Flöde 3. Transportering av helpall från ut-banan i kranlagret till uppställningsplats 

för utleverans. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är ut-banan från kranlagret. Denna punkt är alltid den samma, därav är 

den konstant. Flödets slutpunkt är uppställningsplats för utleverans. På samma sätt som 

uppställningsplats för inkommande gods varierar beroende på vilken port pallen har 

ankommit från, varierar denna slutpunkt beroende på vilken port som pallen ska levereras 

till.  Distansen mellan punkt A och punkt B varierar från 300 meter till 100 meter. Det är 

en hög frekvens pallar som färdas i flödet varje dag. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen är inte så hög vid ut-banan från kranlagret. Det är inte heller ovanligt 

mycket trafik som rör sig i området runt uppställningsplatsen för utleverans. 
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Flöde 4. Transportering av helpall från djupställage till uppställningsplats för 

utleverans. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är djupställaget, denna punkt är alltid den samma, därav är den 

konstant. Flödets slutpunkt är uppställningsplats för utleverans. Precis som i flödet ovan, 

varierar denna. Distansen mellan punkt A och punkt B varierar från 240 meter till 40 

 meter. Det är en hög frekvens pallar som färdas i flödet varje dag. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen är inte så hög vid djupställaget, det samma gäller runt uppställningsplatsen 

för utleverans. 

 

Flöde 5.Transportering av returpallar som ankommer från butik, från inleverans 

uppställningsplats till tältet. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsplats för inkommande gods. Denna startpunkt är dock 

avgränsad till de två portarna som är placerade närmast miljöområdet och anses därför 

som konstant. Flödets slutpunkt är i miljötältet ute på miljöområdet. Denna slutpunkt 

varierar inte och anses därför också vara konstant. Distansen mellan punkt A och B är 

120 meter. Det är en hög frekvens pallar som ankommer i retur från butikerna varje dag. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen vid uppställningsplats för inkommande gods är hög, dock är 

trafikvolymen inom miljöområdet och vid miljötältet relativt låg. 

 

Specifika moment 

EU-pall, B-pall och diverse andra typer av pallar ska ej blandas. Idag sorteras dessa ute i 

tältet. Kan bli svårt för en AGV att avgöra vad den transporterar för typ av pallar. 

 

Flöde 6.Transport av B-pall från tältet till inleverans uppställningsplats. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är miljötältet. Denna punkt är konstant då den inte varierar från gång 

till gång. Flödets slutpunkt är startpunkten för flödet ovan, det vill säga de två portarna 

som är placerade närmast miljöområdet. Denna punkt är även den konstant. Distansen 
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mellan punkt A och B är 100 meter. Det är en låg frekvens pallar som transporteras från 

miljötältet till inleverans uppställningsplats varje dag. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen inom miljöområdet och vid miljötältet är som tidigare nämnt, relativt låg. 

Trafikvolymen vid uppställningsplats för inkommande gods är hög. 

 

Flöde 7.Transport av lådor som returneras från butik. Från uppställningsplats för 

inkommande gods till uppställningsplats lokaliserad mellan in- och ut-banan från 

kranlagret. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsplats för inkommande gods. Denna startpunkt är även 

den avgränsad till de två portarna som är placerade närmast miljöområdet och anses därför 

som konstant. Flödets slutpunkt är en uppställningsplats lokaliserad mellan in- och ut-

banan från kranlagret, denna varierar inte och klassas därför som konstant. Distansen 

mellan punkt A och B är 60 meter. Det är en låg frekvens lådor som ankommer i retur 

från butikerna varje dag. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen vid uppställningsplats för inkommande gods är hög, även trafikvolymen 

mellan in- och ut-banan anses hög. 

 

Flöde 8.Transport av pall från kranlagrets ut-bana till uppställningsyta nära ut-

banan. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är kranlagrets ut-bana som är en konstant punkt. Flödets slutpunkt är 

en uppställningsyta nära ut-banan som även den är konstant. Distansen mellan punkt A 

och B är 10 meter. Idag arbetar två traditionella truckar fulltid med att bära ner och 

transportera till uppställningsytan, frekvensen pallar som transporteras i flödet per dag 

anses därför vara hög.  

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen vid kranlagrets ut-bana är relativt låg. 
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Specifika moment 

Transportsträckan i detta flöde är kort, den mesta tiden går åt att lyfta ner pallar från ut-

banan och placera dem på uppställningsytan några meter bort. 

 

Flöde 9.Transport av pall från uppställningsyta nära kranlagrets ut-bana till 

pallställage för plock. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsytan nära kranlagrets ut-bana som är en konstant punkt. 

Flödets slutpunkt är pallställaget. I och med att platsen i pallställaget dit pallen ska 

transporteras varierar, klassas inte slutpunkten som konstant.  I och med att punkt B inte 

är konstant, varierar distansen mellan punkt A och punkt B. Som längst färdas trucken 

280 meter och som kortast 20 meter. I och med att det idag arbetar två traditionella truckar 

fulltid med att bära ner och transportera till uppställningsytan ses frekvensen pallar som 

transporteras bort från uppställningsytan som hög. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen vid kranlagrets ut-bana är relativt låg. Även i pallställagen är 

trafikvolymen relativt låg. 

 

Flöde 10.Ihopsamling och transportering av EU-tompall från pallställage till 

uppställningsytan bredvid kranlagrets in-bana. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är pallställagen, exakt vart i pallställagen varierar, startpunkten ses 

därför inte som konstant. Flödets slutpunkt är uppställningsytan bredvid kranlagrets in-

bana, platsen där pallen placeras varierar inte nämnvärt och ses därför som konstant.  I 

och med att punkt A inte är konstant, varierar distansen mellan punkt A och punkt B. Som 

längst färdas trucken 260 meter och som kortast 20 meter. Det är idag två traditionella 

truckar som arbetar i detta flöde, fulltid. Därför ses frekvensen av antal transporter av 

pallar per dag som hög. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen omkring pallställaget och under entresolen är relativt låg. 
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Specifika moment 

Idag finns det inte något system på plats som talar om för truckförarna var tompallarna 

befinner sig i ställaget. Det kan därför bli svårt för AGV att lokalisera tompallarna i 

ställaget.  

 

Flöde 11.Ihopsamling och transportering av andra typer av tompall från pallställage 

till uppställningsplats vid miljöområdet.  

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är pallställagen, som ovan nämnt ses inte startpunkten som konstant. 

Flödets slutpunkt är uppställningsytan vid miljöområdet, platsen där pallen placeras 

varierar inte nämnvärt och ses därför som konstant. I och med att punkt A inte är konstant, 

varierar distansen mellan punkt A och punkt B. Som längst färdas trucken 360 meter och 

som kortast 20 meter. Det är idag två traditionella truckar som arbetar i detta och det ovan 

nämnda flödet, fulltid. Därför ses frekvensen av antal transporter av pallar per dag som 

hög. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen omkring pallställaget ses som låg, trafikvolymen vid miljöområdet är 

dock hög. 

 

Specifika moment 

Som nämndes i flödet ovan finns det inte något system på plats som talar om för 

truckförarna var tompallarna befinner sig i ställaget. Det kan därför bli svårt för AGV att 

lokalisera tompallarna i ställaget.  

 

Flöde 12. Plockrunda från plockfasad till uppställningsplats för utleverans. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är i plockfasaden som precis som ut-banan i kranlagret är 

automatiserad, denna startpunkt är konstant. Flödets slutpunkt är en uppställningsplats 

vid någon av portarna för utleverans, i och med att denna varierar från pall till pall kan 

den inte klassas som konstant. Distansen mellan punkt A och punkt B är som längst 300 

meter och som kortast 100 meter. I och med att varorna som plockas högfrekvent finns i 

plockfasaden så går pallar från plockfasaden till uppställningsytan kontinuerligt. 

Frekvensen av antal transporter av pallar per dag ses därmed som hög. 
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Trafikvolym 

Trafikvolymen vid plockfasaden samt vid uppställningsplats för utleverans är varken hög 

eller låg. 

 

Flöde 13.Transport av tompall från uppställningsytan bredvid kranlagrets ut-bana 

till mitten av rangeringsytan för utgående gods. 

Repetitiv, distans och frekvens 

Flödets startpunkt är uppställningsytan bredvid kranlagrets ut-bana, denna startpunkt är 

konstant. Flödets slutpunkt är en uppställningsyta i mitten av rangeringsytan för utgående 

gods. Då även denna punkt inte varierar ses den som konstant. Distansen mellan punkt A 

och punkt B är 200 meter. Det transporteras cirka 1400 tompallar från punkt A till punkt 

B per dag. Frekvensen av antal transporter av pallar per dag ses därmed som hög. 

 

Trafikvolym 

Trafikvolymen vid kranlagrets ut-bana är relativt låg, dock är trafikvolymen hög i 

området kring rangeringsytorna för utgående gods. 

 

4.3.2 Sammanfattning 

I listan nedan är de flöden med högst potential för en AGV-implementering listade. Det 

är ett av dessa flöden som uppnår fem av fem kriterier. Sex flöden som uppnår fyra av 

fem kriterier, tre av dessa faller dock bort då det finns specifika moment inom flödena 

som gör det svårt att använda AGV. Ytterligare ett flöde identifieras som dock endast 

uppnår tre av fem kriterier men där författarna ser potential för användning av AGV. 

Samtliga av dessa flöden som författarna ser som potentiella flöden för en implementering 

av AGV är grönmarkerade i listan nedan. 

 

Något som har nämnts tidigare är att utbyggnaden av låglagret inte kommer att påverka 

de befintliga flödena nämnvärt, varken i form av struktur eller komplexitet. Skillnaden 

mot tidigare är att distansen mellan punkt A och punkt B i vissa flöden kommer att bli 

längre, något som endast anses gynna en implementering av AGV. I och med att dess 

produktivitet ökar vid längre distanser. 
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Figur 4.7 Flöden med högst potential för en AGV implementering.   
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Flöde 13 uppnår samtliga kriterier och anses vara ett bra första flöde att implementera 

AGV, framförallt då det är en lång körsträcka med två fasta punkter att röra sig mellan 

för AGV. 

 

Flöde 3, 4 och 12 uppnår fyra av fem kriterier. Samtliga brister på att punkt B inte är 

konstant. I dagsläget skulle en AGV inte kunna implementeras inom dessa flöden då den 

behöver konstanta punkter. Dessa flöden skulle dock kunna modifieras för att göra dem 

kompatibla för en implementering av AGV. Flödena går att anpassa för AGV genom att 

skapa en fast slutpunkt inom de tre separata flödena. I flöde 3 skulle en fast 

uppställningsyta i mitten av rangeringsytan vid utleverans kunna skapas, där AGV lämnar 

samtliga helpallar som hämtas från ut-banan i kranlagret. På samma sätt skulle flöde 4 

kunna modifieras, med en konstant slutpunkt, centralt vid utleveransytan. Flöde 12 kräver 

en annan typ av modifiering. När plockarna har plockat klart från plockfasaden, istället 

för att köra sträckan från plockfasad till uppställningsplats för utleverans så skulle de 

kunna placera den färdigplockade pallen vid punkt A för flöde 3, det vill säga 

uppställningsplatsen vid kranlagrets ut-bana. Detta för att spara in transportsträckan till 

utleverans men även för att sammanfoga flöde 3 och 12, vilket gör det möjligt att använda 

en och samma AGV till båda flödena. En sammanfogning av flöde 3, 12 och 13 skulle 

även det vara en möjlighet då samtliga flöden delar uppställningsplats. 

 

Flöde 2 uppnår endast tre av fyra kriterier. Det brister på att punkt A inte är konstant samt 

att flödet kan utsättas för hög trafikvolym om uppställningsplatsen för inkommande gods 

är placerad långt till höger nära kranlagrets in-bana. Trots dessa två brister anser 

författarna att flödet har potential vid modifiering. Om punkt A görs konstant i form av 

en uppställningsyta i mitten av inleveransytan, ungefär där pallställage går över till 

golvlagring så undviker man de tunga trafikvolymerna vid kranlagrets in-bana och 

samtidigt får en konstant punkt A. Detta innebär i sin tur att pallar som ska till 

djupställaget istället placeras på uppställningsytan där en AGV tar över transporten. 

 

4.4 Slutsats 

De flöden som författarna ser som aktuella för en implementering av AGV är flöde 2, 3, 

4, 12 och 13. De fyra första kräver dock att Rusta anpassar flödena efter kraven som 

kommer med en AGV. I tre av fallen handlar det endast om att göra slutpunkten konstant, 

genom att skapa uppställningsplatser. I flöde 2 krävs det också att de skapar en särskild 
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uppställningsplats, dels för att göra startpunkten konstant men även för att leda om flödet 

bort från den höga trafikvolymen vid kranlagrets in-bana. Projektledare (2018) 

rekommenderar dock att ett företag börjar med att implementera ett fåtal AGV för att 

sedan bygga på med flera. Detta för att kunna upptäcka potentiella fel i mindre skala men 

även för att acklimatisera lagerpersonalen med dess närvaro. Med detta i åtanke ser 

författarna en sammanfogning av flöde 3, 12 och 13 som en potentiell första 

implementering för Rusta. 
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5 Frågeställning 3. Vilken typ av AGV rekommenderas 

Rusta att implementera för respektive flöde?  
Detta kapitel innehåller teori och empiri som berör uppsatsens tredje frågeställning. 

Författarna börjar med att presentera teori om en rad olika AGV-fordon som sedan följs 

upp av teori om olika navigationsmetoder. Läsaren bör vara medveten om att val av 

fordon och navigationsmetod kan kombineras på alla möjliga sätt. Del två av kapitlet 

består av empiri som har samlats in från tre olika AGV-leverantörer. Författarna går 

igenom vilka AGV-fordon och navigationsmetoder respektive leverantör har i sitt 

sortiment. Kapitlet avslutas med en analys av vilket fordon samt tillhörande 

navigationsmetod som är aktuell för de identifierade flödena. Både säkerhetslösningar 

och den miljö AGV ska operera i behandlas då dessa faktorer påverkar valet av AGV-

typ. 

 

5.1 Teori 

Det finns ett flertal olika typer av AGV med specifika egenskaper som är anpassade efter 

olika uppdrag. Utöver detta finns det olika typer av navigeringssystem AGV använder. 

De olika trucktyperna är gaffeltruck, piggy-back, under-ride och towing-AGV. De olika 

navigeringssystemen är fast navigation och öppen navigation.  

 

5.1.1 Automated guided vehicles 

AGV finns i många former med olika typer av attribut och tillämpningsområden. Det är 

många som har försökt beskriva vad dem har gemensamt men någon officiell definition 

finns ännu inte. Müller (1983) hävdar att en AGV är ett förarlöst transportsystem som 

används för horisontell materialförflyttning. Ganesharajah, Hall och Sriskandarajah 

(1998) definierar AGV som batteridrivna förarlösa fordon, centralt datorstyrda och 

självständigt justerbara som används för att flytta föremål mellan arbetsstationer på ett 

fabriksgolv. Det finns många fler definitioner men något de alla har gemensamt är att en 

AGV är ett förarlöst fordon som förflyttar föremål horisontellt inom en fabrik, 

distributionslager, sjukhus eller inom andra områden där förflyttning av material äger 

rum.  
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Då AGV kan användas inom många olika områden kan de skilja mycket i utseende och 

attribut. Det bästa sättet att kategorisera olika AGV är enligt Ulrich (2015) att utgå från 

vad för typ av laster de klarar av att transportera. Nedan kommer ett antal typer av AGV 

att beskrivas och illustreras med bilder för att visa på inom vilka användningsområden 

varje modell är bäst tillämpad. 

 

5.1.1.1 AGV-Gaffeltruckar – Specifikt designad 

En specifikt designad AGV-Gaffeltruck kan hantera pallar och containrar som är 

kompatibla med gaffeltrucken. De fungerar både att användas enskilt eller tillsammans 

med andra AGV. Dessa AGV kan utföra enkla uppdrag, så som resor från punkt A till 

punkt B utan avvikande moment, men även mer komplexa uppdrag (Ullrich, 2015). 

 

5.1.1.2 AGV-Gaffeltruckar – Utvecklade från standardutförande 

Dessa AGV skiljer sig inte nämnvärt i tillämpningsområde och utförande mot de specifikt 

designade AGV-gaffeltruckarna. Fördelarna med dessa är att de utvecklas utifrån 

traditionella serietillverkade gaffeltruckar. Modellen med standardutförandet blir 

förstärkt med säkerhetsutrustning, vägledning och navigationskomponenter för att klassas 

som en AGV. Dessa truckar innefattar lägre kostnader i jämförelse med andra typer av 

AGV, just på grund av att de utvecklas utifrån serieproducerade gaffeltruckar med 

standardutförande. Dessa har även en högre tillgänglighet till service och reservdelar 

(Ullrich, 2015). En ytterligare fördel i jämförelse med de specifikt designade AGV är att 

de vid behov, även kan styras manuellt av en truckförare (Ullrich, 2015). 

 

Fördelar med specifikt designade AGV är: 

- Optimalt integrering av samtliga tilläggskomponenter som krävs för en AGV. 

- Designade för permanent användning och förlängd livslängd. 

- Kompatibel för Automatisk laddning (Ullrich, 2015). 

 

Fördelar med serietillverkade AGV är: 
- Kostnadsfördelar på grund av serietillverkningen. 

- Högre tillgänglighet av service och reservdelar. 

- Möjlighet att styras manuellt av en truckförare (Ullrich, 2015). 
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Figur 5.1 AGV-Gaffeltruck utvecklad från standardutförande (Toyota Automated Solutions, 2018). 

Figur 5.2 Specifikt designad AGV-Gaffeltruck (Atab.se, u.å.). 

 

5.1.1.3 Piggyback-AGV 

Dessa typer av AGV passar bäst till att transportera pallar, lådor eller containrar. I 

jämförelse med AGV-gaffeltruckarna som nämndes ovan, så kan inte den här typen av 

AGV lyfta en last direkt från lagergolvet, den kräver att lasten ligger på en viss höjd som 

måste upprätthållas vid pålastningsområdet samt avlastningsområdet (Ullrich, 2015). 

 

Fördelarna med Piggyback AGV ligger i deras lasthantering och mer exakt i utförandet 

av sidolasthantering. De kan köra upp till lastområdet och överföra lasten direkt utan att 

vrida och manövrera som en gaffeltruck skulle behöva göra i samma situation. Detta 

resulterar i att det krävs mindre utrymme för lastning och möjligheten att för AGV att 

hålla en högre hastighet (Ullrich, 2015).  

 

5.1.1.4 Towing-AGV 

Towing-AGV transporterar last genom att koppla fast och dra ett antal släpvagnar efter 

sig. Enligt Ullrich (2015) är The Towing AGV mindre vanligt i jämförelse med 

automatiserade gaffeltruckar.  
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Figur 5.3 Piggyback-AGV (Hilectro.net, u.å.).  

Figur 5.4 Towing-AGV (Agvsystems.com, u.å.). 

 

5.1.1.5 Underride-AGV 

Underride-AGV placerar sig under en vagn och lyfter upp den några centimeter framtill 

för att transportera godset. Vissa av dessa modeller kan läsa av en transponder som är 

placerad under vagnen, för att få information om vad vagnen innehåller och vart den ska 

transporteras (Ullrich, 2015).   

 

Ullrich (2015) hävdar att denna typ av AGV har många fördelar i jämförelse med AGV-

gaffeltruckar. De tar mindre plats, då det är storleken på vagnen de transporterar som 

avgör utrymmet som krävs. De har också hög nivå av manövrerbarhet vid pålastning och 

avlastning. De kan även användas som en bärgningstruck om man väljer att utrusta den 

med en cylinder på dess ovansida som kan hakas fast i vagnen som transporteras (Ullrich, 

2015). 
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Figur 5.5 Underride AGV (Agvegroup.com, u.å.) 

 
5.1.2 Navigationsmetoder 

För att en AGV ska kunna uppfylla dess uppgifter måste den kunna navigera sig från en 

plats till en annan inom ett avgränsat område. För att kunna göra det, måste den vara 

medveten om sin egen position inom ett koordinatsystem, vilket är möjligt med hjälp av 

olika navigationsmetoder. När man talar om ett koordinatsystem är det viktigt att notera 

skillnaden mellan termerna position och plats. En position innebär exakta koordinater 

som kan matchas mot ett befintligt koordinatsystemet av det avgränsade området. En plats 

innehåller ytterligare information. Det kan t.ex. vara information om vad en AGV ska 

göra i den exakta positionen den befinner sig i, som att stanna, kommunicera med 

styrsystemet eller utföra en specifik uppgift (Ullrich, 2015). Det finns två olika grupper 

av navigationsmetoder; fast navigering och öppen navigering (Martínez-Barberá & 

Herrero-Pérez, 2010).  

 
5.1.3 Fast navigering 

Med fast navigering vägleds AGV med hjälp av fysiska riktlinjer som implementeras 

antingen på eller under lagergolvet som fungerar som banor där på AGV färdas. Detta 

kan ske via induktiv vägledning eller optisk vägledning (Ullrich, 2015). Navigeringen 

förenklas med fast navigering då det endast krävs en enskild sensor för att förhålla sig till 

den fysiska riktlinjen. Om vägen måste modifieras vid exempelvis en expansion eller 

omstrukturering, krävs fysiska förändringar. Systemet måste då stängas ned när banorna 

läggs om (Marínez-Barberá & Herrero-Pérez, 2010). 
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Specifika platser i systemet märks ut med speciella markeringar som innehåller 

information om hur en AGV ska agera vid specifika platser. Märkningarna kan göras med 

metallremsor, magneter, tejpremsor eller färgade markeringar (Ullrich, 2015). Mer 

avancerad teknik kan också användas som markeringar, så som RFID-taggar. Fördelen 

med dessa är att de använder sig av algoritmer som utför lokaliserings- och 

navigeringsuppgifterna samtidigt (Shneier & Bostelman, 2015).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Figur 5.6 AGV med fast navigering (ssi-schaefer.tw). 

 

5.1.3.1 Induktiv och optisk vägledning 

Med induktiv vägledning skapas ett magnetfält längs den fysiska banan. AGV mäter 

magnetfältets närvaro och om fordonet märker att den avviker från banan, så styr den 

direkt tillbaka mot magnetfältet (Lee & Yang, 2012). Induktiv vägledning kan vara både 

aktiv och passiv, skillnaden är huruvida den fysiska banan aktivt skapar ett magnetfält 

eller inte (Lee & Yang, 2012). 

 

Vid aktiv induktiv vägledning läggs en strömförande ledare, cirka fem centimeter ner i 

golvet som skapar ett magnetfält. I likhet med hur en järnväg fungerar, är ledaren 

uppdelad i olika sektioner som kan slås på och av individuellt. Två spolar är 
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fastmonterade under AGV som mäter magnetfältet och kan därmed avgöra om fordonet 

avviker från banan (Ullrich, 2015). 

 

Vid passiv induktiv vägledning används antingen en metall/magnetremsa eller 

magnetband som fästs på golvet. AGV utrustas med två eller tre sensorer fastmonterade 

under fordonet som känner av magnetfältet och kan därmed identifiera och följa 

magnetremsan (Shneier & Bostelman, 2015). 

 

Det finns fördelar inom båda teknikerna. Aktiv induktiv vägledning är mer robust och 

stryktålig i och med att den är skyddad av golvet mot slitage från överlappande trafik och 

påverkas heller inte av smuts. Det passiva alternativet är mer flexibelt då det är lättare att 

modifiera banan och den kräver heller inte mycket manuellt arbete (Sankari & Imtiaz, 

2016). Varken aktiv eller passiv induktiv vägledning är lämplig om det finns metall i 

golvet, eftersom metall stör magnetfältet (Ullrich, 2015). 

 

Optisk vägledning fungerar snarlikt i jämförelse med induktiv vägledning. En 

kamerasensor fästs under fordonet som navigerar efter en färgad remsa som är fäst på 

golvet. Det är viktigt att remsan har en annan kontrast gentemot golvet för att kameran 

ska kunna särskilja remsa och golv. Den optiska teknologin som idag används möjliggör 

även igenkänning av skadade remsor. Både passiv induktiv vägledning och optisk 

vägledning har fördelen att de inte påverkas av andra metaller i golvet, de är även mer 

flexibla än den aktiva induktiva tekniken (Ullrich, 2015). 

 
 

 

 

 

 

Figur 5.7 En illustration av optisk och induktiv vägledning (goetting-agv.com). 
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5.1.4 Öppen Navigering 

Öppen navigering, även kallad fri navigering, är en navigeringsmetod utan fysiska 

riktlinjer (Ullrich, 2015). Vid öppen navigering är riktlinjerna virtuella, lagrade i 

vägkartan och vid önskad modifiering görs detta genom omprogrammering i AGV-

programmet. Detta innebär att det inte krävs något omfattande manuellt arbete för att 

ändra strukturen av vägen där AGV färdas (Martínez-Barberá & Herrero-Pérez, 2010). 

 

5.1.4.1 Magnet spot navigering 

Magnet spot navigering är en metod där man placerar ut magneter i golvet för AGV att 

förhålla sig till. Magneterna fästs permanent genom att de borras fast i golvet och täcks 

därefter med epoxi, vinylmatta eller golvfärg. En AGV kan då förhålla sig till magneterna 

och lokalisera sin absoluta position. Magneterna kan antingen placeras i en serie eller i 

ett nät. Ett nät har fördelen att det ger en större flexibilitet, däremot kräver en serie färre 

magneter (Ullrich, 2015). 
 

 
Figur 5.8 En illustration av Magnet spot navigering (Ullrich, 2015). 
 

5.1.4.2 RFID-navigering (Radio frequency identification) 

RFID-navigering liknar Magnet spot navigering med skillnaden att det är RFID-taggar 

som placeras i golvet istället för magneter. En RFID-läsare finns monterad på AGV som 

läser av taggarna. Taggarna kan läsas från upp till 1,5 meter och genom att läsaren mäter 

den mottagna signalstyrkan (RSS) kan den exakta positionen bestämmas (Luimula, 

Sääskilahti, Partala,  Pieskä & Alaspää, 2009). Systemet är relativt billigt och enkelt att 

implementera men känsligt för yttre förhållanden (Lee, Kim, Yu & Moon, 2016). 
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5.1.4.3 Lasernavigering 

Enligt Ullrich (2015) är lasernavigering den mest framträdande tekniken inom fri 

navigering. Man kan dra paralleller mellan hur en AGV med lasernavigering beter sig i 

förhållande till hur en segelbåt navigerar. En segelbåt kan navigera sig mot en fyr med 

hjälp av sin kompass, medan en AGV kan identifiera sin position utefter en 

reflektionspunkt som är fäst på en pelare eller vägg. Detta kallas ett konstgjort landmärke. 

Fasta punkter kan också vara naturliga. För att återkoppla till segelbåten så kan kaptenen 

på båten känna igen sig utifrån ett specifikt parti av land, utifrån dess kontur. En AGV 

kan känna igen sig via viss kontur i lagerlayouten som kan användas för att bestämma 

dess position (Ullrich, 2015). 

 

5.1.4.4 Konstgjord lasernavigering – lasernavigering med konstgjorda landmärken. 

Vid konstgjord lasernavigering monteras en roterande laser ovanpå en AGV. Lasern 

reflekteras mot de konstgjorda landmärkena som är monterade högt upp på väggar för att 

inte arbetare ska kunna komma i vägen och påverka lasern. Strålarna reflekteras tillbaka 

till AGV som samtidigt kommunicerar med AGV-systemet. Med hjälp av reflektionerna 

från landmärkena kan AGV få information om sin absoluta position, som baseras på varje 

enskilt landmärkes koordinater som är registrerade i datasystemet. Minst två eller tre 

landmärken måste vara synliga för att en AGV ska kunna positionera sig. Lasernavigering 

är den mest använda metoden inom fri navigering, främst på grund av att den har hög 

precision och inte är begränsad av golvförhållanden (Ullrich, 2015). Nackdelarna med 

denna metod är det höga priset för utrustningen (Lee & Yang, 2012) och att utformningen 

av lagret är begränsat, då den roterande lasern måste ha klar sikt och kan inte ligga på 

samma nivå som personal (Sobreira, Moreira, Costa & Lima, 2016). 

 

5.1.4.5 Konturnavigering – lasernavigering med naturliga landmärken. 

Konturnavigering skiljer sig från konstgjord lasernavigering då man inte använder sig av 

konstgjorda landmärken för att bestämma en AGVs placering. Istället används konturerna 

av anläggningens befintliga miljö för att navigera, därav namnet kontursnavigering. 

Fördelen med denna teknik är att den inte är bunden till externa landmärken som måste 

kalibreras och föras in i datasystemet. Detta gör kontursnavigering till ett mer flexibelt 

system än konstgjord lasernavigering. Nackdelen med metoden är att systemets precision 

och tålighet är lägre i jämförelse med konstgjord lasernavigering (Ullrich, 2015). 

 



  
 

86 

Man kan använda konturnavigering på olika sätt. Ett alternativ är att utrusta AGV med en 

avståndsmätande laser för att kunna köra längs med väggar. Denna metod används även 

som ett hjälpmedel för andra navigeringsmetoder (Ullrich, 2015). 

 

För att konturnavigering ska fungera måste AGV förses internt med en karta av 

lagermiljön. En sådan karta kan framställas på två olika sätt. Antingen genomförs en 

manuell skanning av lagerlayouten av en person, eller så används en metod kallad SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping) för att kartlägga lagret. SLAM innebär att en 

AGV används för att kartlägga lagermiljön med hjälp av dess navigeringslaser. Den 

kartlägger då miljön genom att mäta avståndet till olika föremål och på det sättet 

framställa en karta över lagermiljön (Riisgaard & Blas, 2005). Genom att låta en AGV 

röra sig inom det avsedda området samtidigt som lasern skannar av väggar är det möjligt 

att skapa en 3D-bild av lagermiljön. Genom att använda SLAM blir systemet mer flexibelt 

och det förenklar även användningen i nya och föränderliga miljöer då det inte blir 

nödvändigt med manuell utformning av kartan (Klančar, Zdešar, Blažič & Škrjanc, 2017). 

 

5.1.4.6 Alternativa metoder till lasernavigering 

Det finns alternativa metoder att använda istället för laserskannrar. Både sonarteknik och 

kamerateknik är alternativ till laserteknik. Sonar är billigare än laser men har en sämre 

precision. Sonar kan även påverkas av yttre faktorer vilket kan leda till ett sämre resultat 

(Zunino, 2002). Kamerateknik har en klar fördel då den kan samla in större mängder av 

information än laserteknik. I och med att kameran kan se färger vilket inte de andra 

teknikerna kan, är det möjligt att identifiera objekt och funktioner i miljön som varken 

sonar eller laser skulle kunna (Zunino, 2002). Nackdelar med kamerateknik är att den är 

dyr, påverkas starkt av belysning och har högre datakrav. Både laser och sonar genererar 

information som är bättre definierad och lämpar sig därför bättre för AGV (Zunino, 2002). 
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Figur 5.9 Konstgjord lasernavigering (ndcsolutions.com) och kontursnavigering (designnews.com) 

  

5.1.4.7 GPS-navigering 

Den vanligaste aktiva tekniken som används för navigation  är GPS. På samma sätt som 

med bilar, används satelliter för att bestämma GPS-mottagarens position. Det stora 

problemet med GPS-navigering är att det krävs direkt kontakt med himlen, vilket gör 

användandet problematiskt i en lagermiljö då en AGV sällan rör sig under bar himmel. 

Ett sätt att undgå denna problematik är att installera en lokal positionsradar (LPR) som 

används istället för satelliterna för att bestämma en AGVs position (Ullrich, 2015). 

Problemet med att använda sig av LPR är att precisionen försämras med upp till +-10 cm 

(Carlo, Vis & Roodbergen, 2014). 

 

5.2 Empiri 

För att säkerställa att teorin ger en korrekt bild av verkligheten samlas empiri in. Denna 

ger även ytterligare information om truckarnas användningsområden och 

navigationsmetoder. Tre leverantörer av AGV har används i denna studie. Dessa är 

Toyota Material Handling, Jungheinrich och MAX AGV. 

 

5.2.1 Toyota Material Handling - Produktutbud 

Toyota material handling är Sveriges ledande leverantör av lagertruckar, det är en global 

koncern med huvudkontor och produktionsavdelning i Mjölby. 
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Toyota har ett brett sortiment av AGV, innehållande bland annat: Modellen TTAE050 

som är en så kallad underride-AGV, denna kan användas för att transportera mindre lådor 

eller mindre vagnar från punkt a till punkt b. TAE500 är en Towing-AGV och används 

främst för att köra vagnar lastade med gods, så som halv- och helpall, men även plock 

från punkt a till punkt b. LAE250 är en låglyftstruck med lastkapacitet på upp till 2,5 ton 

som kan transportera pall på både lång- och kortsida. SAE160 med en plockhöjd upp till 

2,8 meter används främst för att plocka ner och lyfta upp gods från lite högre nivåer, från 

exempelvis ställage. OAE120CB är en gaffeltruck som används främst till plock. Den 

kan lyfta gods upp till 2,7 meter med en lastkapacitet på upp till 1,2 ton. RAE160 är en 

så kallad högstaplare med en räckvidd på upp till 13 meter och används främst i flöden 

där det krävs att pallar placeras eller plockas ner från höga nivåer i exempelvis ställage 

(Toyota Material Handling, u.å.). 

 

Toyota använder sig av lasernavigering som standardutförande på samtliga AGV. De 

erbjuder både naturlig samt kontursnavigering, antingen separat eller en mix mellan de 

båda teknikerna. De har även alternativa navigationsmetoder att erbjuda, så som 

magnetisk tejp (Sales repr, 2018). 

 

Samtliga av Toyotas AGV är utrustade med en personskyddscanner som scannar av i 

truckens körriktning, de är även utrustade med personskyddsscanners på respektive sida 

av trucken som scannar av sidorna. I scannrarna finns det en laser som läser av 

omgivningen och känner av om det finns någonting i vägen och hur långt ifrån detta 

föremål i så fall är. Det går även att komplettera med ett flertal scannrar för att öka 

säkerheten ytterligare. När AGV upptäcker ett föremål eller person inom dess räckvidd, 

saktar trucken först ner för att sedan stanna när föremålet kommer tillräckligt nära. 

Samtliga AGV är även utrustade med varningsljus och ljud för att personalen ska 

uppmärksammas på dess närhet. Det finns även mekaniska nödstopp som kan användas 

för att stanna trucken (Sales repr, 2018). 

 

Specifikt för Toyota: 

• Toyota är det enda företaget som erbjuder en högstaplare inom dess AGV-

sortiment. 

• Samtliga av Toyotas AGV är utvecklade från standardutförande, vilket innebär 

att de går att styra manuellt precis som en traditionell truck. Det innebär även 

lägre kostnad på reservdelar om en AGV skulle gå sönder.  
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• Det är möjligt att utrusta samtliga truckar med ytterligare sensorer för att öka 

säkerheten (Sales repr, 2018). 

 

 

Figur 5.10 Toyota Material Handling – AGV-modeller (Toyota automated solutions, 2018) 

 

5.2.2 Jungheinrich - Produktutbud 

Jungheinrich är en av världens största leverantörer av lagertruckar, det är en global 

koncern med sitt Sverigekontor placerat i Malmö. 

 

Jungheinrich AGV-sortiment består av tre olika modeller, som samtliga bygger på samma 

teknik och är enkla att implementera tillsammans. ERC är den populäraste modellen, 

vilket är en gaffeltruck som kan lyfta upp till fyra meter med en lastkapacitet på 1,5 ton. 

Passande användning till att lyfta ner gods från lite högre nivåer för att transportera till 

avlastningsyta. Hjulbasen är placerad innanför truckens kontur vilket gör att den kräver 

mindre utrymme att röra sig inom. EKS är också en gaffeltruck, med fria gafflar som kan 

transportera pall på både kort- och långsida, vilket inte de andra modellerna inom 

Jungheinrich sortiment kan. Denna har hjulbas som ligger utanför truckens kontur vilket 

gör att den har en större svängradie och behöver därmed mer utrymme än ERC-modellen. 

EKS kan lyfta upp till sex meter med en lastkapacitet på 1,5 ton. Ett passande 

användningsområde är inom processer kring avlastningsytor och rangering, då denna 

AGV är mer kompakt och stabil vilket fungerar bra att stapla pallar på lite högre höjd, 

exempelvis vid rangering. ERE är den tredje modellen som passar bra att hantera väldigt 

tungt gods, långa pallar eller två pallar åt gången. Den har en lyfthöjd på 12 centimeter 

med en lastkapacitet på 2,5 ton och passar precis som Toyotas LAE250 till att transportera 

hel och halvpallar i golvnivå från punkt A till punkt B (Jungheinrich, 2018). 
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Jungheinrich använder sig av lasernavigering som standardutförande på samtliga AGV, 

men har även alternativa navigationsmetoder att erbjuda. De använder sig främst av 

kontursnavigering men de erbjuder även naturlig navigering samt en mix mellan de båda 

(Head of TPH-Nordic, 2018). 

 

Samtliga av Jungheinrich AGV är utrustade med en personskyddscanner som scannar av 

i truckens körriktning, de är även utrustade med personskyddsscanners på respektive sida 

av trucken som scannar av sidorna. I scannrarna finns det en laser som läser av 

omgivningen och känner av om det finns någonting i vägen och hur långt ifrån detta 

föremål i så fall är. Det går även att komplettera med ett flertal scannrar för att öka 

säkerheten ytterligare. När AGV upptäcker ett föremål eller person inom dess räckvidd, 

saktar trucken först ner för att sedan stanna när föremålet kommer tillräckligt nära. 

Samtliga AGV är även utrustade med varningsljus och ljud för att personalen ska 

uppmärksammas på dess närhet. Det finns även mekaniska nödstopp som kan användas 

för att stanna trucken (Head of TPH-Nordic, 2018). 

 

Specifikt för Jungenheinrich: 

• Samtliga av Jungenheinrich AGV är utvecklade från standardutförande, vilket 

innebär att de går att styra manuellt precis som en traditionell truck. Det innebär 

även lägre kostnad på reservdelar om en AGV skulle gå sönder. 

• Det är möjligt att utrusta ERC med längre gafflar för att ersätta ERE-modellens 

uppgifter. 

• Det är möjligt att utrusta samtliga truckar med ytterligare sensorer för att öka 

säkerheten (Head of TPH-Nordic, 2018). 
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Figur 5.11 Jungheinrich – AGV-modeller (Jungheinrich.co.uk, 2018) 

 

5.2.3 MAX AGV - Produktutbud 

Max AGV är ett svenskt företag med rötter i Göteborg som levererar AGV inom främst 

Europa men även till kunder utanför Europa. 

 

MAX AGV:s AGV-sortiment består av två olika produktgrupper, gaffeltruckar och 

lastbärare. Inom kategorin gaffeltruckar finns: FX10 som är en plocktruck, denna finns i 

tre olika storlekar som kan bära laster som väger upp till 1 ton med en lyfthöjd på upp till 

3,2 meter. Denna truck passar bäst i smala arbetsområden då storleken på denna AGV är 

relativt liten. Detta är MAX AGV motsvarighet till Jungheinrich och Toyotas 

plocktruckar. FX15 är en deras ledstaplare som finns i tre olika storlekar. Dessa har en 

lyfthöjd på upp 3,36 meter med en lastkapacitet på två ton. Denna används främst för att 

plocka ner och lyfta upp gods från lite högre höjder, samt att transportera olika typer av 

pall från punkt a till punkt b. Inom produktgruppen lastbärare finns: CX01 som är MAX 

AGV motsvarighet på Toyotas TAE050. Denna klarar av en last upp till 200 kg och 

fungerar bäst som en transportör av gods från punkt a till punkt b i trånga utrymmen. 

CX30 Är en av MAX AGV största AGV. Den kan transportera upp till 1,5 ton och är 

utrustad med två rullband. Detta möjliggör att om den är lastad med två pallar, kan en 

pall transporteras till en plats och en annan till en annan plats under samma runda (MAX 

AGV, u.å.). 

 

Samtliga av MAX AGV:s AGV är utrustade med en personskyddscanner som scannar av 

truckens körriktning, de är även utrustade med personskyddsscanners på respektive sida 
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av trucken som scannar av sidorna. I scannrarna finns det en laser som läser av 

omgivningen och känner av om det finns någonting i vägen och hur långt ifrån detta 

föremål i så fall är. Det går även att komplettera med ett flertal scannrar för att öka 

säkerheten ytterligare. När AGV upptäcker ett föremål eller person inom dess räckvidd, 

saktar trucken först ner för att sedan stanna när föremålet kommer tillräckligt nära. 

Samtliga AGV är även utrustade med varningsljus och ljud för att personalen ska 

uppmärksammas på dess närhet. Det finns även mekaniska nödstopp som kan användas 

för att stanna trucken (MAX AGV, u.å.). 

 

Specifikt för Max AGV: 

• Samtliga av de AGV som erbjuds är specifikt framtagna AGV, de är alltså inte 

framtagna utifrån en traditionell truck. Detta innebär att de inte kan styras 

manuellt samt att reservdelar ofta blir dyrare att köpa in. Specifikt designade AGV 

har ofta en förlängd livstid. 

• Max AGV är den enda leverantören som erbjuder en lastbärare i form av CX30 

med två olika rullband för att särskilja två laster (MAX AGV, u.å.). 
 

 

Figur 5.12 MAX AGV – AGV-modeller (MAX AGV, u.å.). 
 

5.3 Analys 

För att kunna svara på frågeställningen vilken typ av AGV Rusta bör använda i respektive 

flöde analyseras i denna del framförallt delarna säkerhetslösningar och vilka 

navigeringsmetoder som bör användas givet den miljö som AGV ska operera i. Dessa är 

delar från den modell som tagits fram i frågeställning 1. Utöver dessa faktorer tas även 

teori och empiri om olika typer av truckar med i analysen för att kunna avgöra vilken typ 

av truck som är bäst lämpad för respektive flöde. 
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5.3.1 Tekniska säkerhetslösningar 

En fördel med AGV kontra traditionella truckar är ökad säkerhet (Manzini, Bozer, 

Heragu, 2015; Martínez-Barberá, Herrero-Pérez, 2010. Enligt arbetsmiljöverket (2015) 

sker det idag många olyckor där truckar är inblandade som kan leda till sjukskrivningar. 

Olyckor med truckar kan även leda till skador på materiella ting så som truckar, 

pallstallage och gods. Detta kan leda till stora kostnader och det är därför viktigt att 

minska dessa. Efter intervjuer med både Toyota material handling och Jungheinrich har 

författarna även fått bekräftat att det från tillverkarnas håll fokuseras mycket på just 

säkerheten. Både som ett led i att klara det högt uppsatta säkerhetskrav som EU satt upp 

för användandet av AGV (Ullrich, 2015) men även som en konkurrensfördel gentemot 

andra tillverkare och traditionella truckar. De lagkrav som sattes upp och övriga krav på 

säkerheten runt AGV har gjort att alla de tre leverantörer som denna studie tagit med 

använder sig av snarlika säkerhetslösningar och det kan konstateras att detta är något av 

en standard i branschen.   

 

Som tidigare nämnts listar Ullrich (2015) följande tekniska lösningar för att en AGV ska 

kunna operera säkert: 

 

- Ett nödstopp som är enkelt för alla som opererar på och runt AGV trucken att 

använda. 

- En kombination av varningssignaler innehållande både varningsljud och 

varningsljus som varnar för truckens framfart. 

- En mekanisk broms som säkerställer att trucken stannar om det sker något som 

påverkar säkerheten. Detta system ska inte påverkas utav yttre faktorer så som 

brand eller strömavbrott.  

- En sparkbräda. Detta ska skydda så lasten inte trillar av under hanteringen och på 

det sättet skadar material eller människor runt omkring. 

- Ett system som skyddar personer som opererar runt färdvägen AGV rör sig. 

 

Av dessa är den sista punkten den viktigaste och något alla leverantörer lägger stort fokus 

på när det gäller säkerheten. Här använder alla tillverkare samma typ av säkerhetssystem 

i alla olika typer av AGV-typer. Samtliga av Toyota material handling, Jungheinrich och 

MAX AGV använder lasersensorer som söker efter hinder i färdvägen. Om den känner 

av något finns det olika säkerhetszoner där AGV först saktar ner och om föremålet 
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kommer ännu närmare stannar trucken helt för att undvika en kollision (Head of TPH-

Nordic, 2018; MAX AGV, u.å; Sales repr, 2018). Dessa personsäkerhetssystem följer 

alltså de rekommendationer Ullrich (2015) ger för ett säkert AGV-System. Utöver de 

standardiserade scannrarna som sitter monterade på truckarna går det även att utöka med 

fler scannrar för att få ökad säkerhet och precision. Alla olika trycktyper går även att 

utrusta med ljud och ljus-varningssystem som informerar omgivningen att det kommer 

en AGV. Även dessa i likhet med Ullrich (2015) rekommendation. Dock kan 

användningen av framförallt ljudliga varningssignaler anses störande för personal 

(Projektledare, 2018;  Head of TPH-Nordic, 2018) och det kan därför väljas att använda 

i vissa specifika situationer, till exempel när AGV möter hinder i färdvägen för att 

ytterligare informera om sin närvaro. Alla olika AGV-typer har även nödstopp 

installerade som går att använda för att stanna trucken. (Head of TPH-Nordic, 2018; MAX 

AGV, u.å; Sales repr, 2018). En säkerhetslösning som nämns som dock inte är relevant i 

detta fall är den sparkbräda som nämns för att säkerställa att last inte faller av under höga 

lyft. Detta i och med att författarna inte inkluderat några flöden med höga lyft i de 

rekommenderade flödena.  

 

Efter att ha jämfört de krav som ställs på säkerhetslösningar med av de olika 

leverantörerna av AGV använder som standard på sina truckar går det att konstatera att 

säkerhetslösningarna inte är en faktor som avgör vilken typ av AGV som bör användas 

då alla typer av AGV från alla leverantörer lever upp till de säkerhetskrav som ställs och 

det går även att utöka säkerhetsarrangemanget runt AGV ytterligare efter behov. 

 

5.3.2 Navigeringsmetod. 

För att AGV ska kunna operera effektivt krävs det en navigeringsmetod som dels ger 

tillräckligt hög precision, är enkel att göra förändringar i vid behov och är robust så att 

den inte påverkas av yttre faktorer. Det finns två grupper av navigeringsmetoder: fast 

navigering och öppen navigering (Martínez-Barberá & Herrero-Pérez, 2010). 

 

5.3.2.1 Fast navigering 

De fasta navigeringsteknikerna är relativt enkla att förhålla sig till, då AGV använder sig 

av sensorer i marken och transporterar sig utefter dessa (Ullrich, 2015). Den passiva och 

den optiska  vägledningen har fördelen att den är relativt enkel att förändra då det endast 

krävs att nya remsor fästs på golvet för att förändra rutten (Shneier & Bostelman, 2015; 
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Ullrich, 2015). Nackdelen med de båda teknikerna är när annan trafik rör sig inom samma 

område. Det leder till ett konstant slit på remsorna vilket kan komma att påverka 

navigeringen. Det är relativt enkelt att byta remsor om så behövs men det kan ändå riskera 

att bli störningar i trafiken om AGV inte kan navigera ordentligt. Detta gör att dessa 

navigeringsmetoder inte är att rekommendera på rusta då slitaget kan komma att bli högt 

med all den andra trafik som finns i flödena. Den aktiva navigeringen har inte dessa 

problem då den ledare som AGV navigerar utefter ligger i golvet (Ullrich, 2015). För att 

kunna installera ett aktivt induktionsledningssystem krävs det att betonggolvet bilas upp 

för att sen lägga ner ledningen i och sedan fylls igen. Detta gör både en nyinstallation 

väldigt komplicerad och vid framtida förändringar av färdvägen. I Rustas fall skulle detta 

påverka den existerande verksamheten och kan i värsta fall kräva att verksamheten helt 

stannar av under installationen. Även det faktum att det är väldigt komplicerat att ändra 

färdväg gör att en induktiv vägledning inte heller är ett alternativ. 

 

5.3.2.2 Öppen navigering 

I ett system med öppen navigering använder inte AGV någon fysisk interaktion som 

vägleder den som i fallet med fast navigering. Istället är dess färdbana lagrat i  ett 

överliggande datasystem som talar om för trucken hur den ska åka. De referenspunkter 

som finns används då enbart för att hjälpa trucken att veta vart denne befinner sig 

(Martínez-Barberá & Herrero-Pérez, 2010). Systemen som använder sig av magnet 

spottar eller RFID kräver att antingen magneter eller RFID-taggar fästes i golvet (Ullrich, 

2015; Lee, et al 2016). Detta ger många likheter med de fasta navigeringsmetoderna och 

därav samma nackdelar. Lee et al (2016) nämner till exempel att RFID-taggar i golvet är 

känsligt för yttre förhållanden och kan slitas av de påfrestningar som uppstår av truckarna 

som rör sig över golvet. Dessa navigeringsmetoder använder inte någon av de leverantörer 

som tagits upp här. Istället använder de lasernavigering som standard. Det finns två olika 

lasersystem AGV kan använda. Antingen avvänds reflektorer som sätts upp på 

exempelvis väggar som lasern studsar tillbaka på och informationen om vart AGV är 

genom att trucken triangulerar sig med hjälp av dessa reflektorer. När trucken kan läsa av 

minst två eller tre av dessa vet trucken vart den befinner sig med väldigt hög precision 

(Ulrich, 2015). Detta är den navigeringsmetod som är vanligast att använda (Ulrich, 

2015). Detta styrks även av Sales repr (2018) och Head of TPH-Nordic (2018). Fördelarna 

med konstgjord lasernavigering är att den har väldigt hög precision och är enkel att göra 

om då det enbart krävs att sätta upp nya reflektorer och föra in dess positioner i 
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datorsystemet. Det påverkas inte heller av yttre förhållanden (Ullrich 2015). I en 

lasernavigering med naturliga landmärken används istället konturerna i omgivningen som 

reflektor. För att detta ska fungera krävs det att en väldigt exakt mätning genomförs av 

hela lagret. Denna data används sedan till att skapa en karta av miljön (Riisgaard & Blas, 

2005). I denna karta läggs sedan rutterna in som AGV ska åka. Detta innebär att om det 

ska göras förändringar i miljön, krävs det att en ny karta skapas och detta gör att det kan 

bli problem vid förändringar. Detta arbete går dock att förenkla genom att använda en så 

kallad SLAM som kartlägger miljön. Dock är det ändå ett moment som krävs vid 

förändringar av flödena (Klančar et al, 2017). Fördelarna med att använda naturlig 

navigering är högre flexibilitet vid förändringar av färdvägen då man inte är beroende av 

externa reflektorer. Dock är precisionen sämre än med konstgjord navigering (Ullrich 

2015). Detta gör att en navigering med hjälp av reflektorer är att föredra då denna lever 

upp till alla de krav som ställs på hög precision, enkel att göra förändringar i och att den 

inte är känslig för yttre förhållanden. Det går även att använda en variation av de olika 

metoderna. Till exempel skulle konturnavigering kunna användas på långa raksträckor 

och konstgjord navigering där det krävs större precision som vid kurvor eller vid på- och 

avlastningsställen. Ett sådant system undgår dock inte de nackdelar som följer med 

konturnavigeringen och förändrade miljöer, vilket leder författarna till att endast 

rekommendera konstgjord lasernavigering. 

 

Det finns som tidigare nämnt andra navigeringstyper som sonar- och kamerateknik. Dessa 

har dock vissa nackdelar och ingen av de leverantörer som denna studie haft samtal med 

använder dessa navigeringstyper. De anses därför inte aktuella. Den sista 

navigeringsmetoden är GPS-navigering. Denna används mest i utomhusmiljöer då den i 

vanliga fall kräver kontakt med himlen. Den går dock det att installera även inomhus 

(Ullrich 2017). En stor nackdel med GPS-navigering är den låga precisionen den ger 

(Carlo, Vis & Roodbergen, 2014) vilket gör att författarna inte anser denna teknik som 

ett alternativ. 

 

5.3.3 Trucktyp.    

Då det i alla flöden som Rusta använder sig av enbart är pallar som ska transporteras faller 

underride-AGV bort direkt då denna koppar ihop sig med en mindre vagn (Ullrich (2015). 

Även piggyback-AGV faller bort som alternativ då dessa specialiserar sig på att ta emot 

och överföra pallar utan att lyfta dem från golvet (Ullrich, 2015). Pallarna ska alltså rullas 
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på och av piggyback-AGV och i Rustas fall fungerar inte detta. Kvar finns då AGV-

gaffeltruckar och Towing-AGV. AGV-Gaffeltruckar är det klart vanligaste och finns i 

flera olika utföranden (Head of TPH-Nordic, 2018; MAX AGV, u.å; Sales repr, 2018). 

Dessa används med fördel i flöden där pallar ska flyttas från punkt A till punkt B (Ullrich 

2017) och stämmer överens med alla de flöden som finns på Rusta. Towing-AGV kopplar 

istället ihop sig med en eller flera vagnar och kör dessa till sen specifik plats (Ullrich, 

2015) . Här krävs därför att manuella truckförare både lastar på och av vagnarna. Fördelen 

med detta är att fler pallar kan köras samtidigt men det kräver också större koordination 

då pålastningen och avlastning måste samspela. Det krävs också ett system för när 

towing-AGV ska köra. Detta ger mindre flexibilitet då denna typ kräver mer uppassning. 

Fördelarna är dock att det finns möjlighet att använda färre truckar om större laster körs. 

Av de tillverkare som denna studie behandlar är det enbart Toyota material handling som 

har en Towing-AGV i sitt sortiment med sin TAE500. Dock rekommenderas Rusta att 

inte använda sig av dessa typer av AGV på grund av den minskade flexibiliteten de 

erbjuder. Istället rekommenderas det att använda sig av AGV-gaffeltruckar. Dessa finns 

dels som specifikt designade, som har fördelen av att ha optimalt integrerade 

tilläggskomponenter för AGV och en något längre förväntad livslängd (Ullrich 2015). 

Det finns även serietillverkade AGV som bygger på en manuellt hanterad truck där 

utrustning för AGV byggts på. Dessa ger lägre kostnader, högre tillgänglighet av service 

och reservdelar och ger möjlighet att opereras manuellt vid behov (Ullrich 2015). Ullrich 

(2015) nämner även att specifikt designade AGV kan använda automatisk laddning. Detta 

kan dock även de AGV som är utvecklade från standardutföranden (Head of TPH-Nordic; 

Sales repr, 2018). Fördelarna med att använda AGV som är utvecklade från 

standardutförande gör att dessa är att föredra. Det beror framförallt på de lägre 

kostnaderna, då detta är Rustas största drivkraft för att implementera AGV och genom 

högre tillgänglighet at service och reservdelar säkerställa att truckarna inte blir 

stillastående vid incidenter. Både Toyota material handling och Jungheinrich bygger sina 

AGV genom att bygga på teknik för AGV på de befintlig truckarna. Utifrån detta är det 

dessa två leverantörer som är aktuella för Rusta att använda. 

 

Vilken trucktyp som passar bäst i respektive flöde styrs till stor del av hur stor vikt som 

ska lyftas och hur högt det behöver lyftas. De flöden som rekommenderades i 

frågeställning 2 har den gemensamma faktorn att det inte är något flöde som kräver några 

högre lyft utan det är enbart transporter av pallar från golvplats vid punkt A till golvplats 
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vid punkt B. Detta gör att lyfthöjden för en AGV inte behöver vara högre än att pallen 

lyfts från marken. Både Toyota material handling och Jungheinrich har sådana truckar i 

sitt sortiment i form av LAE250 och ERE. Båda dessa har en lyftkapacitet på 2500 kg 

(Head of TPH-Nordic, 2018; Sales repr, 2018) och det är inte mycket som särskiljer dem 

åt utan båda ses som ett bra alternativ för just dessa flöden. Det ska dock sägas att Toyota 

material handling har ett större utbud av truckar och är till exempel den enda tillverkaren 

av dessa som har en AGV med kapacitet att lyfta över sex meter. Detta kan vara bra att 

ha med i beräkningarna vid en eventuell implementering av fler AGV i framtiden. 

 

5.4 Slutsats 

Det finns många faktorer som spelar in i valet av AGV-typ. Det är en mängd tekniska 

säkerhetslösningar som måste finnas för att AGV ska kunna operera säkert. Kring dessa 

finns det inom EU vissa regleringar som säkerställer att alla leverantörer levererar truckar 

som klara dessa säkerhetskrav. Med navigeringsmetoder finns det också flera olika 

alternativ att välja mellan men inte något regelverk som styr leverantörerna. Dock är det 

tydligt efter att ha läst teori och samlat empiri från leverantörerna att lasernavigering med 

konstgjorda landmärken är det bästa alternativet i Rustas fall då AGV ska operera i en 

inomhusmiljö. Utöver att dessa faktorer spelar in i valet av AGV, där de tekniska 

säkerhetslösningarna kan ses som något av en hygienfaktor, påverkas valet av trucktyp 

också av vilket arbete som ska utföras. I samtliga fall där Rusta rekommenderas att 

använda AGV sker enbart rena transporter utan några lyft. Detta ger två val av trucktyp. 

AGV-gaffeltruck eller towing-AGV. Här är AGV-gaffeltruckar att föredra, eftersom de 

ger en större flexibilitet. På grund av att det i de flöden som tagits fram inte krävs några 

högre lyft rekommenderas en låglyftande AGV liknande Toyota Material Handelings 

LAE250 eller Jungheinrich ERE-AGV. 
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6 Kvantitativ analys 
I kapitel 6 genomförs den kvantitativa analysen av de resultat som tagits fram i kapitel 4 

och 5. De flöden som analyseras är flöde 2, 3, 4, 12 och 13 ur figur 4.7 och den trucktyp 

som används är en låglyftande gaffeltruck med konstgjord lasernavigering. De två 

alternativ som ställs mot varandra är Alternativ 1: att ha kvar de traditionella truckarna 

i respektive flöde. Alternativ 2: att implementera AGV i respektive flöde. I alternativ 2 

presenteras enbart prisuppgifter från Jungheinrich. Detta då Toyota material handling 

inte kunnat ge prisuppgifter utan ytterligare information som sträcker sig utanför denna 

studie. 

 

6.1 Empiri 

För att jämföra kostnader mellan de två alternativen bör jämförbara kostnader analyseras. 

Dessa kostnader är arbetskraftskostnad och kostnaden för de traditionella truckarna som 

jämförs med investeringskostnaden och driftkostnaden av AGV-truckarna. 

 

6.1.1 Alternativ 1: Att ha kvar de traditionella truckarna i respektive flöde 

Rusta leasar idag de truckar som används av Toyota material handling. Kostnaden per 

månad för att leasa truckarna varierar beroende på hur många timmar en truck används 

och på hur lång leasing-tiden är. En genomsnittlig truck kostar ca 3000 SEK per månad 

och den genomsnittliga tiden truckarna har kvar på sina leasingkontrakt är fem år. I denna 

kostnad ingår även ett serviceavtal för de leasade truckarna (Chef för produktionsstöd, 

2018). Då truckarna är leasade har de inget restvärde för Rusta efter den ekonomiska 

livslängden. Kalkylräntan beräknas till fem procent för grundinvesteringar. Den 

genomsnittliga totalkostnaden för en truckförare är 250 SEK i timmen (Systemutvecklare, 

2018). 

 

Kostnadskalkyl  

Antal levererade pallar per dag är: 

- Flöde 2, 254st 

- Flöde 3, 301st 

- Flöde 4, 304st 

- Flöde 12, 200st 

- Flöde 13, 88st 
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Längden flödena är: 

- Flöde 2, 180m 

- Flöde 3, 200m 

- Flöde 4, 100m 

- Flöde 12, 200m 

- Flöde 13, 200m 

 

Tiden det tar att leverera en pall och åka tillbaka igen tar: 

- Flöde 2, 174s 

- Flöde 3, 192s 

- Flöde 4, 101s 

- Flöde 12, 192s 

- Flöde 13, 192s 

 

Dessa värden är genomsnittliga då antalet pallar varierar per dag och då flöde 2,3,4 och 

12 inte kör mellan två fasta punkter anges de sträckor de rekommenderade förändringarna 

i flödena från frågeställning 2 innebär. Detta för att kunna göra likvärdiga jämförelser 

mellan de båda alternativen, det vill säga: att fortsätta använda traditionella truckar eller 

använda AGV i dessa flöden (Systemutvecklare, 2018).  

 

 
Figur 6.1 Kostnad för personal  

 

I figur 6.1 har total tid per dag (h) räknats ut genom att multiplicera antal levererade pallar 

med antal sekunder det tar att leverera en pall och åka tillbaka igen. Detta värde har senare 

gjorts om till timmar istället för sekunder. Från samma tabell har kostnad per dag räknats 

ut genom att multiplicera antalet timmar varje flöde tar per dag med timkostnaden per 

truckförare. Därefter räknades den totala personalkostnaden per flöde och månad ut 

genom att multiplicera kostnaden per dag med 20 då detta är det genomsnittliga antalet 

dagar per månad centrallagret opererar (Chef för produktionsstöd, 2018)  

Flöde Genomsnittligt antal 
förflyttade pallar per 
dag (st)

Flödets längd (m) Tid att förflytta 1 pall 
och åka tillbaka. (s)

Total tid per dag (h) Timkostnad per 
truckförare (SEK)

Kostnad 
per dag 
(SEK)

Arbetskraftskostnad
per månad (SEK)

Flöde 2 354 180 174 17,11 250 4278 85550
Flöde 3 301 200 192 16,05 250 4013 80267
Flöde 4 304 100 101 8,53 250 2132 42644
Flöde 12 200 200 192 10,67 250 2667 53333
Flöde 13 88 200 192 4,69 250 1173 23467

Kostnad för personal 
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Figur 6.2 Månadskostnad för truckar 

 

I figur 6.2 räknas total kostnad för truckar per månad och flöde ut genom att multiplicera 

den del antal timmar truckarna opererat i ett flöde med den genomsnittliga 

månadskostnaden för en truck. Den del en truck opererat i ett flöde genereras genom att 

dividera antalet timmar trucken har opererat i ett flöde med det totala antalet timmar en 

truck kan operera per månad. 

 

 
Figur 6.3 Totalkostnad för att förflytta alla pallar i ett flöde per månad 

 

I figur 6.3 har den totala kostnaden per månad för att förflytta det genomsnittliga antalet 

pallar per månad räknats fram genom att addera den totala arbetskraftskostnaden per flöde 

med den totala kostnaden för truckarna per flöde.  

 

I alternativet att behålla de traditionella truckarna får författarna fram följande värde att 

sätta in i annuitetsmodellen (förklaring till förkortningarna nedan finns på sidan 30): 

R = 0 

p = 5% 

n = 5 år 

Flöde Månadskostnad	för	
1	truck	(SEK)

Totalt	antal	
opererande	
tid	per	
månad	(h)

Utnyttjad	trucktid	
per	flöde	och	
månad	(h)

Kostnad	för	truckar	
per	månad	och	flöde	
(SEK)

Flöde 2 3000 600 342 1711
Flöde 3 3000 600 321 1605
Flöde 4 3000 600 171 853
Flöde 12 3000 600 213 1067
Flöde 13 3000 600 94 469

Kostnad för truckar

Flöde Arbetskraftskostnad 
per månad (SEK)

Kostnad för 
truckar per 
månad och flöde 
(SEK)

Total kostnad (SEK)

Flöde 2 85550 1711 1047132
Flöde 3 80267 1605 982464
Flöde 4 42644 853 521968
Flöde 12 53333 1067 652800
Flöde 13 23467 469 287232

Total kostnad för att förflytta pallar per flöde
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G = 0 

a= -Kostnaden för respektive flöde. 

 

I formeln  𝐴 = ( Z
Q[\ ^^

 – G) 
g

Q_(Q[\)^_^
+ 𝑎 Eftersom R och G är 0 blir A = den 

totala årskostnaden. Alltså: 

Flöde 2 A= -1 047 132 

Flöde 3 A= - 982 464 

Flöde 4 A= - 521 968 

Flöde 12 A= - 652 800 

Flöde 13 A = -287 232 

Alla flöden A= -3 491 596 

 

Produktivitet 

 
Figur 6.4 Uträkning av produktivitet 

 

Produktiviteten räknas som tidigare nämnts genom att dividera levererade antal pallar 

med kostnaden för dess förflyttningar. Det totala antalet förflyttade pallar per månad har 

räknats ut genom att multiplicera antal förflyttade pallar per dag med 20. 

 

6.1.2 Alternativ 2: Att implementera AGV i respektive flöde 

När företag investerar i AGV får de två val. Antingen så köper de AGV-truckarna och får 

en stor investeringskostnad eller så kan de välja att leasa AGV. Det vanligaste idag är 

dock att företagen väljer att leasa för att slippa den stora investeringskostnaden det 

innebär att köpa (Head of TPH.Nordic, 2018; Sales repr, 2018). Utöver kostnaderna för 

hårdvara tillkommer även kostnader för att projektera och installera systemet. I denna 

Flöde Antal förflyttade pallar 
per månad

Total kostnad 
för att förflytta 
pallar

Produktivitet

Flöde 2 84960 1047132 0,08
Flöde 3 72240 982464 0,07
Flöde 4 72960 521968 0,14
Flöde 12 48000 652800 0,07
Flöde 13 21120 287232 0,07
Alla flöden 299280 3491596 0,09

Produktivitet
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kostnad ingår installation av styrsystem som talar om för AGV vad de ska göra. Det ingår 

även en installation av navigationssystemet med mera. Här skiljer det sig lite mellan de 

olika leverantörerna där till exempel Toyota material handling kräver att kostnaden för 

projektering och installation betalas direkt (Sales repr, 2018) medan Jungheinrich kan 

inkludera även denna kostnad i leasingkostnaden och dela upp betalningen av denna över 

hela leasingtiden (Head of TPH-Nordic, 2018). Då AGV-systemet i exemplet leasas finns 

det inget restvärde i dessa för Rustas del. 

 

I prisexemplet nedan väljer författarna dock att presentera kostnaden för projekteringen 

som en investeringskostnad, detta då det har gjorts en ganska grov uppskattning av 

kostnaden, därmed finns en relativ stor osäkerhet i måttet. På det sättet blir det mer korrekt 

att i framtiden att jämföra olika alternativ. 

 

Beroende på vilken typ av batterisystem som används i AGV krävs det olika antal AGV 

i samma flöde för att klara av den genomsnittliga kapaciteten. De två alternativen av 

batterisystem är Litium-Ion-batterier (Li-Ion) och Bly syra-batterier. Anledningen till att 

det krävs olika antal AGV beroende på batterityp är att Bly Syra-batterierna uppskattas 

att klara av att operera utan laddning eller batteribyte under hela dagen medans Li-Ion 

batterierna behöver laddas och därför inte har samma kapacitet. Fördelarna med Li-Ion är 

dock att batterierna har längre livslängd (Head of TPH-Nordic, 2018) 

 

I rekommendationerna från frågeställning 2 rekommenderas flödena 3, 12 och 13 att 

sammanföras då de utgår från i princip samma punkt och även kan leverera till samma 

område. Detta ger en genomsnittlig pallfrekvens per dag på 589 per dag. Till detta 

uppskattas det behövas 5,4 AGV-truckar om Bly Syra batterier används medans om Li-

Ion batterier används uppskattas det behövas 6,8 AGV-truckar (Head of TPH-Nordic, 

2018). För flöde 2, där pallfrekvensen är 354 pallar per dag, uppskattas det behövas 2,6 

AGV med Bly Syra batterier och 3,2 stycken om Li-Ion används (Head of TPH-Nordic, 

2018). I flöde 4 är frekvensen 304 pallar per dag och då uppskattas det behövas 1,6 eller 

2 AGV-truckar beroende på om de använder Bly Syra eller Li-Ion-batterier (Head of 

TPH-Nordic, 2018). I nedan beräkningar har antalet truckar avrundats uppåt till närmaste 

heltal då det inte är möjligt att använda 5,3 AGV. Detta på grund av kravet att klara den 

genomsnittliga pallfrekvensen. Detta gör att det finns en liten överkapacitet. 
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Leasingkostnaden per AGV och månad uppskattas till 10700 SEK och servicekostnaden 

per truck och månad till 4150 SEK. Den totala kostnaden per AGV och år blir då 178200 

SEK. Detta exempel gäller för Jungheinrich:s AGV ERE. 

 

Kostnadskalkyl 

 
Figur 6.5 Kostnader för AGV 

 

Utöver dessa kostnader tillkommer även kostnader för projektering och installation. 

Denna är uppskattad till mellan 900 000 och 1200 000. Detta är dock en grov uppskattning 

(Head of TPH-Nordic, 2018). Denna siffra är även för projektering och installation för 

alla tre flöden. Om enbart ett eller två flöden installeras kan antagandet göras att det blir 

något mindre. Därför används 900 000 SEK när varje enskilt flöde analyseras och 1 200 

000 SEK när kostnaden för alla flöden analyseras. 

 

De värden som ska sättas in i formeln för annuitetsmodellen för alternativ 2 blir då 

R = 0 
p = 5% 
n = 5 år 
G = -900 000-1 200 000 SEK 
a= -Kostnaden för respektive flöde. 
 

På grund av att Rustas grundläggande mål med att implementera AGV och att livslängden 

inte är någon faktor då leasingtiden är fast på fem år väljs alternativet att använda Bly 

Syra batterisystem då detta ger en lägre kostnad och högre produktivitet.  

 

För flöde 3,12,13 blir uträkningen då: 

 

𝐴 = ( h
Q[h,hj ^j

 – 900 000) h,hj
Q_(Q[h,hj)^_j

− 1069200  = -1 277 100 
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Flöde 2 ger uträkningen: 

 

𝐴 = ( h
Q[h,hj ^j

 – 900 000) h,hj
Q_(Q[h,hj)^_j

− 534600  = - 742 500 

 

Flöde 4 ger uträkningen: 

 

𝐴 = ( h
Q[h,hj ^j

 – 900 000) h,hj
Q_(Q[h,hj)^_j

− 356400  = - 564 300 

 

Kombinerat ger alla flöden en annuitet på:  

 

𝐴 = ( h
Q[h,hj ^j

 – 1 200 000) h,hj
Q_(Q[h,hj)^_j

− 1	960	200  = -2 237 400 

 

Produktivitet 

Produktiviteten för respektive flöde blir följande:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6.6 Produktivitet 

 

6.2 Analys 

Som Ohlsson (2017) och Andersson (2015) säger, går annuitetsmetoden ut på att jämföra 

olika alternativs totala kostnader med varandra och att välja det alternativ som ger högst 

inbetalningsöverskott. I Rustas fall kommer den eventuella investeringen i AGV inte ge 

något inbetalningsöverskott utan istället en lägre kostnad. Det som fäller avgörandet 

vilket alternativ som ska väljas blir då lägst kostnad. 

 

Kostnaderna för de olika alternativen ovan har räknats ut med hjälp av vissa antaganden. 

Detta gör att kostnaderna inte visar en exakt bild av verkligheten vilket inte heller är 

avsikten med att skapa en modell eller kalkyl. Istället är målet att skapa en så korrekt bild 

Flöde Antal förflyttade pallar 
per månad

Total kostnad 
för att förflytta 
pallar

Produktivitet

Flöde 3,12,13 141360 1277100 0,11
Flöde 2 84960 742500 0,11
Flöde 4 72960 564300 0,13
Alla flöden 299280 2237400 0,13

Produktivitet
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av verkligheten som möjligt medan modellen eller kalkylen fortfarande är övergriplig och 

enkel att förstå och arbeta med (Lundh, Gerlee, 2012). Genom att jämföra de viktigaste 

faktorerna och göra alternativen jämförbara går uträkningarna ändå att använda som 

beslutsunderlag för vilket alternativ som bör väljas. 

Jämför man kostnaderna för att göra förflyttningarna av pallarna i de olika alternativen 

kan man enkelt se att alternativet att använda sig av AGV har klart lägre kostnader. Både 

olika flödena jämförs var för sig och när alla flöden kombineras. Då författarnas förslag 

till Rusta är att kombinera flöde 2, 12 och 13 kommer kostnaderna för dessa även 

presenteras tillsammans för att kunna göra en rättvis jämförelse. 

 

 
Figur 6.7 Jämförelsetabell av kostnader mellan alternativ. 

 

I tabell 6.7 ser författarna tydligt att alternativ två, att implementera AGV ger klart lägre 

kostnader. Det enda undantaget är för flöde 4. Detta kan förklaras genom den relativt 

korta sträcka detta flödet har jämfört med övriga flöden. Detta gör att flöde fyra inte har 

tillräckligt långa avstånd och därför inte kan bära de höga kostnaderna för projekteringen 

och implementeringen. Jämför man enbart direkta kostnader som leasingkostnader för 

truckar och AGV och personalkostnader ger alternativet med AGV en lägre kostnad då 

alternativ ett ger en kostnad på 521 968 kr per år och alternativ två en kostnad på 356 400 

kr per år. Detta gör att om Rusta väljer att implementera AGV i alla flöden och 

implementerings- och projekteringskostnaderna kan spridas ut över fler flöden anser 

författarna att även flöde fyra genererar lägre kostnader om AGV används. 

 

Flöde Annuitesvärde Alt 1. 
Fortsätta använda 
traditionella truckar.

Annuitetsvärde 
Alt 2. 
Implementera 
AGV. Differens

Flöde 3,12,13 1 922 496 kr-           1 277 100 kr-   645 396 kr            
Flöde 2 1 047 132 kr-           742 500 kr-      304 632 kr            
Flöde 4 521 968 kr-              564 300 kr-      42 332 kr-              
Alla flöden 3 491 596 kr-           2 237 400 kr-   1 254 196 kr         
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Figur 6.8 Jämförelsetabell av produktivitet mellan alternativen  

 

I tabell 6.8 ser man att alternativ två också har en högre produktivitet än alternativ ett i 

alla fall utom i flöde 4. Detta av samma anledning som diskuterades ovan. De olika 

alternativen räknads ut genom att använda samma antal pallar som förflyttades. Detta 

innebär att kapaciteten inte är mindre i det ena alternativet. Snarare något ökad på grund 

av de avrundningar som gjorts i antalet AGV som används. Enligt Czumanski & Lödding 

(2016) och Grönroos & Ojasalo (2004) bör ett företag sträva efter att ha en så hög 

produktivitetsvariabel som möjligt då detta pekar på att företaget använder sina resurser 

på ett mer optimalt sätt.  

 

Projektledare (2018) rekommenderar att ett företag väljer ut ett eller ett färre antal flöden 

att implementera AGV i för att senare bygga ut AGV-systemet ytterligare. Detta för att 

acklimatisera personalen och upptäcka potentiella fel. Med detta i åtanke rekommenderas 

Rusta att välja ett färre antal flöden att implementera AGV i. Då kombinationen av flöde 

3, 12 och 13 är det flöde som ger den största kostnadsbesparingen rekommenderar 

författarna att börja med detta flöde för att senare bygga ut AGV-systemet. 

 

6.3 Slutsats 

Det är tydligt att alternativ två, där Rusta investerar i AGV i flöde 2, 3, 4, 12 och 13 ger 

klart lägre kostnader än om de väljer att ha kvar de traditionella truckarna i dessa flöden. 

Om Rusta skulle välja att investera i AGV i alla dessa flöden är den sänkta kostnaden 

cirka 1,2 mkr per år. Detta motsvarar ungefär den totala grundinvesteringen vilket betyder 

att på cirka ett år har investeringen betalat av grundinvesteringen och över de fyra år som 

den ekonomiska livslängden sträcker sig över kommer investeringen ge betydligt lägre 

kostnader. Investeringen ger också en ökad produktivitet då antalet förflyttade pallar är 

densamma men den tillförda resursen, i detta fall kostnaden är betydligt lägre. 

Investeringen når alltså upp till båda de kvantitativa mål en investering av AGV har, 

nämligen en kostnadsbesparing och ökad produktivitet. Dock rekommenderar inte 

Flöde Produktivitet Alt 1. 
Fortsätta använda 
traditionella truckar.

Produktivitet Alt 
2. Implementera 
AGV.

Flöde 3,12,13 0,07 0,11
Flöde 2 0,08 0,11
Flöde 4 0,14 0,13
Alla flöden 0,09 0,13
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författarna Rusta att implementera AGV i alla dessa flöden trots den stora 

kostnadssänkningen detta skulle innebära. Detta efter att ha hört hur till exempel ICA har 

gjort med sin implementering av AGV. De har valt att inrikta sig på ett flöde först för att 

i detta lära sig av sina misstag och ge personalen en enklare transaktion till att arbeta med 

AGV. Detta gör att författarna rekommenderar Rusta att börja implementeringsprocessen 

av AGV i flöde 3, 12 och 13 som sammanfogas. Den AGV typ som rekommenderas är 

en låglyftande AGV liknande Toyota Material Handelings LAE250 eller Jungheinrich 

ERE-AGV med lasernavigering efter konstgjorda landmärken.När dessa flöden opererar 

effektivt kan implementeringsprocessen fortsätta till fler flöden. 
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7 Slutsats – summering av arbetet 
I följande kapitel presenteras en kort sammanfattning av studien. Därefter presenteras 

det praktiska och teoretiska bidraget som studien har tillfört. Även kritik till det egna 

arbetet och förslag till framtida forskning presenteras. 

 

7.1 Sammanfattning  

En del i Rustas affärsstrategi ligger i att genom en effektiv distribution kunna erbjuda sina 

kunder låga priser på de produkter som saluförs (Rusta, 2018). Ett sätt Rusta ser som en 

möjlig effektivisering av distributionen är att använda AGV i deras centrallager. Detta för 

att sänka kostnaderna för verksamheten. Därav har kostnadsminskning varit den största 

drivkraften i projektet. Studiens syfte var att se om Rusta kunde uppnå 

kostnadsminskningar genom att använda AGV istället för traditionella truckar. Resultatet 

i studien ska senare kunna användas som beslutsunderlag för det strategiska beslutet om 

att implementering av AGV. 

 

När ett företag ska göra en investering krävs det att de analyserar en rad faktorer för att 

se hur investeringen påverkar verksamheten och om det är möjligt att genomföra 

investeringen. På grund av avsaknaden av teori om vilka faktorer som bör analyseras 

byggdes först en beslutsmodell över vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutet. 

Därför blev studiens första frågeställning ”Hur ser en beslutsmodell ut för att ta det 

strategiska beslutet att investera i ett AGV-system?”. De faktorer som modellen byggdes 

på delades upp i avgörande kvalitativa, påverkande kvalitativa och kvantitativa faktorer. 

De avgörande kvalitativa gav svar på om det fanns förutsättningar att använda AGV 

medan de påverkande kvalitativa faktorerna gav svar på vilken typ av AGV och vilket 

navigationssystem som rekommenderades. De kvantitativa faktorerna analyserade 

investeringens kostnader och jämförde denna mot alternativet att inte göra investeringen. 

Detta presenterades i kapitel 3. De andra två frågeställningarnas syfte var att ge svar på 

om Rusta kunde nå kostnadsminskningar genom att använda AGV. frågeställningarna 

blev då ”Inom vilka flöden rekommenderas Rusta att implementera AGV?” och ”Vilken 

typ av AGV rekommenderas Rusta att implementera för respektive flöde?”. Dessa 

frågeställningars syfte var att se inom vilka flöden Rusta hade förutsättningar att använda 

AGV och vilken typ av AGV som krävdes. Genom att göra en kostnadsberäkning av de 

olika alternativen kunde en rekommendation göras utefter Rustas mål med investeringen. 
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De två följande kapitlen behandlade de kvalitativa delarna av modellen och genom dessa 

analyser hittades fem möjliga flöden där det fanns förutsättningar att använda AGV och 

att en låglyftande AGV-gaffeltruck med lasernavigering bör användas. Dessa klarade av 

de krav som ställdes både med utgång i beslutsmodellen och i respektive flödes behov. 

Därefter gjordes den kvantitativa delen av beslutsmodellen med utgång i de kvalitativa 

analyserna. Här blev det tydligt att genom att implementera AGV i de möjliga flödena 

kunde Rusta få betydligt lägre kostnader utan att få lägre kapacitet. Rusta 

rekommenderades därför att implementera AGV i tre av de fem flödena som tagits fram. 

Den AGV-typ som rekommenderades var en låglyftande gaffeltrucks-AGV liknande 

Toyota Material Handelings LAE250 eller Jungheinrich ERE-AGV Detta skulle ge en 

sänkt kostnad med cirka 600 000 kronor per år jämfört med de traditionella truckarna. 

Den stora kostnadsminskningen beror till stor del på de lägre kostnaderna för personalen. 

Genom detta uppnår Rusta målet med investeringen, att få lägre kostnader för 

verksamheten i dess centrallager  

 

7.2 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidraget studien bidragit till hittas främst i frågeställning 1. Under ett tidigt 

stadie i studien upptäcktes ett gap i teorin om vilka faktorer som bör analyseras när ett 

företag tar beslut om att investera i AGV. Det saknades även teori om AGV opererande i 

en lagermiljö. Genom att analysera teori från fält så som ekonomistyrning och använda 

den teori som fanns som handlade om AGV men ur en mer generell vinkling än just ur 

ett investeringsbeslut byggdes en grund upp. Denna grund kompletterades sedan även 

med empiri för att färdigställa den beslutsmodell som använts i denna studie. 

Beslutsmodellen kan även användas av andra företag i deras arbete för att implementera 

AGV. Huvudsakligen riktar sig modellen mot företag med liknande förutsättningar som 

Rusta där målet med investeringen är att minimera kostnaderna och som har en 

lagerverksamhet. Dock går den att använda även för andra typer av företag med andra 

mål då grundförutsättningarna för att använda AGV är likvärdiga oavsett bransch.  

 

Det praktiska bidraget hittas i frågeställning 2 och 3 och riktar sig till fallstudie-företaget 

Rusta. Då studien gett rekommendationer på frågeställningar om de bör implementera 

AGV i verksamheten på centrallagret går denna studie att använda som en förstudie. 

Baserat på resultatet av studien kan Rusta ta ett strategiskt beslut på om de bör gå vidare 
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med projektet att implementera AGV. Studien ger konkreta rekommendationer till Rusta 

inom vilka flöden de rekommenderas att använda AGV och vilken typ av truck som 

passar i respektive flöde. Då författarna haft kontakt med två leverantörer av AGV har 

även dessa involverats och har till viss del satts in i processen. Detta gör att Rusta har 

kommit närmare en implementering av AGV. 

Trots att studien riktar sig mot Rusta finns det även vissa samhälleliga bidrag ur studien. 

Genom att använda AGV frigörs resurser som på annat sätt kan bidra i samhället. Det 

finns även andra aspekter. Exempel på detta är personalen som i och med en 

implementering av AGV slipper monotona arbetsuppgifter där de åker långa sträckor. 

AGV bidrar även, som studien visat, till en säkrare arbetsmiljö på arbetsplatsen. Och trots 

att studien byggt på Rustas förutsättningar kan den ligga till grund för andra företags 

implementeringsprocesser av AGV. 

 

7.3 Kritik mot egna arbetet 

Den största kritiken till det egna arbetet kommer ur det faktum att det i vissa fall inte 

funnits tillräckligt många teoretiska källor att använda. Framförallt i frågeställning 1. I de 

allra flesta fall har flera källor använts för att styrka varandra och på så sätt gett en hög 

validitet. Detta har dock inte alltid gått att upprätthålla då källor saknats. I de fallen har 

empiriska källor använts för att öka validiteten. Dessa källor har i vissa fall varit 

leverantörer av AGV och författarna har varit medvetna om att de kan ha ett egenintresse 

i de svar som getts. I den kvantitativa delen i kapitel 6 användes enbart en leverantörs 

kostnader för att göra kostnadskalkylen. Detta eftersom det andra företaget behövde 

information som inte täcktes in i denna studie och därför inte kunde lämnas över av 

författarna. Kapitel 6 bygger även på uppskattade värden och ger inte en exakt bild av 

verkligheten. 

 

7.4 Förslag till framtida forskning. 

Då det i studien framkommit ett gap i forskningen om AGV inom lager och 

distributionscentraler rekommenderar forskarna att detta område studeras närmare. Både 

vad AGV kan tillföra och hur företag bör arbeta med implementeringsprocessen. I övrigt 

rekommenderar författarna en djupare studie i den beslutsmodell som skapats där 

jämförelser görs för företag som inte har kostnadsminimering som största drivkraft. Ett 

exempel kan istället vara för företag som opererar i ogästvänliga miljöer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguider 

Intervjuguide 1 
 
Semistrukturerad intervju med Lagerchef lager in 12/3 
 
Inledande frågor 
 
Förklara lite kort det generella flödet. Från input till output? 
 
Olika delprocesser i verksamheten. 
 
Finns det processer eller flöden med truckar där ni upplever riskfaktorer? 
 
Inleverans  
 
Hur går inleveransen till? 
 
Hur bestäms det vilken port lastbilen ska lasta av i?  Försöker man ha nära lägerplatserna. 
 
Hur många inleveranser per dag. Är de utspridda över dagen? 
 
Skiljer det sig mellan olika produkter. 
 
Vilka flöden finns det i den här delprocessen? Hur kör truckarna. Vilken typ av truck.  
 
Hur transporteras produkterna till lagret? Förklara det flödet. 
 
Ser du några repetitiva flöden? 
 
Finns det några stödprocesser eller flöden? 
 
Ser ni någon problematik i den här processen rörande flödet av truckar idag? 
 
Lagerhållning 
 
Vilka olika lagerdelar har ni? Finns det olika processer för de olika lagerdelarna?  
 
Finns det dedikerade truckar för de olika lagerområdena eller kan de behöva åka långa 
sträckor emellan? 
 
Hur sker påfyllningen från bulklagret till plocklagret? Vad händer med tompallar? 
 
Vilka flöden finns det i den här delprocessen? Hur kör truckarna. Vilken typ av truck.  
 
Finns det data att ta fram om hur långt truckarna har åkt på en dag? 
 
Finns det några stödprocesser eller flöden? 



  
 

II 

 
Ser ni någon problematik i den här processen rörande flödet av truckar idag? 
 
Generella frågor 
 
Hur bestäms det allokeringen av truckarna? 
 
Är olika truckar dedikerade till olika arbetsuppgifter? 
 
Ser du några flöden inom där du tror att AGV skulle vara effektivt.  
 
 
 
Intervjuguide 2 
 
Semistrukturerad intervju med Lagerchef Lager ut 14-3 
 
Inledande frågor 
 
Förklara lite kort det generella flödet. Från input till output? 
 
Olika delprocesser i verksamheten. 
 
Finns det processer eller flöden med truckar där ni upplever riskfaktorer? 
 
Plockning 
 
Hur går plockningen av varor till? Är det olika för olika produkter? 
 
Kan det bli långa sträckor att åka för truckarna.  
 
Är det vissa varor som skickas i helpall?  
 
Finns det några repetetiva flöden? 
 
Vilka flöden finns det i den här delprocessen? Hur kör truckarna. Vilken typ av truck? 
 
Finns det några stödprocesser eller flöden? 
 
Ser ni någon problematik i den här processen rörande flödet av truckar idag? 
 
Arrangering av utleverans 
 
När plockningen är klar, hur arrangerar ni det då för utleverans? 
 
Hur bestäms det vilken utlastningsdocka som ska användas. Görs det någon relation till 
vart de produkterna som ska skickas finns? 
 
Vilka flöden med truckar finns det här? 
 
Finns det några stödprocesser eller flöden? 



  
 

III 

 
Ser ni någon problematik i den här processen rörande flödet av truckar idag? 
 
Utleverans 
 
Hur lastas produkterna in i lastbilen? 
 
Generella frågor 
 
Hur bestäms det allokeringen av truckarna? 
 
Är olika truckar dedikerade till olika arbetsuppgifter? 
 
Ser du några flöden inom där du tror att AGV skulle vara effektivt.  
 
 
Intervjuguide 3 
 
Semistrukturerad intervju med Gruppchef miljö 15/3 
 
Vilka arbetsuppgifter har miljögruppen? 
 
Vilka flöden av truckar finns? 
 
Ser du några möjligheter att använda AGV inom din grupp? 
 
Intervjuguide 4 
 
Semistrukturerad intervjuguide med Sales representative Automation, Toyota material 
handling, 13/3 
 
Vilka ekonomiska fördelar ser du med att använda AGV? 
 
Hur är det med initialkostnader? Går det att leasa truckar? 
 
Hur ser produktiviteten ut jämfört med vanliga truckar? 
 
Idag är vi i en förstudiefas där vi fokuserar på ekonomiska förutsättningar med 

användandet av AGV. Vilka aspekter anser du att man bör ta hänsyn till som kan påverka 

kostnader och produktivitet.  

 
Vilka säkerhetslösningar används med AGV. 
 
Vilka förutsättningar krävs från Rustas del för att kunna använda sig av AGV. 
 
Vad kännetecknar ett flöde där man använder AGV? Inom vilka flöden ser ni att andra 
kunder inom lager använder AGV?  
 
Enligt er hemsida har ni 3 olika AGV-system? Vilka användningsområden ser ni för de 
olika? För och nackdelar med dem?  



  
 

IV 

 
Går det att anpassa de olika truckarna. Tex ha extra långa gafflar? 
 
Vilka olika navigationsmetoder använder ni i era AGV system. 
 
Vad anser ni att ni har för fördelar med era AGV-system gentemot era konkurrenter?  
 
 
Intervjuguide 5 
 
Semistrukturerad intervju med Gruppchef kvalitet och automation 15/3 
 
Vilka arbetsuppgifter har kvalitet och automationsgruppen? 
 
Vilka flöden av truckar finns? 
 
Ser du några möjligheter att använda AGV inom din grupp? 
 
 
Intervjuguide 6 
 
Semistrukturerad telefonintervjuguide med Head of TPH-Nordic, Jungheinrich, 23/4 
 
Vilka ekonomiska fördelar ser du med att använda AGV? 
 
Hur är det med initialkostnader? Går det att leasa truckar? 
 
Hur ser produktiviteten ut jämfört med vanliga truckar? 
 
Idag är vi i en förstudiefas där vi fokuserar på ekonomiska förutsättningar med 
användandet av AGV. Vilka aspekter anser du att man bör ta hänsyn till som kan påverka 
kostnader och produktivitet.  
 
Vilka säkerhetslösningar används med AGV. 
 
Vilka förutsättningar krävs från Rustas del för att kunna använda sig av AGV. 
 
Vad kännetecknar ett flöde där man använder AGV? Inom vilka flöden ser ni att andra 
kunder inom lager använder AGV?  
 
Enligt er hemsida har ni 3 olika AGV-system? Vilka användningsområden ser ni för de 
olika? För och nackdelar med dem?  
 
Går det att anpassa de olika truckarna. Tex ha extra långa gafflar? 
 
Vilka olika navigationsmetoder använder ni i era AGV system. 
 
Vad anser ni att ni har för fördelar med era AGV-system gentemot era konkurrenter?  
 
 



  
 

V 

Intervjuguide 7 
 
Strukturerad intervju med Systemutvecklare 2/5 
 
Vad kostar en truckförare per timme? 
 
Avstånd från punkt a till punkt b, längsta och den kortaste sträckan samt Antal pallar som 
går i flödet per dag. 
 
Flöde 1. Transportering av pall från uppställningsplats för inkommande gods till in-

banan i kranlagret. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 2. Transportering av pall från uppställningsplats för inkommande gods till 

djupställage. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 3. Transportering av helpall från ut-banan i kranlagret till uppställningsplats 

för utleverans. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 4. Transportering av helpall från djupställage till uppställningsplats för 

utleverans. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 5.Transportering av returpallar som ankommer från butik, från inleverans 

uppställningsplats till tältet. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 6.Transport av B-pall från tältet till inleverans uppställningsplats. 

Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 7.Transport av lådor som returneras från butik. Från uppställningsplats för 

inkommande gods till uppställningsplats lokaliserad mellan in- och ut-banan från 

kranlagret. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 8.Transport av pall från kranlagrets ut-bana till uppställningsyta nära ut-

banan. 

Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 9.Transport av pall från uppställningsyta nära kranlagrets ut-bana till 

pallställage för plock. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 



  
 

VI 

Flöde 10.Ihopsamling och transportering av EU-tompall från pallställage till 

uppställningsytan under entresolen. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd 

på flödet? 

 

Flöde 11.Ihopsamling och transportering av andra typer av tompall från pallställage 

till uppställningsplats vid miljöområdet. Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig 

längd på flödet? 

 

Flöde 12. Plockrunda från plockfasad till uppställningsplats för utleverans. 

Genomsnittligt antal pallar, genomsnittlig längd på flödet? 

 

Flöde 13.Transport av tompall från uppställningsytan bredvid kranlagrets ut-bana 

till mitten av arrangeringsytan för utgående gods. Genomsnittligt antal pallar, 

genomsnittlig längd på flödet? 

 
Intervjuguide 8 
 
Strukturerad intervju med Chef för produktionsstöd, 2/5 
 
Vad kostar de nuvarande truckarna i leasingkostnad per månad? 
 
Hur lång är leasingtiden? 
 
Hur lång tid är kvar på leasingtiden? 
 
 
Intervjuguide 9 
 
Strukturerad intervju med Head of TPH-Nordic, Jungheinrich 3/5 
 
Hur många AGV behövs i flöde 3,12,13 där den genomsnittliga distansen är 200 meter 
och det genomsnittliga antalet förflyttade pallar per dag är 693? 
 
Hur många AGV behövs i flöde 2 där den genomsnittliga distansen är 180 meter och 
volymen är 354 pallar? 
 
Hur många AGV behövs i flöde 4 där den genomsnittliga distansen är 100 meter och 
volymen är 304 pallar? 
 
Vad är totalkostnaden för att leasa en ERE AGV över 5 år? 
 
Hur stor är investerings och projekteringskostnaden för projektet? 
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