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Sammanfattning 
 

Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker 

ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva 

produktionsfördelar. Intern transport är ett av områdena som går att automatisera 

där man kan ersätta de traditionella truckarna med förarlösa truckar, så kallade 

Automated Guided Vehicles. Man anser att självkörande truckar är framtiden 

inom obemannade transporter. Det gäller transporter utan mänsklig ingripande 

av alla sorters produkter i produktions-, logistik-, lager- och distributionsmiljöer. 

Huvudanvändningen av de självkörande truckarna är att på ett enkelt sätt 

transportera produkterna från en plats till en annan. Några fördelar med 

självkörande truckar är att de ger en högre tillgänglighet, högre pålitlighet samt 

förbättrar arbetsmiljön. 

 

Syftet med arbetet var att få en förståelse för vilka faktorer som är viktiga vid 

implementering av självkörande truckar. Genom det insamlade empiriska 

materialet och ostrukturerade intervjuer med personal på Electrolux och 

leverantörer samt observationer, tillsammans med den teoretiska kunskapen 

kunde viktiga faktorer som man behöver ta hänsyn till vid implementering av 

självkörande truckar tas fram och därmed svara på studiens frågeställning:  

 

• Vilka viktiga faktorer behöver man ta hänsyn till vid implementering av 

självkörande truckar? 

 

De faktorer som studien fann viktiga delades in under följande huvudrubriker 

med tillhörande underrubriker: 

 

• System/IT 

• Underhåll 

• Batteri och laddning 

• Support och service 

• Förutsättningar i produktionen 

• Övrigt 

• Kostnader 

 

Målet med fallstudien var att ta fram en rekommendation angående vilken 

leverantör som är mest lämplig för applikationen utifrån specificerade krav och 

behov som möjliggör implementering av självkörande truckar i Electrolux’ 

produktion, med avseende på att förbättra arbetsmiljö och resurseffektivitet. 

För att ta fram ett förslag jämfördes från början 28 stycken leverantörer som 

erbjuder produkter inom automatiserad logistik. Efter sju sorteringar återstod tre 

stycken leverantörer. Efter företagsbesök, kommunikation via telefon/mail kunde 

de förse studien med den information som behövdes. Utifrån denna information 

kunde ett förslag tas fram angående leverantör som författarna rekommenderar 

för implementering av självkörande truckar. 
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Summary 
 

Industry 4.0 is today a well-known concept in the industry, which means that 

factories must be digitized and automated in order to achieve efficient 

production advantages. Internal transport is one of the areas that can be 

automated where one can replace the traditional trucks with driverless trucks, the 

so-called automated guided vehicles. It is believed that Automated Guided 

Vehicles are the future in unmanned transport. This applies to transports without 

human intervention of all kinds of products in production, logistics, warehousing 

and distribution environments. The main use of the automated guided vehicles is 

to easily transport the products from one place to another. Some advantages of 

automated guided vehicles are that they provide higher availability, higher 

reliability and improve the working environment. 

The purpose of the work was to gain an understanding of which factors are 

important in the implementation of self-driving trucks. Through the collected 

empirical material and unstructured interviews with staff at Electrolux and 

suppliers and observations, together with the theoretical knowledge, important 

factors that one has to take into account when implementing self-driving trucks 

could be developed and thus respond to the study's question: 

• What important factors do you need to consider when implementing 

automated guided vehicles? 

The factors that the study found important were divided into the following main 

headings with associated subheadings: 

• System/IT 

• Maintenance 

• Battery and charging 

• Support and service 

• Production conditions 

• Other 

• Costs 

The ambition of the case study was to produce a recommendation regarding 

which supplier is most suitable for the application based on specified 

requirements and needs that enable the implementation of self-driving trucks in 

the production of Electrolux, with regard to improving the working environment 

and resource efficiency. In order to produce a proposal, 28 suppliers were 

initially compared that offer products in automated logistics. After seven sorts, 

three suppliers remained. After company visits, communication via 

telephone/mail, they could provide the study with the information needed. Based 

on this information, a suggestion could be made regarding the supplier that the 

authors recommend for the implementation of self-driving trucks.  
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Abstract 
 

Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker 

ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva 

produktionsfördelar. Intern transport är ett av områdena som går att automatisera 

där man kan ersätta de traditionella truckarna med förarlösa truckar, så kallade 

Automated Guided Vehicles. 

 

Syftet med arbetet var att få en förståelse för vilka faktorer som är viktiga vid 

implementering av självkörande truckar. För att uppnå syftet använde studien sig 

av följande frågeställning: 

 

• Vilka viktiga faktorer behöver man ta hänsyn till vid implementering av 

självkörande truckar? 

 

Genom litteraturstudie, studiebesök, empiriskt material och ostrukturerade 

intervjuer kom studien fram till att följande huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid implementering av 

självkörande truckar: 

 

• System/IT 

• Underhåll 

• Batteri och laddning 

• Support och service 

• Förutsättningar i produktionen 

• Övrigt 

• Kostnader 

 

Målet med fallstudien var att ta fram en rekommendation angående vilken 

leverantör som är mest lämplig för applikationen utifrån specificerade krav och 

behov som möjliggör implementering av självkörande truckar i Electrolux’ 

produktion, med avseende på att förbättra arbetsmiljö och resurseffektivitet. 

 

Nyckelord: Industri 4.0, Automated Guided Vehicle (AGV), arbetsmiljö, 

säkerhet, resurseffektivitet och inköp  
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Ordlista 
 

Förkortningar 

 

• AGV - Automated Guided Vehicles, självkörande truckar 

• NRFT - Not Right First Time: maskiner som ska till 

reparationsavdelningen innan transport till färdigvarulagret 

• FIFO - First In, First Out 

• NDA - Non Disclosure Agreement: sekretessavtal 

 

Förklaringar 

 
• Riskanalys - Analys för att minska risken att något oönskat inträffar 

• Triggas - Hur AGV:n får signaler när det är dags att hämta/lämna 

material 

• Takttid - Begrepp inom flödeseffektivitet som syftar till att hålla en jämn 

produktionstakt genom hela produktionsprocessen. Begreppet kan 

definieras som den: “maximalt tillåtna tiden per enhet vid produktionen 

för att möta kundens önskemål”. Ofta används takttid vid 

monteringslinjer där takttiden underlättar arbetet för montörerna genom 

att produkten flyttar sig ett steg efter den anvisade takttiden. Detta för att 

den slutgiltiga produkten ska vara färdig i tid (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

• CE-märkning - En produkt med CE-märkning betyder att den uppfyller 

hälso-, miljö- och säkerhetskraven som Europeiska Unionen har fastställt 

och kan därmed säljas inom Europa (SIS, 2019). 
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1. Introduktion 

Det introducerande kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till 

problemet. Problemet diskuteras och ger därefter en beskrivning av syftet 

och de mål som satts upp, frågeställning och avslutas med avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker 

ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva 

produktionsfördelar. Det skriver Åsa Larsson i artikeln “Industri 4.0 - en 

tillväxtmotor för Sverige?” publicerad i Ny Teknik år 2017. Hon skriver att de 

effektiva produktionsfördelar man vill uppnå genom Industri 4.0 är exempelvis 

minskade ledtider, högre flexibilitet och högre kvalitet. Vidare skriver hon att 

konceptet kommer möjliggöra konkurrens med lågprisländer eftersom man 

genom Industri 4.0 kan göra snabbare omställningar och tillverka högkvalitativa 

produkter. Följden av detta, enligt Larsson, är att flexibiliteten kommer öka i 

företagen då ett antal olika produktvarianter kan produceras i en och samma 

fabrik, samt att kundspecifika önskemål kan tillgodoses. Larsson har även 

intervjuat affärsanalytikern Sverker Nordlander som har förutspått att företag 

som inte implementerar någon form av Industri 4.0 kommer ha avvecklats inom 

10 år. 

 

Enligt en undersökning genomförd av Siemens har den industriella tillväxten i 

Sverige avstannat. Mellan år 2000 och 2013 har industrin i Sverige minskat med 

0,2 procent medan den ökade med 2,1 procent under samma period i andra 

europeiska industriländer. I Sverige står industrisektorn för en femtedel av 

Sveriges ekonomi, finansierar 72 procent av investeringar på forskning och 

utveckling samt skapar 77 procent av Sveriges exportintäkter. Om tillväxten 

skulle varit densamma som i övriga europeiska industriländer skulle Sverige 

kunna förvänta sig en ökning av det ekonomiska värdet år 2040 att uppgå till 

6800 miljarder kronor. Detta innebär att svenska företag måste börja dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter och eftersträva kontinuerliga 

produktivitetsökningar för att hänga med västvärldens utveckling (Sanandaji, 

2015). 

 

Intern transport är enligt Ullrich (2015) ett av områdena som går att automatisera 

där man kan ersätta de traditionella truckarna med förarlösa truckar, så kallade 

Automated Guided Vehicles. Idag är självkörande truckar en viktig del av 

fabrikers intralogistik. Med den tekniska standard och erfarenhetsnivå som finns 

inom automatiseringsteknik har man i de flesta branscher och 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendat

ion



10 

Johansson & Lundin 
 

produktionsområden tagit sig till detta och introducerat självkörande truckar i sin 

produktion. 

 

Författarna J. Sankari & S. Saraswathi skriver i artikeln Automated Guided 

Vehicle (AGV) for Industrial Sector år 2016 att självkörande truckar är framtiden 

inom obemannade transporter. Det gäller transporter utan mänskligt ingripande 

av alla sorters produkter i produktions-, logistik-, lager- och distributionsmiljöer. 

Huvudanvändningen av de självkörande truckarna är att på ett enkelt sätt 

transportera produkter från en plats till en annan. De självkörande truckarna kan 

fungera som ett fristående system och därmed med högre effektivitet. Några 

exempel på fördelar med självkörande truckar är enligt Ullrich (2015) att de ger 

en högre tillgänglighet, högre pålitlighet samt förbättrar arbetsmiljön. 

1.2 Problematisering 

Vid litteratursökning kan man se att självkörande truckar var aktuellt redan på 

1980-talet och mycket forskning inom området har bedrivits i samband med det. 

Man kan även se att majoriteten av den forskning och litteratur som framställts i 

nutid är runt fem år gammal, och med tanke på att tekniken utvecklas 

kontinuerligt finns det en risk att studiernas fakta inte längre är valida. Vidare 

saknas även studier som behandlar själva införandet av självkörande truckar. 

 

Det saknas standardiserade arbetssätt för implementering av självkörande 

truckar. Problematiken beror delvis på att det finns många olika typer av 

självkörande truckar; de kan guida sig framåt på olika sätt, transportera material 

på olika sätt, kommunicera på olika sätt etc. (Martínez-Barberá, Herrero-Pérez, 

2010). Därför måste implementeringen anpassas efter varje specifikt fall, men 

generella faktorer att ta hänsyn till vid implementering saknas. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att få en förståelse för vilka faktorer som är viktiga vid 

implementering av självkörande truckar. 

 

Målet med fallstudien är att ta fram en rekommendation angående vilken 

leverantör som är mest lämplig för applikationen utifrån specificerade krav och 

behov som möjliggör implementering av självkörande truckar i Electrolux’ 

produktion, med avseende på att förbättra arbetsmiljö och resurseffektivitet. 

1.4 Frågeställning 

Vilka viktiga faktorer behöver man ta hänsyn till vid implementering av 

självkörande truckar? 
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1.5 Avgränsningar 

• Studien kommer enbart att behandla de två utnämnda områdena i 

produktionen då det är där implementering av självkörande truckar är 

mest prioriterat idag 

• Endast leverantörer av självkörande truckar i Sverige med omnejd 

kommer beaktas med anledning av kravet till närheten av service 

• I inköpsprocessen beskrivs endast specificeringsfasen samt val av 

leverantör - bedömning av leverantörer kommer inte att göras då en 

eventuell investering kommer ske efter avslutat projekt 

• Själva standardiseringen av på-och avlämningsställena ingår inte i denna 

studie 

• Studien kommer inte ta fram en lösning till hur AGV:n ska kunna läsa av 

om produkten ska köras till färdigvarulagret eller reparationsavdelningen 

• Detta arbete kommer inte ta hänsyn till finansiella medel under 

leverantörsjämförelsen då det handlar om att ge ett så bra och hållbart 

förslag som möjligt. Anledningen till att kostnaden ändå behandlas i 

jämförelsen är för att arbetet är tänkt att fungera som beslutsunderlag för 

företaget vid en eventuell implementering. 
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2. Metod 

 
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Kapitlet presenterar även 

vetenskaplig forskningsmetod, vetenskapligt angreppssätt, 

datainsamlingsmetoder, forskningskvalitet och etik. 

 
2.1 Studiens tillvägagångssätt 
 

En fallstudie med kvalitativ ansats kommer genomföras och inleds med att 

relevant litteratur och artiklar om ämnet studeras. Parallellt med detta kommer 

både studiebesök att göras på företag som har implementerat självkörande 

truckar i deras produktion, samt att en nulägesanalys innehållandes observationer 

kommer utföras för att se hur det ser ut idag i produktionen. Intern 

dokumentation kommer att tillhandahållas av fallföretaget och granskas för 

insamling av relevant empiriskt material. 

 

Efter noggrann genomgång av litteratur, artiklar, det empiriska materialet samt 

ostrukturerade intervjuer kommer krav och behov att tas fram för vad som gäller 

vid implementering av självkörande truckar. Kraven och behoven kommer 

resultera i en kravspecifikation för att säkerställa att fallföretaget får den sorts 

självkörande truck som är mest lämpad för applikationen. Företagsbesök då 

leverantörer kommer och besöker fallföretaget kommer att ske parallellt med att 

jämförelsen görs mellan de potentiella leverantörerna som är bäst lämpade för 

implementeringen. 

 

I slutskedet kommer en rekommendation tas fram angående vilken leverantör 

som är mest optimal för implementering i detta fall. Bild 1 beskriver studiens 

forskningsdesign: 

 

 
 

Bild 1. Studiens tillvägagångssätt 
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2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 
 

Som nämnt i föregående kapitel så kommer en fallstudie med kvalitativ ansats att 

genomföras. Detta för att vid en fallstudie studerar man det generella problemet i 

en verklig miljö och samlar in så pass mycket fakta man behöver för att kunna 

analysera problemet. Anledningen till att en fallstudie utförs är på grund av att 

den framställer en verklighetstrogen, komplex och utförlig empiri (Blomkvist & 

Hallin, 2015). Studien har getts som uppdrag av ett företag och möjliggör därför 

både studerande i verklig produktionsmiljö och insamling av relevant empiriskt 

material som kan gynna studien.   

 

Att fallstudien antar en kvalitativ ansats beror på att kvalitativa studier tillämpas 

när man vill uppnå en djupare förståelse för ett enskilt fall och när man vill 

fokusera på verbala analyser (Björklund & Paulsson, 2012) (Davidson & Patel, 

2011). Kvalitativa studier är vanligt vid ett induktivt angreppssätt (Blomkvist & 

Hallin, 2015), mer om detta i nästa kapitel. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 

I denna studie kommer ett induktivt angreppssätt att tillämpas. Vid ett induktivt 

angreppssätt studeras forskningsobjektet utan att ha sammanbundits med en 

redan existerande teori, för att sedan utifrån det insamlade empiriska materialet 

utveckla en egen teori som kan tillämpas i liknande fall (Davidson & Patel, 

2011). Som tidigare nämnt, i kapitel ”1.2 Problematisering”, saknas studier och 

teorier om viktiga faktorer och för själva implementeringen av AGV:er. Därför 

kommer en teori att utvecklas som kan implementeras i liknande fall och är 

anledningarna till att studien antar ett induktivt angreppssätt. 

 

2.4 Datainsamlingsmetoder  
 

De datainsamlingsmetoder som kommer att användas för denna studie är 

litteraturstudie, observationer och ostrukturerade intervjuer. Litteraturstudier 

behandlar allt mångfaldigt, skrivet material som exempelvis böcker, artiklar och 

tidskrifter (Björklund & Paulsson, 2012). Dokumentinsamlingen kan även 

innefatta dokument från organisationer (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Litteraturstudien kommer vara till grund för att få en djupare förståelse för 

Industri 4.0, självkörande truckar och andra relevanta områden som berör 

projektet. Interna företagsdokument kommer att tillhandahållas och studeras för 

insamling av empiriskt material för att kunna utföra en så korrekt nulägesanalys 

som möjligt. 

 

En observation innebär att man på ett organiserat sätt iakttar och sammanställer 

diverse händelser, och lämpar sig när man vill få svar på frågor av utforskade 

slag (Blomkvist & Hallin, 2015). Observationer kan genomföras genom att 

antingen delta i aktiviteten som undersöks eller iaktta aktiviteter och händelser 

utifrån (Björklund & Paulsson, 2012). Vid genomförandet av nulägesanalysen 
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kommer iakttagande observationer att tillämpas för att få en helhetsbild av 

problemet samt för att beräkna parametrar av olika slag som är av betydelse för 

projektet. 

 

Även studiebesök kommer att genomföras på företag som har implementerat 

AGV:er i deras produktion. Detta för att få en inblick av hur det kan se ut, hur de 

har gått tillväga vid implementeringen samt för att höra deras positiva och 

negativa erfarenheter angående hela processen. Under studiebesöken och vid 

insamling av det empiriska materialet kommer ostrukturerade intervjuer att ske. 

En ostrukturerad intervju är en typ av intervju där man endast har ett tema på 

samtalet och inte bestämt på förhand vad man vill få reda på (Blomkvist & 

Hallin, 2015). 

 

2.5 Forskningskvalitet 
 

För att säkerställa studiens trovärdighet kan tre olika begrepp tillämpas: validitet, 

reliabilitet och objektivitet (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

2.5.1 Validitet 

 
Enligt Blomkvist & Hallin (2015) innebär validitet att man studerar rätt 

ämnesområde. Validitet uppnås genom att: 

 

• Litteraturgenomgången behandlar områden som är relevanta till 

problematisering, syfte och frågeställningar. 

• All framtagen teori som används i analyskapitlet överensstämmer med 

syfte och frågeställningar. 

• Problematisering, syfte och frågeställningar kongruerar med val av 

datainsamlingsmetoder. 

• Diskussionskapitlet besvarar frågeställningarna. 

 

Validiteten i arbetet framgår genom hög koherens mellan samtliga kapitel där 

enbart relevant data som kan återkopplas till studiens syfte och frågeställningar 

presenteras. Kombinationen av datainsamlingsmetoder som använts har valts då 

de anses lämpliga för att besvara syfte och frågeställningar. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

 
Enligt Blomkvist & Hallin (2015) innebär reliabilitet att företeelserna studeras på 

rätt sätt. Exempel på reliabilitet: 

 

• Aritmetisk reliabilitet: “Reliabiliteten mäts mekaniskt efter 

överenskommelse mellan observatörerna”. 

• Dialogisk reliabilitet: “Det finns en entydighet i tolkningen av det 

empiriska materialet. Kräver opartiskhet och ömsesidig respekt hos dem 

som gör tolkningen”. 
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Björklund & Paulsson (2012) definierar reliabilitet som: “graden av 

tillförlitlighet i mätinstrument, dvs. i vilken utsträckning man får samma värde 

om man upprepar undersökningen”. Enligt Davidson & Patel (2011) kan endast 

ett regelrätt mått på reliabiliteten erhållas i de fall då varje individ får poäng av 

något slag. 

 

Reliabiliteten i arbetet framgår genom upprepade observationer i produktionen, 

vid olika tidpunkter på dagen och olika veckodagar, för att utesluta tillfälligheter. 

Observationerna som utförs är av typen aritmetisk reliabilitet där en form av 

poängsystem sätts upp för objekten som studeras. 

 

2.5.3 Objektivitet 
 

Enligt Björklund & Paulsson (2012) innebär objektivitet hur studien påverkas av 

värderingar. För att öka objektiviteten i ett arbete ska de val som görs under 

studiens gång tydliggöras och motiveras. Vid presentation av källor och dess 

innehåll ska dessa återges så objektivt som möjligt, vilket kan göras genom: 

 

• Inga sakfel: Korrekt fakta måste anges 

• Inget snedvridet faktaurval: Fakta som presenteras får inte väljas ut för 

att passa ihop med studiens utfall. 

 

Objektiviteten i arbetet framgår genom varken inga sakfel eller snedvridna 

faktaurval. De val och resultat som framkommer under studiens gång presenteras 

objektivt. 

 

2.6 Etik 
 

I studien kommer observationer att göras ute i produktionen som berör befintlig 

personal. Studien görs för att automatisera och digitalisera produktionen, för att 

hänga med i utvecklingen av Industri 4.0, och har inte som syfte att ifrågasätta 

personalens arbete eller kompetens. I enlighet med informationskravet som 

innebär att de personer som ska studeras måste delges information om studiens 

syfte och samtyckeskravet som innebär att ett godkännande måste fås av de 

personer som studeras (Blomkvist & Hallin, 2015), har ett mail har skickats ut 

till samtliga anställda som informerar om att möjligheterna för implementering 

av självkörande truckar håller på att ses över. I enlighet med 

konfidentialitetskravet som innebär att materialet som samlats in ska hanteras 

konfidentiellt och nyttjandekravet som innebär att data som samlats in får endast 

nyttjas till det informerade syftet med studien (Blomkvist & Hallin, 2015), så 

kommer enbart den insamlade informationen användas för denna studie samt att 

materialet hanteras konfidentiellt. 

  



16 

Johansson & Lundin 
 

3. Teori 

 
I teorikapitlet beskrivs den valda teorin för studien. Teori angående Industri 4.0, 

självkörande truckar, inköpsprocess och arbetsmiljö tas bland annat upp. 

 

3.1 Industri 4.0 
 

Industrisektorn idag är mitt i den fjärde industriella revolutionen, även känt som 

Industri 4.0. För ökad produktivitet är Industri 4.0 ett sätt för företag att 

automatisera sin verksamhet för att bli mer ekonomiskt lönsamma och 

effektivare. I ett integrerat system kommer insamling och analysering av data 

från hela kedjan (maskinerna emellan) att möjliggöras, detta kommer i sin tur 

leda till förbättring av kommunikationen mellan leverantör-tillverkare-kund och 

människa-robot. Med högre kvalitet till lägre kostnader kommer produkterna 

produceras genom ett snabbare, flexiblare och på ett mer effektivt sätt. Industri 

4.0 vill omvandla fabriker till ett integrerat flöde där människor och robotar 

arbetar tätt inpå varandra, vilket i sin tur leder till ett snabbare och effektivare 

produktionssystem (Rüßmann, 2015). 

 

De nio grundpelarna som Industri 4.0 behandlar för potentiella tekniska och 

ekonomiska fördelar är: automatiserade robotar, simuleringar, ett integrerat 

system, “the industrial internet of things”, IT-säkerhet, molnet, additiv 

tillverkning, förstärkt tillverkning och analys av stor datamängd. En av de nio 

grundpelarna som Industri 4.0 riktar in sig på är automatiserade robotar. Robotar 

har funnits länge inom tillverkningsindustrin där de hanterat svåra utmaningar. 

Industri 4.0 vill ge ett bredare användningsområde till robotar som idag har blivit 

mer automatiserade, flexibla och samverkande. Ambitionen är att robotarna ska 

jobba säkert och tätt inpå människan (Rüßmann, 2015). 

 

3.2 Självkörande truckar 
 

Den engelska översättningen av självkörande truckar är Automated Guided 

Vehicles som förkortas (AGV). Då AGV är den benämning som vanligtvis 

förekommer kommer självkörande truckar endast hädanefter benämnas som 

AGV i denna rapport. 

 

Det finns flera olika definitioner av vad en AGV är. Enligt författarna Gaskins 

och Tanchoco (1987) till artikeln Flow path design for automated guided vehicle 

systems är en definition att en AGV är ett obemannat fordon som används för att 

transportera stora som små gods från en plats i en fabrik till en annan. Dessa 

fordon är kontrollerade av en dator och kan navigera sig framåt med hjälp av en 

kabel i golvet eller via andra navigeringssätt. 

 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendat

ion
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3.2.1 Säkerhetssystem 
 

De flesta AGV:erna idag är utrustade med CE-certifierade säkerhetssystem, 

vilket gör att AGV:erna aktiverar truckens broms och stannar om personal skulle 

röra sig i närheten av trucken. AGV:erna är utrustade med sensorer för att 

skydda personal, truck och gods. De är även utrustade med sensorer som läser av 

omgivningen kontinuerligt medan den kör, ofta med speciellt säkerhetsklassade 

scanners. Om personal skulle befinna sig i truckens närområde så sänker den sin 

hastighet eller stannar helt, och därmed är personskyddssystemet en viktig del i 

säkerhetssystemet för AGV:er (Jungheinrich, 2019). 

 

3.2.2 Faktorer att ta hänsyn till vid implementering av AGV 
 

Författaren Günter Ullrich skriver år 2015 i boken Automated Guided Vehicle 

Systems att de faktorer man bör ta hänsyn till vid en eventuell implementering av 

AGV är underlaget, bristen på plats, klimatet där AGV:n befinner sig i och 

övriga aktiviteter som befinner sig i samma område som AGV:n. 

 

3.2.2.1 Underlaget 

 

Eftersom underlaget är en kritisk faktor för AGV:n krävs det ett bra underlag. Ett 

bra underlag krävs för säkerheten och för att AGV:n ska kunna ta sig fram 

obehindrat. Underlaget där AGV:n befinner sig i får inte luta för då finns risken 

att den last som den transporterar faller av. En viktig faktor för att upprätthålla 

säkerheten är att man regelbundet städar underlaget, för att vid eventuellt 

smutsigt underlag kan göra att stoppsträckan påverkas och blir längre än vad den 

hade behövt (Ullrich, 2015).  

 

3.2.2.2 Platsbrist 

 

Användandet av AGV:er kan hindras om det är platsbrist i fabriken. För en AGV 

krävs det en viss säkerhetsmarginal som ligger på 50 cm på varje sida för att 

denna ska kunna ta sig framåt säkert i fabriken. Om gångarna är för trånga där 

AGV:n ska ta sig fram eller om de möter en truck kan det bli problematiskt och 

därför är det viktigt att ha tillräckligt breda gångar (Ullrich, 2015). 

 

3.2.2.3 Klimatet 

 

Vid val av AGV-typ och navigeringssystem är klimatet där AGV:n ska befinna 

sig i en avgörande faktor. Sex faktorer tas upp av Ullrich (2015) som avviker 

från ett normalt klimat och kan därmed påverka säkerheten eller navigeringen av 

AGV:n: 

 

• Lägre temperatur än 5 grader eller en temperatur över 30 grader räknas 

som abnormt 

• Höga temperaturvariationer 

• Hög luftfuktighet eller extremt torr luft 
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• Föroreningar i luften som exempelvis damm, ånga eller färgpartiklar 

• Elektriska eller magnetiska fält 

• Explosiva gaser 

 

3.2.2.4 Övriga aktiviteter 

 

Övriga aktiviteter som rör sig i de områdena där AGV:n ska befinna sig är en 

sista avgörande faktor som påverkar valet av att implementera AGV:er. Att 

annan trafik eller människor rör sig i samma områden påverkar produktiviteten 

för en AGV. Att produktiviteten påverkas beror på att om något objekt befinner 

sig inom AGV:ns säkerhetszoner så kommer denna att sakta ned eller stanna. 

Om det är hög volym av övriga aktiviteter i samma område ställer det krav på ett 

mer avancerat säkerhetssystem (Ullrich, 2015). 

  

3.2.3 Fördelar med AGV 

 
Några fördelar med användning av AGV är enligt Ullrich (2015): 

 

• Bättre organiserat material- och informationsflöde 

• Transportsteg kan beräknas och planeras exakt vid vilken tidpunkt som 

helst 

• Minimerade reservlager och väntetider i produktionen 

• Färre personal med uppgift att transportera, vilket leder till lägre 

personalkostnader 

• Minimerade transportskador och missade leveranser, vilket leder till 

reducerade uppföljningskostnader 

• Hög tillgänglighet och pålitlighet 

• Förbättrad arbetsmiljö 

• Positiv effekt på den interna företagsbilden 

• Positiv effekt på den allmänna bilden 

• Hög precision vid automatisk lastöverföring 

 

3.2.4 Olika typer av AGV 
 

Det finns många olika typer av AGV:er och enligt Ullrich (2015) är bästa sättet 

att kategorisera dem efter vilken typ av last de transporterar. Pallar och vagnar är 

något av det vanligaste som transporteras. Utseendet och vad de har för 

utmärkande egenskaper kan skilja sig mycket åt. I kapitel 3.2.4.1 till och med 

3.2.4.3 presenteras några olika typer av AGV:er. 

 

3.2.4.1 The Forklift AGV 

 

The Forklift AGV kan kategoriseras i två underrubriker: speciellt designade och 

serietillverkade. Den speciellt designade gaffeltrucken kan utföra allt från små 

enkla uppdrag till mer komplexa uppdrag och kan operera antingen själv eller 

tillsammans med andra AGV:er. Den transporterar pallar som den kan hämta upp 
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från golvnivå och placera på höga höjder. Den typ av gaffel-AGV som 

serietillverkas skiljer inte anmärkningsvärt från de speciellt designade AGV:er 

gällande utförande och tillämpningsområde. En särskild fördel som nämns är att 

de serietillverkade gaffel-AGV:erna kan köras manuellt även efter att den har 

automatiserats (Ullrich, 2015).  

 

3.2.4.2 The Towing Vehicle 

 

Den typ av AGV som transporterar vagnar är enligt Ullrich (2015) inte lika 

vanligt som gaffel-AGV:er. Lasten kopplas fast bak på AGV:n och kan 

transportera ett flertal vagnar efter sig. 

 

3.2.4.3 The Piggyback AGV 

 

The Piggyback AGV kan man säga är en ryggbärande AGV, då godset 

transporteras uppe på AGV:n. Gods som är vanligt att transportera med en 

ryggbärande AGV är pallar, containrar och lådor. Till skillnad från gaffel-

AGV:n kan ryggbärande AGV:er inte ta upp ett föremål från marken utan kräver 

en viss höjd. Denna höjd behöver vara samma på alla av- och 

pålastningsområdena. En fördel med ryggbärande AGV:er är att den vid 

hantering vid av- och pålastning inte behöver vända och manövrera som en 

gaffel-AGV hade behövt göra i samma situation, vilket gör att ryggbärande 

AGV:er inte kräver lika mycket plats (Ullrich, 2015).  

 

3.2.5 Navigeringssätt 
 

Med navigeringssätt menas hur fordonet guidar sig för att ta sig till önskad 

destination (Ullrich, 2015). Det finns flera olika navigeringsmetoder för en 

AGV, i kapitel 3.2.5.1 till och med kapitel 3.2.5.3 presenteras några metoder. 

 

3.2.5.1 Lasernavigering 

 

AGV:n navigerar sig framåt med hjälp av en laserscanner som sitter på AGV:n. 

Laserscannern läser av sin position med hjälp av reflexer som är utplacerade på 

väggar och pelare i den miljö som AGV:n ska arbeta i. Reflexerna måste vara 

placerade på en högre höjd på grund av att något objekt inte ska påverka lasern 

genom att vara i vägen. Med hjälp av dessa reflexer kan AGV:n räkna ut sin 

position och därmed navigera sig. Metoden är lätt att sätta i drift och att 

modifiera (Ullrich, 2015).  

 

3.2.5.2 Konturnavigering 

 

En annan metod som är liknande lasernavigering är konturnavigering. Vid 

konturnavigering används den befintliga miljön i fabriken för att navigera istället 

för att sätta upp reflexer. Konturnavigering är en mer flexibel metod än 

lasernavigering för att vid den metoden behövs inga externa landmärken. Dock 

försämras precisionen och tåligheten vid konturnavigering (Ullrich, 2015). I 



20 

Johansson & Lundin 
 

artikeln SLAM for dummies skriver författarna Riisgard, S. & Blas, M.R. år 2015 

att AGV:n måste förses internt med en karta över anläggningen för att kunna 

fungera och den kartan kan framställs på två olika sätt. En person kan manuellt 

skanna av lagerlayouten eller kan metoden SLAM (Simultaneous Localization 

and Mapping) användas för att kartlägga miljön där den ska operera i. SLAM 

innebär att AGV:n med hjälp av sin navigeringslaser kartlägger 

anläggningsmiljön och mäter avstånd till olika föremål och på så sätt framställt 

en intern karta. 

 

3.2.5.3 Navigering via golvet 

 

AGV:n kan navigera sig via golvet, det kan vara via tejpremsor, metallremsor, 

magneter eller färgade markeringar. Denna metod kräver att man gör någon sorts 

markering i golvet. Den magnetiska remsan är en metod som passar små eller 

temporära lösningar, dock bör den inte användas på ett golv som innehåller 

metall eftersom det stör magnetfältet. De färgade markeringarna i golvet läses av 

med hjälp av en kamerasensor som är placerad under AGV:n, här är det viktigt 

att markeringarna är av en annan färg än golvet för att kameran ska kunna 

särskilja markeringarna från golvet (Ullrich, 2015). 

 

3.3 Inköp 
 

Inköpsprocessen består av flera olika steg och i denna studie benämns steg ett 

och två, specificeringsfasen och val av leverantörer. Bild 2 visar 

inköpsprocessen: 

 

 
Bild 2. Inköpsprocessen (Van Weele, 2012) 

 

3.3.1 Specificeringsfasen 
 

Författaren Arjan Van Weele skriver år 2012 i boken Inköp och Supply Chain 

Management att första steget i inköpsprocessen kallas specificeringsfasen, där 

kraven för inköparen fastställs och företaget möts av frågan köpa eller tillverka. 

Inköparen skriver specifikationer angående de funktionella kraven och de 

tekniska kraven. De funktionella kraven beskriver produktens funktion som 
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konsumenten kräver. Att arbeta med funktionella krav ger de potentiella 

leverantörerna att under bästa möjliga förutsättningar använda sin expertis. Det 

ger även leverantören möjlighet att använda de bästa teknikerna, tekniker som 

köparen inte känner till men som säljaren känner till. Produktens tekniska krav 

och de aktiviteter som leverantören ska utföra beskrivs i den tekniska 

specifikationen. Den kompletteras ofta med detaljerade ritningar och 

aktivitetsscheman. Att dokumenten specificeras i alltför hög grad är en fälla man 

ska akta sig för att hamna i, vilket kan göra att det höjer kostnaderna men att 

produktens funktion inte förbättras. 

 

Funktionella och tekniska specifikationer är endast två delar av 

inköpsorderspecifikationen. Dokumentet består även av följande: 

kvalitetsspecifikation, logistikspecifikation, underhållsspecifikation, juridiska 

krav, miljökrav och en målbudget. 

 

3.3.2 Val av leverantörer 

 

Val och bedömning av leverantörer är nästa steg i inköpsprocessen (Van Weele, 

2012). I boken Modernt inköp skriven år 2015 menar författaren Tomas Steiner 

att helhetsbedömningar av leverantörer är ett viktigt steg för att få en långvarig 

relation mellan köpare och säljare. Köpare och säljare är varandras flaskhalsar 

och relationen mellan parterna är inte bättre än parterna själva. Det hjälper inte 

att skriva ett perfekt avtal mellan köpare och säljare om dessa inte passar ihop, 

vilket i många fall gör det viktigare för köparen att välja en bra leverantör istället 

för en bra produkt. Det är viktigt att undersöka leverantörens varor och 

försäljningsvillkor, men även logistik och eftermarknad för att få en helhetsbild.  

 

Bedömning, kvalificering och utvärdering är tre begrepp som dominerar vid val 

av leverantörer. Med leverantörsbedömning menas med att man bedömer hur bra 

en leverantör är och vilken kapacitet som förväntas av den. De områden som 

man bedömer ses som en helhet tillsammans. Kvalificering av leverantörer 

menas istället för att man bedömer om leverantören är tillräckligt bra, dvs. om 

kapaciteten uppfyller de krav man ställt för att starta eller bibehålla en 

affärsrelation. Med leverantörsutvärdering menas med att man under pågående 

leverans bedömer om leverantören lever upp till de förväntningar som ställts 

(Steiner, 2015). 

 

Flera steg ingår i processen för bedömning och kvalificering, där urval av 

leverantörerna är det främsta arbetet. Arbetet handlar om att ta fram en långlista, 

bruttolista, på alla leverantörer som överhuvudtaget är tänkbara. Antalet 

leverantörer kommer efter ytterligare bedömningar ner på en mer rimlig nivå och 

en kortlista skapas (Steiner, 2015). På de leverantörer som finns på kortlistan 

görs helhetsbedömningar och kravspecifikation skickas ut (Van Weele, 2012). I 

nästa steg i processen skrivs avtal med de leverantörer som uppfyller kraven 

(Steiner, 2015).  
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3.3.3 Förfrågningsunderlag 
 

Det finns olika typer av förfrågningsunderlag som beror på syfte och 

detaljeringsgrad (Steiner, 2015): 

 

Förslagsförfrågan (RFP)/Lösningsförfrågan (RFS): “Kunden beskriver sin 

målbild och sina affärskrav för leverantörer, som ombeds att lämna detaljerade 

förslag på hur man kan tänka sig att lösa uppdraget. De uppmanas att beskriva 

sina varor och tjänster. Men förslagen innehåller inga priser eller kommersiella 

villkor”. 

 

Anbudsbegäran (RFQ, ITT): “Den mest formella formen av förfrågan, där en 

tydlig inköpsspecifikation anger vad det är leverantören ska lämna bindande 

anbud på”. 

 

Offertförfrågan (RFO): “Bindande anbud begärs in, där leverantören själv utifrån 

sin egen erfarenhet eller öppna diskussioner får forma specifikationen. Det är 

alltså en mindre formell och mer öppen anbudsbegäran”. 

 

3.4 Resurseffektivitet 
 

Enligt Nationalencyklopedin definieras resurs enligt följande: “Tillgång som är 

känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel för att 

underlätta uppnående av ett visst mål”. En resurs kan vara kapital, kunskap eller 

arbetskraft på olika nivåer som exempelvis staten, företaget eller individen.  

 

Nationalencyklopedin definierar effektivitet som: “effektivitet, 

prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet och verksamhetens resultat”. Effektivitet behandlar olika 

ekonomiska systems kapacitet att använda samhällets resurser på ett funktionellt 

sätt. Olika produktionsfaktorer, som exempelvis arbete eller realkapital, utgör 

insatserna samt resultatet av produkter klara för att sättas i drift. Gällande 

effektivitet så går det inte att expandera produktionskapaciteten av en vara utan 

att reducera produktionskapaciteten av en annan vara så länge inte någon 

produktionsfaktor ändras, eller vice versa. Om det ändå skulle vara fallet är 

verksamheten ineffektiv och därmed blir den nya verksamheten efter 

effektivisering mer funktionell. 

 

3.5 Arbetsmiljö 
 

Beträffande 1 kap. 1§ i arbetsmiljölagen (SFS 1994:579) står det följande: 

“Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö”, (Lagboken, 2019). Denna lag måste följas i 

samtliga verksamheter där en arbetstagare utför ett arbete åt en arbetsgivare. 

Arbetsmiljön måste anpassas till arbetets karaktär men även till den tekniska och 
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sociala utvecklingen i samhället. Detta kan förbättras genom att utforma 

tekniken, arbetsinnehållet och arbetsorganisationen på ett sådant sätt att fysiska 

och psykiska händelser inte inträffar (Zanderin, 2005). 

 

3.6 Sekretessavtal 
 

För att skydda de mest känsliga informationsflödena i en organisation tillämpas 

lagen (2018:558) om företagshemligheter (Tonell, 2012). Vad som avses med 

företagshemlighet och vad som anses som angrepp på en företagshemlighet 

definieras i 2 och 3§§ i nämnd lag. I de fall man behöver ange konfidentiell 

information som inte innefattas i lagen om företagshemligheter kan man utforma 

ett sekretessavtal (Tonell, 2012). Däremot finns det ingen särskild lag som 

behandlar sekretessavtal utan istället tillämpas avtalslagen samt allmänna 

kontraktsrättsliga principer. Ett sekretessavtal kan utformas så att det passar 

bägge parter och bör enligt Tonell innehålla följande: 

 

• Informationen som omfattas 

• Den andra partens användande och hantering av informationen 

• Vem eller vilka som får rätt att nyttja informationen 

• Vilken typ av information exluderas från avtalet 

• Den andra partens skyldighet att återlämna alternativt förstöra 

dokumenterad information 

• Åtgärder att tillgå om avtalet bryts 

• Den andra partens rättigheter till tillhandahållen information 

• Tidsomfattning  

 

3.6.1 Non Disclosure Agreement – NDA 
 

I olika rättsordningar utanför Sverige kallas sekretessavtal istället för “Non 

Disclosure Agreement” (vanligtvis förkortat NDA, och av den anledningen 

kommer sekretessavtal hädanefter endast benämnas som NDA i denna uppsats), 

och är ett avtal som har tydliga likheter med svenska sekretessavtal.  

 

3.7 Kravspecifikation 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är en kravspecifikation ett: “dokument som 

sammanställer de krav vilka utfärdats av köparen såsom underlag för 

offertgivning inför en kommande upphandling eller som del i ett 

upphandlingskontrakt”. Mällroth och Rafiey (2016) skriver att vid inköp av 

produkter är det leverantören som generellt innehar viktig information som 

leveransprecision, produktkvalitet, tekniska specifikationer etc. För att garantera 

att man köper rätt produkt beskrivs företagets behov genom en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen fungerar som ett hjälpmedel för att avgöra om man får 

precis det man efterfrågar eller om det finns någon typ av avvikelse man måste ta 

hänsyn till. En annan fördel med att skriva en kravspecifikation är att man har ett 

underlag om den köpta produkten inte uppfyller de utlovade kraven. För att inte 
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bli beroende av leverantörens egna produktblad och för att leverantören inte ska 

kunna ändra produkten efterhand bör kravspecifikationen skrivas innan man gör 

valet av leverantör. I annat fall blir det svårt att bevisa att man fått fel produkt.    
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4. Genomförande 

 
Följande kapitel presenterar hur studien går tillväga för att kunna uppnå 

studiens syfte och mål samt svara på frågeställningen.   

 

4.1 Litteraturstudie 
 

Vid genomförandet av litteraturstudien kommer främst Linnéuniversitetets 

söktjänst “OneSearch”, som universitetsbiblioteket tillhandahåller, användas 

med anledning av att kunna hitta litteratur kopplad till de studerade områdena. 

Som komplement kommer vetenskapliga artiklar som också är relevanta för 

studien hittas i söktjänsten “Google Scholar”. 

 

4.2 Nulägesanalys 
 

En nulägesanalys kommer att utföras för att se hur det ser ut i produktionen idag 

på fallföretaget gällande exempelvis tillgänglig arbetstid, takttid, 

produktionsflöden men även ett flertal andra faktorer som är av betydelse för 

studien. Nulägesanalysen kommer utgöra en stor del av det empiriska materialet.  

 

4.3 Observationer 
 

Observationer kommer genomföras angående trucktrafiken med anledning av att 

se hur den vanliga trucktrafiken kommer påverka AGV:ns arbete. Det är på den 

observerade truckgången som AGV:n kommer röra sig mest och utgöra mest 

hinder för trafiken då denna truckgång är den mest högtrafikerade.  

 

Trucktrafiken kommer att studeras under en timme åt gången, men på olika 

veckodagar och under olika tidpunkter på dagen. En form av poängsystem 

kommer att användas där en truck, ett tåg eller en människa etc. får ett poäng, 

eller ett streck, vid passering. Dokumentet som används vid observationerna är 

visualiserat i tabell 1. Resultatet presenteras i kapitel 5.3.3. 

 

 
Tabell 1. Underlag till observationernas genomförande 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendati

on
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4.4 Studiebesök 
 

För att få andra synvinklar gällande implementeringen av AGV:er kommer 

studiebesök att genomföras på företag som redan är klara med sin 

implementering. På så vis kommer man få höra deras positiva och negativa 

erfarenheter angående hela implementeringsprocessen.  

 

4.5 Ostrukturerade intervjuer 
 

Vid framställningen av nulägesanalysen, insamling av det resterande empiriska 

materialet, studiebesöken och företagsbesöken har ostrukturerade intervjuer 

tillämpats som komplement för att få svar på spontana frågor som har betydelse 

för projektet.   

 

4.6 Utformning av kravspecifikation 
 

Det empiriska materialet kommer resultera i en egenförfattad kravspecifikation 

som kommer att skickas ut till leverantörerna som en anbudsbegäran för att 

sedan få tillbaka en offert.  

 

4.7 Leverantörssortering 
 

Till en början kommer Van Weeles (2012) steg Val av leverantör i 

inköpsprocessen att tillämpas, där arbetet handlar om att ta fram en bruttolista på 

alla tänkbara leverantörer som finns inom området.  

 

Listan på alla potentiella leverantörer, se tabell 12, inom automatiserad logistik 

kommer från transportnytt.se, som är ledande inom materialhantering, transport 

och logistik. Varje år ger de ut en bok som heter ”Truck- och lagerhandboken” 

där alla leverantörer inom autotruckar presenteras. De leverantörer som finns 

med i denna studies lista kommer från “Truck- och lagerhandboken” som utgavs 

2018 och 2019.  

 

Efter ytterligare sorteringar, som presenteras i kapitel 6.1, kommer en kortlista 

skapats. När kortlistan är skapad kommer de leverantörer som är kvar att 

jämföras med avseende på de viktiga faktorer som framkommit.  

 

4.8 Företagsbesök 
 

Med de leverantörer som finns med på kortlistan kommer ett företagsbesök att 

bokas in på fallföretaget. Upplägget kommer att se lika ut för alla leverantörer: 

leverantören kommer att få en rundvandring i produktionen där 

implementeringen är tänkt och därefter får leverantören presentera sitt företag 

och vad de kan erbjuda. Under detta skede tillämpas även ostrukturerade 

intervjuer om spontana frågor uppkommer vid besöken. Med de företag som inte 
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haft möjlighet att fysiskt besöka anläggningen har kontakten istället skett via 

mail och telefon. 

 

4.9 Viktiga faktorer 
 

Arbetets frågeställning innebär är att ta fram viktiga faktorer vid implementering 

av AGV:er och därför kommer dessa tas fram kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen och sedan analyseras och diskuteras för att slutligen presenteras 

i slutsatsen. 

 

4.10 Rekommendationer 
 

Efter leverantörsjämförelsen kommer arbetet resultera i en rekommendation till 

fallföretaget där det företaget som anses mest lämplig för applikationen 

presenteras. 
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5. Empiri 

 
Följande kapitel beskriver den insamlade data som kommer från fallföretaget 

genom ostrukturerade intervjuer och interna företagsdokument. Först 

introduceras fallföretaget kort och sedan beskrivs det nuvarande tillståndet på 

fallföretaget. Kapitlet avslutas med att presentera det framtida önskade 

tillståndet. 

 

5.1 Företagspresentation 
 

Electrolux Professional AB är ett företag som tillverkar professionella 

tvättmaskiner och torktumlare till många olika segment som exempelvis 

hälsovården, äldrevården, sjukhus, små hotell och fängelser. Fabrikerna där 

tvättmaskinerna och torktumlarna tillverkas finns i Ljungby i Sverige, Rayong i 

Thailand och Troyes i Frankrike. Electrolux Professional AB är en liten del av en 

större koncern som heter Electrolux Group som finns i över 60 länder i världen 

och har 55 000 anställda. På fabriken i Ljungby är det ca 600 anställda.  

 

5.2 Nuvarande tillstånd på Electrolux 
 

5.2.1 Produktionsflödet 
 

Electrolux’ önskemål är att implementera AGV:er på två olika sträckor i 

produktionen. En för att transportera innertrummor till monteringslinjerna och en 

för att transportera färdigt gods ut till färdigvarulagret. Bild 3 visar en 

överskådlig bild av layouten som innefattar de två delar av produktionen som ska 

studeras: 

 
Bild 3. De studerade områdena för studien 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendat

ion
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Del 1: Bild 4 visar delområde 1. Längst till höger på bilden hämtas 

innertrumman för att köras till rätt monteringslinje. Det finns fem olika 

monteringslinjer som visas till vänster på bilden, A-E. En grön lampa nere vid 

monteringen av innertrummor indikerar att en monteringslinje behöver förses 

med ny innertrumma. I nuläget körs en vagn manuellt med tre stycken 

innertrummor för monteringslinje A och B (röd och orange linje) som först ska 

in till ett mellanlager, som visas underst på bilden. Där lämnas vagnen med 

innertrummor sist i kön och den första vagnen i kön hämtas (FIFO) för att sedan 

köras till monteringslinje A eller B. Truckförarna får en signal i sina iPads om att 

monteringslinjerna C eller D (grön och blå linje) är i behov av en innertrumma, 

de accepterar uppdraget och förser respektive monteringslinje med en 

innertrumma. Monteringslinje E får sin innertrumma på annat sätt som inte ingår 

i denna studie: 

 

 
Bild 4. Del 1 för implementering 

 

Del 2: Bild 5 visar delområde 2. När tvättmaskinen eller torktumlaren är 

monterad och klar hämtas den av en truck och körs till ingångarna för 

färdigvarulagret som visas i nedre i vänstra hörnet på bilden. Maskinerna från 

monteringslinje A-D körs till en ingång, och maskinerna från E (gul linje) körs 

till den andra. Om maskinen skulle ha något fel körs den till NRFT (Not right 

first time), markerat som en rosa rektangel, där den först repareras innan den 

körs ut till färdigvarulagret: 
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Bild 5. Del 2 för implementering 

 

5.2.2 Manuell transport av innertrummor 

 
Som nämnt i beskrivningen för nuvarande tillstånd på del 1 körs en vagn 

manuellt med tre stycken innertrummor till monteringslinje A och B. Vagnen 

manövreras genom att operatören trycker vagnen framåt med högerarmen via det 

fastmonterade styret. Den totala vikten för vagn och tre stycken innertrummor är 

320 kg. Bild 6 visualiserar manövreringen:  

 

  
Bild 6. Manövrering av manuell transport 
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5.2.3 Vikt  
 

Del 1: Vikten på innertrummorna varierar beroende på hur stor tillhörande 

tvättmaskin är. Den tyngsta innertrumman inklusive lastpall väger 170 kg.    

 

Del 2: Vikten på färdig tvättmaskin eller torktumlare varierar beroende på 

modell och storlek. Den tyngsta färdiga maskinen inklusive lastpall väger 600 

kg.  

 

5.2.4 Avstånd 
 

Del 1: Avståndet som innertrumman ska transporteras mellan monteringen av 

innertrummor och monteringslinjerna varierar mellan 70 och 125 m (enkel väg).  

 

Del 2: Avståndet som den färdiga tvättmaskinen eller torktumlaren ska 

transporteras från monteringslinjerna till ingångarna för färdigvarulagret varierar 

mellan 10 och 30 m (enkel väg).  

 

5.2.5 Pallstorlekar 
 

Innertrumman levereras till monteringslinjerna på en pall som sedan följer med 

maskinen hela vägen ut till färdigvarulagret. Pallarna för respektive innertrumma 

och tillhörande monteringslinje är olika stora. Tabell 2 visar storleksintervallet 

mellan den minsta och den största pallen:  

  

Pall Bredd Längd 

Minsta pallen 710 mm 825 mm 

Största pallen 1050 mm 1440 mm 

Tabell 2. Pallstorlekar  

 

5.2.6 Av- och pålastningshöjd för del 2 
 

Av- och pålastningshöjderna vid utgångarna för monteringslinjerna samt för 

ingångarna färdigvarulagret är ungefär densamma och presenteras i tabell 3. 
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LINE A 363 mm 

LINE B 363 mm 

LINE C 370 mm 

LINE D 370 mm 

LINE E 375 mm 

Ingångsbana A-D 400 mm 

Ingångsbana E 430 mm 

Tabell 3. Av- och pålastningshöjder för del 2 

 

5.2.7 Installationsförutsättningar 
 

Tabell 4 beskriver fabrikens förutsättningar vid installation gällande elektricitet, 

lufttryck och temperatur: 

 

Elektricitet 400 V/50 Hz - 220 V/50 Hz 

Lufttryck 5,5 bar 

Temperatur 18 - 35℃ 

Tabell 4. Installationsförutsättningar 

 

5.2.8 Fabrikens olika system 

  
• Taktsystemet på monteringslinjerna: REEFT 

• Affärssystem: PRMS 

 

5.2.9 Takttid 
 

De olika monteringslinjerna arbetar med olika takttid. Tabell 5 presenterar 

takttiden för respektive monteringslinje vid full kapacitet. 
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Tabell 5. Takttid per lina vid full kapacitet  

 

5.2.10 Maximal produktionskapacitet 
 

De olika monteringslinjerna hinner producera olika antal maskiner per skift. 

Tabell 6 visar maximal produktionskapacitet vid full takttid:   

 

 
Tabell 6. Maximalt antal producerade enheter per skift 

 

5.2.11 Arbetstid 
 

Det är två skift per dag i fabriken. Total tillgänglig arbetstid per vecka efter 

beräknad stopptid, tid för möte, uppstart, lunch etc. för ett skift är 2215 minuter. 

Tabell 7 visar hur arbetstiden är fördelad för ett skift per dag och 

monteringslinje: 

 

 
Tabell 7. Arbetstid per dag och monteringslinje 

 

5.3 Truckar 
 

5.3.1 Truckgångarnas bredd 
 

Tabell 8 visar samtliga truckgångar i fabrikens bredd:  

 

Typ av truckgång Bredd 

Huvudgatan 3800 mm 

Resterande truckgångar 3400 mm 

Tabell 8. Truckgångarnas bredd 
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5.3.2 Risker med trucktrafiken 
 

Bild 7 visar samtliga truckgångar i fabriken. De relevanta truckgångarna för 

denna studie är: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 och 21. De röda truckgångarna 

symboliserar att det hög risk att olycka inträffar och de gula att det är en 

medelrisk att olycka inträffar: 

 

 
Bild 7. Truckgångar i fabriken 

 

Företaget har kommit fram till truckgångarnas olycksrisk genom att utföra en 

riskanalys där samtliga truckgångar har värderats med ett värde för allvarlighet 

och ett värde för frekvens. Av detta har ett risktal fåtts fram och färgen 

symboliserar hur kritisk truckgången är. Riskanalysen samt värdena för de 

relevanta truckgångarna presenteras i bild 8 och tabell 9. 

 

 
Bild 8. Riskanalys trucktrafik 
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Tabell 9. Allvarlighet, frekvens och risk per truckgång  

 

Bild 9 visar var olyckor med truckar inblandade har skett. De gula truckarna 

symboliserar en händelse som orsakat ett tillbud, de orange ett First Aid och de 

röda en olycka. På de relevanta truckgångarna för studien har en olycka, tre 

tillbud och ett First Aid inträffat: 

 

 
Bild 9. Lokalisering av truckhändelser 

 

5.3.3 Trucktrafiken på den mest högtrafikerade vägen  
 

Under en timme studerades trucktrafiken på truckgång 8 samt anslutande trafik 

till truckgång 8 från truckgång 5 med anledning av att se hur den vanliga 

trucktrafiken kommer påverka AGV:ns arbete. I del 1 är det på truckgång 8 

AGV:n kommer röra sig mest och utgöra mest hinder för trafiken då denna 

truckgång är den mest högtrafikerade. I del 2 kommer AGV:n få arbeta relativt 

ostört och därför sker ingen observation för den delen. Information angående 

trucktrafiken önskas även av ett flertal leverantörer. Tabell 10 visar resultatet av 

observationen:  
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Tabell 10. Trucktrafiken på truckgång 8 under observation 1 

 

Samma observation genomfördes under en annan veckodag samt annan tidpunkt 

på dagen. Dessvärre stod monteringslinje D stilla under denna timme vilket 

innebar att endast 70 % av produktionen var i drift. Dessutom så har samtliga 

operatörer 10 min rast under den timmen observationen genomfördes vilket 

innebar att denna studie utfördes under 1 timme och 10 min med anledning av att 

få en hel timmes trucktrafik. Tabell 11 visar resultatet av observationen: 

  

 
Tabell 11. Trucktrafiken på truckgång 8 under observation 2 
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5.4 Studiebesök 

 

5.4.1 Studiebesök 1 
 

Onsdagen den 10 april 2019 gjordes ett studiebesök. Syftet med studiebesöket 

var att få en inblick i hur det kan se ut i en produktion med AGV:er samt att få 

lärdomar av vad de hade lärt sig av projektet med att implementera AGV:er. 

Deras lärdomar hittills: 

 

• Välj enkla huvudflöden till att börja med d.v.s. från A till B hellre än från 

A till B, C, D… 

• Välj flöden som avlastar verksamheten 

• Lös transporten med minimalt antal system för att få en enkel integration 

• Behövs spårbarhet i transporten? 

• Fundera på hur transportuppdrag ska skapas 

• Vem äger AGV:n när man kör mellan processer? Delat ansvar, inget 

ansvar 

• Felhantering, hur stryker man uppdrag mm 

• Sätt upp trafikregler 

• Nödrutiner 

 

AGV:n som företaget använde sig av var en AGV med gafflar och navigeras 

genom reflexer på väggarna. Produktionen med AGV:er var för tillfälligt inte 

igång när studiebesöket gjordes, vilket gjorde att syftet med studiebesöket inte 

uppnåddes helt.  

 

5.4.2 Studiebesök 2 
 

Onsdagen den 24 april 2019 gjordes ett studiebesök till. Syftet med 

studiebesöket var att få en inblick i hur det kan se ut i en produktion med 

AGV:er och hur den typ av AGV som studien inriktar sig på verkar i 

produktionsmiljö. Produktionen var i full gång när studiebesöket gjordes vilket 

gav nyttig information för arbetets gång. 

 

5.4.3 Studiebesök 3 
 

Torsdagen den 23 maj 2019 gjordes ytterligare ett studiebesök. Studiebesöket 

var ett referensbesök anordnat av Företag 10 för att se hur deras AGV:er 

fungerar. Samtliga AGV:er var i drift under besöket, däremot var deras AGV:er 

betydligt större än vad som behövs på Electrolux. 

 

5.4.4 Minimässa 1 
 

Efter kontakt med en potentiell leverantör visade det sig att de skulle ställa ut två 

av sina AGV:er på en minimässa i Ljungby, varav författarna fick en inbjudan 

till och besökte. Under mässan berättade leverantörerna kortfattat om hur deras 
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AGV:er fungerar och körde även med dem så man fick se dem i en simulerad 

produktionsmiljö.   

 

5.5 Önskat tillstånd på Electrolux 
 

Del 1: Efter implementering är tanken att innertrumman som ska till 

monteringslinje A och B inte ska gå ut om mellanlagret, utan de innertrummor 

som står där idag istället ska finnas på företagets externa trumlager som är under 

utbyggnad (ingår inte i denna studie). I denna del är tanken också att AGV:n 

endast kommer köra en innertrumma åt gången på samtliga sträckor (tidigare tre 

åt gången på monteringslinje A och B). Samtliga på- och avlämningsstationer 

måste även standardiseras samt fixeras i golvet för att underlätta för AGV:n.  

 

Del 2: AGV:n ska veta om den färdiga maskinen ska direkt till ingångarna för 

färdigvarulagret eller om den måste köras till reparationsavdelningen (NRFT). 

Hur detta ska ske behandlar inte studien. 

 

I övrigt är flödena som förut, bild 10 visar önskat läge efter implementering: 

 

 
Bild 10. Önskat läge av transporterna med AGV:erna 

 

Notering: Samtliga beräkningar under projektet kommer att beräknas på den 

maximala kapaciteten, med anledning av det är det önskade målvärdet i fabriken. 

Om man i framtiden uppnår eller kommer nära full kapacitet måste AGV:erna ha 

den kapacitet som krävs för att utföra arbetet.  
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5.5.1 Specifika krav angående implementeringen  
 

Vid start av studien angav fallföretaget fyra specifika krav angående 

implementeringen av AGV:er i deras produktion: 

 

• I enlighet med företagets inköpspolicy ska minst tre leverantörer 

jämföras för att få det mest optimala valet av leverantör.  

• Fallföretaget vill inte att navigeringen ska ske via slinga i golvet, för de 

vill inte göra fler markeringar i sitt golv i produktionen.   

• Pallstorlekarna får inte under några omständigheter ändras. 

• AGV:n ska klara av en eventuell förändring av takttid i framtiden på ca 

20 %.  

 

Under studiens gång har andra krav tagits fram i samråd med handledare och 

annan personal på fallföretaget: 

 

• AGV:n ska triggas via taktsystemet på monteringslinjerna. 

• När AGV:n är i produktion får den inte köra om andra truckar, 

fotgängare eller andra typer av objekt, utan ska istället åka efter med 

reducerad hastighet. 

• Om alla fyra monteringslinjer behöver innertrumma samtidigt ska AGV:n 

kunna prioritera (förutbestämt) vilken monteringslinje den ska förse först 

med innertrumma. 

 

5.6 Leverantörernas behandling av konfidentiell information 
 

I de fall leverantörerna önskar mer detaljerad information om projektet har 

Electrolux som krav att en NDA ska skrivas under av det berörda företaget. 

NDA:n som skickades ut är bifogad som bilaga, se bilaga 1. 
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6. Resultat och analys 

 
I följande kapitel presenteras en bruttolista på 28 stycken tänkbara leverantörer 

som sedan sorteras ned till tre stycken. Varför vissa val har gjorts analyseras 

och presenteras. Utifrån det empiriska material som samlats in och 

ostrukturerade intervjuer har studien kommit fram till de viktiga faktorer man 

bör ta hänsyn till vid en implementering av AGV:er som presenteras. Kapitlet 

avslutas med en jämförelse av de tre återstående leverantörerna. 

 

6.1 Val av leverantörer 

 

6.1.1 Bruttolista 

 
Transportnytt (2019) presenterade år 2018 och 2019 “Truck- och 

lagerhandboken” där 28 olika leverantörer i Sverige med omnejd som erbjuder 

produkter inom automatiserad logistik introduceras. Tabell 12 presenterar 

bruttolistan på dessa leverantörer: 

 

 
Tabell 12. Bruttolista över tänkbara leverantörer 

Introduktion Metod Teori
Genomföran

de
Empiri

Resultat & 
Analys

Diskussion
Slutsats & 

Rekommend
ation
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6.1.2 Första sorteringen 
 

Vid en första sortering av de tänkbara leverantörerna utifrån bruttolistan togs de 

leverantörer bort som inte erbjuder AGV:er i sitt sortiment. 

 

6.1.3 Andra sorteringen 

 
Under andra sorteringen försvann två företag från listan på grund av att de endast 

erbjuder navigering via golvet som navigeringssätt. 

 

Vid studiens start framgick det av Electrolux att de inte vill att navigering ska 

ske via golvet. Anledningen till detta är för att Electrolux redan har många 

markeringar i sitt golv, bland annat markering för de AGV:er som var i bruk i 

produktionen för några år sedan, och vill därför inte ha ytterligare markeringar i 

golvet. Därav plockades de leverantörer bort som endast erbjuder navigering via 

golvet bort, eftersom denna metod kräver någon sorts markering i golvet 

(Ullrich, 2015).  

 

6.1.4 Tredje sorteringen 
 

De leverantörer som fanns kvar på listan efter tredje sorteringen sågs som 

potentiella leverantörer. De kontaktades via telefon och mail med information 

angående studien, där en förslagsförfrågan skickades ut. Utefter den information 

som företagen blev tilldelade tackade två företag nej till uppdraget för att de inte 

hade något att erbjuda. 

 

6.1.4.1 Förslagsförfrågan 

 

Förslagsförfrågan som skickades ut till företagen efter tredje sorteringen är 

bifogad som bilaga, se bilaga 2. 

 

6.1.5 Fjärde sorteringen 

 
Vid den fjärde sorteringen sorterades de leverantörer ut som inte erbjuder den 

typ av AGV som studien inriktar sig på. Studien riktar sig främst in på den typ 

av AGV som är ryggbärande, och därför väljs de leverantörer bort som inte 

erbjuder dem i sitt sortiment. En leverantör som erbjuder ryggbärande AGV:er i 

deras sortiment har plockats bort på grund av att den inte klarar av den 

viktkapacitet som krävs. 

 

För att skilja de olika typerna av AGV:er skriver Ullrich (2015) att man 

kategoriserar dem utefter vilken typ av last som de bär. The towing vehicle 

transporterar vagnar genom att koppla de bak på AGV:n, vilket inte är av 

intresse för studien eftersom innertrumman/produkten inte transporteras på en 

vagn utan på en pall. 
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Den typ av AGV som studien inriktar sig främst till är den typ som kallas “The 

Piggyback AGV”, en ryggbärande, där godset transporteras på en pall uppe på 

själva AGV:n. Eftersom maskinen står på en pall som följer med tvättmaskinen 

hela vägen från monteringen av innertrummor ut till färdigvarulagret är detta en 

anledning till att denna typ av AGV är lämplig för applikationen. En annan 

anledning till att denna AGV-typ är lämplig är att den hämtar och lämnar godset 

på samma höjd vilket det i princip är idag är i produktionen på Electrolux, och 

denna höjd uppgår inte till mer än en meter. På grund av den låga höjden har 

beslutet om att leverantörer som endast levererar gaffel-AGV:er inte är av 

intresse, då dessa syftar till verksamheter där man vill lyfta högt. Eftersom det är 

många objekt, exempelvis truckar och människor, som rör sig i områdena där 

AGV:erna ska implementeras så var det även en bidragande faktor till att det 

främsta valet ligger på en ryggbärande AGV då den inte kräver lika mycket 

utrymme vid bland annat vridningar och manövreringar som en gaffel-AGV.  

 

6.1.6 Femte sorteringen 
 

Att en leverantör blev bortplockad i en femte sortering beror på att leverantören 

hänvisade oss till deras svenska distributör (som är en av de tre sista). 

 

6.1.7 Sjätte sorteringen 
 

Efter sjätte sorteringen skickades NDA:n och kravspecifikation ut till de 

återstående fyra leverantörerna. Vid detta skede tackade ett företag nej till 

uppdraget på grund av att de deras AGV inte kunde transportera pallarna som 

används på Electrolux. 

 

6.1.7.1 NDA - Non Disclosure Agreement 

 

NDA:n skickades till de fyra återstående leverantörerna efter sjätte sorteringen 

för att säkerställa att den information de tillgås inte används till något annat än 

vad informationen är till för. I enlighet med teorin som erhölls under 

litteraturstudien angående NDA innehåller Electrolux’ framställda NDA de 

faktorer som presenteras i kapitel 3.6. 
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6.1.7.2 Kravspecifikation 

 

Det insamlade empiriska materialet i kombination med ostrukturerade intervjuer 

med tjänstemän resulterade i en kravspecifikation. Efter påskriven NDA av de 

tre återstående leverantörerna skickades kravspecifikationen ut. 

Kravspecifikationen är bifogad som bilaga, se bilaga 3.  

 

I överensstämmelse med det teoretiska materialet gällande kravspecifikation 

(kapitel 3.7) så är kravspecifikationen framställd för att fungera som underlag för 

offertförfrågan men även som ett bevis för att säkerställa att företaget får en 

produkt som uppfyller de ställda kraven. Kravspecifikationen framställdes innan 

det slutgiltiga valet av leverantör gjordes precis som Mällroth och Rafiey (2016) 

rekommenderade. På så vis reduceras risken att bli styrd av leverantörens 

produktblad samt att leverantören förhindras att göra ändringar i efterhand. 

 

6.1.8 Checklista  
 

Samtliga sorteringar (kapitel 6.1.2 till och med 6.1.7) sammanställdes i en 

checklista för att visualisera och tydliggöra resultatet av urvalssorteringarna och 

presenteras i tabell 13: 
 

 
 

 
Tabell 13. Checklista leverantörer 

6.1.9 Tre leverantörer återstår 
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Efter den sjätte och sista urvalssorteringen av leverantörer återstår tre företag 

som potentiella leverantörer, Företag X, och Företag X och Företag X.  

 

6.1.9.1 Företagsbesök 

 

Tabell 14 visar de tre leverantörer som är kvar: 

 

 
 

Tabell 14. De leverantörer som återstår 

 

I samband med att NDA:n skrevs på och kravspecifikationen skickades ut 

bokades ett möte in där leverantörerna blev inbjudna till ett företagsbesök på 

Electrolux. Under besöken fick leverantörerna en rundvandring i produktionen 

på de områden där implementeringen ses över. Företagen fick därefter presentera 

sig själva och vad de kan erbjuda från sitt sortiment. Efter besöken skickades ett 

dokument ut med de viktiga faktorer, se kapitel 6.2, som studien grundar sitt 

beslut på till leverantörerna som de fick skriva på utifrån sina förutsättningar.  

 

6.2 Viktiga faktorer vid implementering 
 

De viktiga faktorerna för implementering av AGV:er som är framtagna av det 

empiriska materialet och de ostrukturerade intervjuerna har blivit indelade i olika 

kravkategorier som presenteras nedan med en enkel förklaring: 

 

System/IT 

• Navigeringssystem - Tillvägagångssätt för manövrering  

• Säkerhetssystem - System som upptäcker hinder såsom människor eller 

andra objekt för att kunna stanna i tid 

• Krav på IT-miljö - Hur AGV:n ska kopplas till fabrikens system (WMS-

systemet), samt hur den ska få tillgång till internet, via WiFi, WLAN etc. 

• Tillgänglighetsmätning - Hur man ser AGV:ns tillgänglighet 

 

Underhåll 

• Underhåll - Dokumentation på hur AGV:n ska underhållas samt 

reservdelslista på kritiska komponenter företaget bör ha i lager 

• Realtidsstatus på skärm - Kunna se nuvarande status på alla AGV:er 

 

Batteri och laddning 

• Automatisk laddning - Fördelar och nackdelar med automatisk laddning 

• Batterityp - Vilken typ av batteri som används 
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• Normal gångtid per laddning - Hur länge AGV:n kan vara i drift utan att 

laddas 

• Laddningstid - Hur snabbt AGV:n kan ladda från exempelvis från 20 % 

till 100 % 

 

Support och service 

• Support (06:00-01:00) - Vilka tider som leverantören är tillgänglig 

• Serviceavtal - Avtal mellan kund och leverantör gällande service på 

AGV:n 

• Upplägg på service - Vem utför servicen och när 

 

Förutsättningar i produktionen 

• Utbyggbarhet och förändring - Finns det någon möjlighet att exempelvis 

köpa in fler AGV:er till samma flöde eller kan man flytta befintlig till ett 

annat ställe i produktionen? 

• Underlaget - Att kunna ta sig fram felfritt på golvet 

• Truckarnas förmåga i miljö med människor och manuella truckar - Hur 

AGV:n samverkar med resterande trafik i truckgångarna 

• Identifiering av särskilda produkter - Exempelvis som i Electrolux fall att 

identifiering krävs för att veta om produkten ska till NRFT eller 

färdigvarulagret  

• Måttkrav på gångbreddar, hämta/lämna, vid möten etc. 

• Anslutning till brandlarm - Vid eventuellt brandlarm ska AGV:n ställa 

sig på en hänvisad plats där den inte blockerar utrymningsvägar 

• Klimatet - AGV:n ska kunna navigera i produktionsmiljön 

 

Övrigt 

• CE-märkning av komplett system - AGV:n ska vara CE-märkt, vilket 

betyder att den uppfyller de krav som Europeiska Unionen ställt 

angående hälso-, miljö- och säkerhet 

• Larm och återställning - Hur ett larm indikeras och hur man går tillväga 

för att återställa det 

• Referensanläggningar - Kunna erbjuda referensbesök för att se 

leverantörens produkt i verklig produktionsmiljö 

• Kravspecifikation - Uppfylla de krav som ställts i kravspecifikationen 

 

Kostnader 

• Licenskostnad 

• Vilka faktorer påverkar underhållskostnaderna? 

• Installationskostnad för Electrolux lösning 

• Pris/AGV, rekommenderat antal AGV:er 

 

Ullrich (2015) nämner underlaget, bristen på plats, klimatet där AGV:n befinner 

sig i och övriga aktiviteter som befinner sig i samma område som AGV:n som 

viktiga faktorer man bör ta hänsyn till vid implementering av AGV. Att AGV:n 

ska kunna ta sig fram obehindrat på Electrolux golv är en viktig del för att hela 



46 

Johansson & Lundin 
 

implementeringen ska fungera och för säkerheten, och är därmed med som en 

viktig faktor.  

 

AGV:n behöver en viss säkerhetsmarginal som ligger på 50 cm på varje sida för 

att denna ska kunna ta sig säkert framåt i fabriken (Ullrich, 2015). På Electrolux 

är den smalaste gången där AGV:n ska ta sig fram på cirka 3400 mm, och på de 

AGV:er som studien har tittat på så är det gott om plats för AGV:n att ta sig fram 

på. Om gångarna i fabriken skulle varit för smala hade en implementering inte 

varit möjligt.  

 

Klimatet som AGV:n ska befinna sig i är en avgörande faktor och avviker det 

från det normala så kan säkerheten och navigeringen av AGV:n påverkas. 

Ullrich (2015) nämner att en lägre temperatur än 5 grader eller en temperatur 

över 30 grader räknas som abnormt. I Electrolux’ fall skall AGV:n klara en 

temperatur mellan 18-35℃. Det är ytterst sällan som temperaturen i 

produktionen stiger över 30 ℃. I kravspecifikationen som skickades till 

leverantörerna stod det att AGV:n ska klara en temperatur mellan 18–35℃, 

vilket är något som de har accepterat och bör därmed inte vara något problem. 

Övriga klimatfaktorer som Ullrich (2015) nämner som till exempel höga 

temperaturskillnader, hög luftfuktighet, föroreningar är inte något som 

förekommer i Electrolux’ produktion och är därmed inget problem.  

 

Övriga aktiviteter i produktionen är något som påverkar produktiviteten på 

AGV:n (Ullrich, 2015). Eftersom det är en hög andel hög övriga aktiviteter i 

produktionen där AGV:n kommer att operera så är det en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid implementering av AGV.  

 

Efter analys av teorin och resultatet kan man konstatera att de faktorerna som 

Ullrich (2015) nämner är viktiga vid implementering av AGV:er är faktorer som 

studien också kommit fram till. Dock behöver den listan kompletteras med 

övriga faktorer som uppkommit under studiens gång då även de är viktiga och 

behövs ta i beaktning vid en implementering. 

 

6.3 Arbetsmiljö 
 

Vid eventuell implementering av AGV:er kommer aktiviteten “manuell transport 

av innertrummor” elimineras. Trucktrafiken med de befintliga truckarna kommer 

även att minska då de inte längre behöver hämta innertrummor och köra till 

monteringslinje C och D (del 1), eller hämta färdiga maskiner i slutet av 

monteringslinjerna för att köra ut till färdigvarulagret alternativt 

reparationsavdelningen (del 2).  

 

Eliminering av aktiviteten “manuell transport av innertrummor” möjliggör att 

arbetsmiljölagen följs av fallföretaget då elimineringen förebygger ohälsa och 

olycksfall. Som visat i det empiriska materialet (se kapitel 5.2.2) är 

arbetsställningen under denna aktivitet inte vidare ergonomisk då vagnen körs 

med enbart en arm och med en last på 320 kg. Dessutom måste arbetaren ett 
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flertal gånger varje timme ge sig ut i truckgångarna där personen i fråga kan 

antingen råka ut för en olycka eller orsaka en olycka själv, denna risk försvinner 

i samband med elimineringen av aktiviteten.  

 

Trucktrafiken med de befintliga truckar som finns i produktionen idag kommer 

som tidigare nämnt att minska och därmed skapa en bättre arbetsmiljö i enlighet 

med arbetsmiljölagen. Bilderna och tabellerna i kapitel “5.3 Truckar” visar att 

trucktrafiken är antingen en hög eller medelhög risk för att en olycka ska inträffa 

på samtliga truckgångar som är relevanta för studien, och även att det skett 

olyckor på fem av dessa sträckor. De befintliga truckarna är inte heller utrustade 

med personskyddssystem som gör att trucken stannar automatiskt när den 

kommer för nära ett objekt (Jungheinrich, 2019). Den här typen av 

personsskyddssystem är samtliga AGV:er utrustade med idag och kommer 

därför vid implementering skapa en bättre arbetsmiljö för samtliga anställda i de 

berörda truckgångarna, och därmed även förebygga risken för ohälsa och olycka.  

 

Som Zanderin nämnde om arbetsmiljö (2005) måste arbetsmiljön anpassas till 

arbetets karaktär men även till den tekniska och sociala utvecklingen i samhället. 

Eftersom AGV:er är en del av Industri 4.0 och är den industriella revolution som 

pågår nu, följs därmed den tekniska utvecklingen i samhället vid implementering 

av AGV:er.  

 

6.4 Resurseffektivitet 
 

Med anledning av att aktiviteten “manuell transport av innertrummor” elimineras 

(se föregående kapitel, “6.3 Arbetsmiljö”) kommer montören som utfört denna 

uppgift få andra arbetsuppgifter som är av betydelse för produktionen.  

 

Då det saknas en definition av begreppet resurseffektiv i uppslagsverken 

definierades resurs och effektivitet var för sig. Efter en sammanslagning av 

definitionerna skulle man kunna säga att resurseffektivitet innebär hur väl 

tillgängliga resurser utnyttjas inom verksamheter på ett funktionellt sätt.  

  

Montören kan ses som en resurs för företaget i överensstämmelse med 

Nationalencyklopedins definition och förklaring då han är en individ, en känd 

tillgång för verksamheten, besitter kunskap och verkar som arbetskraft. Då 

effektivitet handlar om att “använda samhällets resurser på ett funktionellt sätt” 

så används montören, resursen, genom att få andra betydelsefulla arbetsuppgifter 

när aktiviteten som denne utförts eliminerats. Därför behöver inte Electrolux 

anställa en ny montör som skulle utfört arbetsuppgifterna som den befintliga 

montören efter implementering kommer utföra och kommer därför spara in 

resurser i form av kapital gällande lönekostnad. Företaget kommer alltså genom 

implementering av AGV:er öka sin resurseffektivitet.    
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6.5 Faktorer som det slutgiltiga beslutet grundas på 
 

De tre leverantörerna som är kvar jämfördes med avseende på de viktiga faktorer 

som presenterades i kapitel 6.2. I tabell 15 presenteras de faktorer som det 

slutgiltiga beslutet grundas på.  

 

 
Tabell 15. Faktorer som ligger till grund för det slutgiltiga beslutet 

 

6.6 Leverantörsjämförelse och slutgiltigt beslut av leverantör 
 

En leverantörsjämförelse gjordes av de tre återstående leverantörerna. 

Jämförelsen är bifogad som bilaga, se bilaga 4. Utifrån de viktiga faktorerna som 

tagits fram under studiens gång har leverantörerna fått ange information om vad 

de kan erbjuda angående varje faktor. Informationen som angavs ligger som 

grund för jämförelsen. Längst ut till höger har kommentarer getts utifrån vilken 

av leverantörerna som studien föredrar för varje viktig faktor. Vid de faktorer 

som inte är lika för samtliga leverantörer har den leverantör som har bäst lösning 

markerats med en grön ruta. Den leverantör med flest antal gröna rutor i 

slutändan är den leverantör som är bäst lämpad för applikationen. Studien har 

kommit fram till att Företag 10 har den lösning som är mest optimal för 

Electrolux. 
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7. Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras vilka metodval som har gjorts. En diskussion angående 

de viktiga faktorerna som man bör ta hänsyn till vid en implementering som 

studien har kommit fram till ges och kapitlet avslutas med en diskussion 

angående Industri 4.0. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Då studien antar fallstudie som vetenskaplig forskningsmetod har den studerade 

miljön enbart innefattat resultat från fallföretaget. Därför kan man diskutera om 

resultatet hade fått ett annat utfall om studien utförts på ett annat företag. I denna 

studie har fallföretaget enbart använts för att simulera faktorer i verklig miljö och 

för att bilda en uppfattning om vad det är som kan påverka en implementering. 

Syftet med studien är att ta fram viktiga faktorer vid implementering och dessa 

faktorer kommer behövas ta hänsyn till på alla typer av industriföretag. Om 

studien skulle utförts på ett annat företag hade det empiriska materialet varit 

annorlunda men slutsatsen densamma. Av denna anledning anses den valda 

forskningsmetoden och fallföretaget ändå vara relevant. Den kvalitativa ansatsen 

i forskningsmetoden har hjälpt till att få en djupare förståelse för problemet och 

möjliggjort verbala analyser. 

 

Det induktiva angreppssättet har tillämpats med anledning av brist på befintliga 

studier inom området. Då studien inte har jämförts med en befintlig teori har 

istället en ny teori skapats, och därför anses valet av angreppssätt också ytterst 

relevant. 

 

De datainsamlingsmetoder som studien grundar sig på har gynnat studiens 

resultat. Litteraturstudien och observationerna har använts för att få en 

grundläggande förståelse för området och för att mäta parametrar i 

produktionsmiljö som påverkar studiens resultat. De ostrukturerade intervjuerna 

har varit till stor hjälp då de kompletterat den informationsinsamling som varit 

svår att få tag på. Då de resultat som studien gett är rimliga för vidare diskussion 

hade inte något annat val av datainsamlingsmetod varit bättre.  

 

Arbetet uppfyller en hög validitet då koherensen är hög och enbart relevanta 

områden diskuteras. Litteraturkällorna består av granskade böcker och artiklar 

och anses därför trovärdiga. Samtliga resultat presenteras objektivt och har inte 

ändrats för att gynna studien, vilket innebär att studien uppfyller hög objektivitet. 

Däremot kan reliabiliteten diskuteras. Observationerna som utförts på truckgång 

8 angående trucktrafiken på den mest högtrafikerade vägen i produktionen har 

inte samma resultat. Detta beror delvis på att vid ena tillfället observationen 

utfördes var en monteringslinje avstängd och behövdes inte förses med material 

av truckar och tåg. Å andra sidan spelar det egentligen ingen roll om resultatet är 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendat

ion
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avvikande, om det skulle komma ovanligt mycket trafik under någon annan 

timme påverkas AGV:n ändå av detta och måste kunna fortsätta vara i drift. Av 

denna anledning kan man säga att observationerna antar hög reliabilitet för att de 

har utförts mer än en gång, på en annan veckodag och under en annan tidpunkt, 

men samtidigt antar studien låg reliabilitet för att resultatet är avvikande. För att 

uppnå högre reliabilitet hade observationen kunnat utföras ännu fler gånger för 

att bilda en ännu bättre uppfattning om trucktrafiken.  

 

Det har varit tydligt från start för samtlig personal på företaget att studien utförs 

för att undersöka möjligheten för implementering och inte för att ifrågasätta 

personalens kompetens. Samtliga etiska aspekter har tagits i åtagande och 

förhoppningsvis har ingen blivit kränkt av att studien har utförts.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

7.2.1 Viktiga faktorer vid implementering och val av leverantör 
 

De faktorer som Ullrich (2015) nämner som viktiga vid implementering av 

AGV:er är som tidigare nämnt: underlaget, bristen på plats, klimatet där AGV:n 

befinner sig i samt övriga aktiviteter inom samma område som AGV:n. Utöver 

dessa har det under studiens gång uppkommit ytterligare faktorer som studien 

finner viktiga för implementering av AGV:er och vid val av leverantör.  

 

Eftersom ett krav för början var att navigering inte får ske via golvet blev denna 

en viktig faktor att tänka på vid denna applikation. Då det idag finns många olika 

navigeringssätt behöver man hitta en kundanpassad lösning som passar varje 

specifikt fall, och i detta fall är det inte navigering via golvet. 

 

Att kunna röra sig som operatör/tjänsteman säkert på sin arbetsplats är högt 

prioriterat och därmed är AGV:ns säkerhetssystem en viktig faktor att ta med sig 

vid implementering av AGV. Säkerhetssystemet är en stor bidragande faktor till 

att arbetsmiljön förbättras vid implementering av AGV:er.  

 

En annan viktig faktor att tänka på vid implementering är att AGV:n måste 

kunna kommunicera med fabrikens överordnade system. Det är nämligen via 

systemet som AGV:n vanligtvis får signaler om när det är dags att lämna eller 

hämta material, samt var detta sker någonstans. Då det kan vara alltför invecklat 

att byta system i en hel fabrik på grund av implementering av AGV:er bör man 

se till att dessa kan kopplas till det befintliga systemet.  

 

För att veta hur tillgänglig AGV:n är gällande samtliga aktiviteter den utför eller 

har utfört så är även tillgänglighetsmätning en viktig faktor att beakta vid 

implementering.  

 

Då AGV:er ska vara i drift under en längre tidsperiod är även underhåll en viktig 

faktor att beakta. Majoriteten av AGV:erna idag är försedda med en 

realtidsstatusskärm som kontinuerligt visar information angående AGV:n. Vid 
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driftstopp, larm, när AGV:n signalerar att något är fel eller att underhåll krävs 

visas detta på skärmen och på så sätt kan man undersöka vad som behöver 

åtgärdas. Därav är realtidsstatus på AGV:erna också en viktig faktor vid 

implementering.  

 

Gällande batteri och batteriets laddning är det viktigt att gångtiden på batteriet 

klarar av längden av samtliga skift man har i produktionen. AGV:n tar varje 

tillfälle den får för laddning och kan laddas under exempelvis lunch och raster. 

En annan viktig aspekt gällande laddning är hur fort batteriet kan ladda upp sig. 

Batteri och laddning är avgörande för att AGV:n kan vara i drift när 

produktionen är det, vilket leder till att batteri och laddning också är viktiga 

faktorer vid implementering.  

 

Att ha tillgång till support de timmar som produktionen är igång är något som är 

nödvändigt om det skulle hända något med AGV:n som reparationsavdelningen 

inte kan finna lösningen på. För att snabbt kunna åtgärda problemet är det viktigt 

att man kan kontakta leverantören när som helst för att minska eventuell 

stilleståndstid. Att leverantören kontinuerligt utför service på AGV:n, att ett 

serviceavtal finns och att det finns ett tydligt upplägg på hur servicen ska utföras 

är bidragande faktorer för att undvika stillestånd. Av denna anledning är dessa 

faktorer också viktiga vid implementering.  

 

Vid förändringar i fabriken gällande produktion eller system etc. ska AGV:n 

kunna modifieras och anpassa på nytt efter de nya förutsättningarna. Vid 

implementering av fler AGV:er ska dessa på ett enkelt sätt kunna integreras med 

systemen och därför är utbyggbarhet och förändring viktiga faktorer.  

 

I detta specifika fall är det viktigt att leverantören tar fram en lösning för hur 

AGV:n ska identifiera om produkten ska transporteras till färdigvarulager eller 

om den ska till NRFT. Andra fabriker kan behöva andra typer av identifiering 

och om detta är ett behov är även identifiering av särskilda produkter en viktig 

faktor vid implementering.   

 

Om det skulle ske en brand i produktionen så är det viktigt att AGV:n inte står i 

vägen vid eventuell evakuering. Därför är det en viktig faktor att AGV:n kan 

anslutas till brandlarmet och veta när brandlarmet utlöses för att den ska kunna 

förflytta sig till en plats där den inte står i vägen eller blockerar utrymningsvägar.  

 

CE-märkning av systemet är en viktig del för att produkten ska ha uppfyllt de 

krav som den Europeiska Unionen har fastställt gällande hälso-, miljö- och 

säkerhetskrav och därmed även viktigt för implementeringen.  

 

Om det eventuellt skulle bli fel på AGV:n är det viktigt att detta signaleras via 

ett larm så problemet kan åtgärdas snarast möjligt. Efter man åtgärdat felet 

behöver man kunna återställa det så AGV:n återgår till normal funktion. Larm 

och återställning är därmed viktiga faktorer att ta hänsyn till. 
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För att få en bättre bild av leverantören och deras produkter så kan man göra 

referensbesök, det vill säga ett besök hos andra företag som köpt just av den 

leverantör som är av intresse. På så vis kan man se hur leverantörens produkter 

verkar i riktig produktionsmiljö samt att man kan bilda en uppfattning utifrån 

företagets erfarenheter av leverantören. Därmed är referensbesök en viktig faktor 

att ta med sig vid val av leverantör. 

 

Kravspecifikationen har tagits fram i syfte att säkerställa att man får en produkt 

som uppfyller de ställda kraven som stämmer överens med förutsättningarna i 

företagets produktion, och är därmed också en viktig faktor. 

 

 

7.2.2 Industri 4.0 
 

Genom implementering av AGV:er kommer fallföretaget tillämpa en del av 

Industri 4.0. Som tidigare nämnt kan man med hjälp av Industri 4.0 uppnå 

effektiva produktionsfördelar såsom minskade ledtider, högre kvalitet, högre 

flexibilitet och konkurrenskraft.  

 

Ledtiderna i fabriken kommer minska eftersom AGV:n ska triggas via 

taktsystemet på monteringslinjerna. Då kommer AGV:n direkt när den får 

signalen åka för att hämta material för att kunna förse monteringslinjerna med en 

innertrumma. I nuläget får truckföraren eller operatören som går med trummorna 

manuellt en signal när det är dags att förse monteringslinjerna med material. Om 

dessa personer håller på med en annan uppgift när signalen indikeras måste de 

slutföra den uppgift de håller på med innan de kan tillhandahålla 

innertrummorna.     

 

Då aktiviteten “manuell transport av innertrummor” elimineras kommer 

operatören som utfört denna aktivitet få en mer värdeskapande arbetsuppgift 

alternativt att han kommer få mer tid till att montera innertrumman och således 

kunna göra det mer noggrant. Därför kommer även produktkvaliteten att 

förbättras genom implementering av AGV:er och Industri 4.0.  

 

Högre flexibilitet kan innebära vilken möjlighet ett företag har att ta in en ny 

produkttyp i sortimentet. Detta kommer inte ha någon påverkan på produktionen 

eller AGV:ernas arbete så länge den nya produkttypen placeras på en pall, precis 

som det fungerar i dagsläget.  

 

En annan fördel med Industri 4.0 är att det medför konkurrensfördelar på lång 

sikt. Genom applicering av Industri 4.0 har företaget en möjlighet att få ut fler 

färdiga produkter än sina konkurrenter och snabbare leverans i kombination med 

högre kvalitet kan innebära att kunder väljer Electrolux’ produkter istället för 

konkurrenternas.  

 

Automatiserade robotar är bara en av nio grundpelare, men att applicera en del är 

ett steg på väg mot en mer digitaliserad och automatiserad fabrik. Samtidigt 
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undviker företaget affärsanalytikern Sverker Nordlanders teori om att de företag 

som inte implementerat någon form av Industri 4.0 kommer ha avvecklats inom 

10 år. Med utgångspunkt från samtliga viktiga faktorer studien kommit fram till 

kommer planeringsprocessen förenklas för de företag som vill implementera 

AGV:er för att följa med i samhällets utveckling, både tekniskt och socialt.   
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8. Slutsats och rekommendation 

 
I följande kapitel presenteras studiens slutsats och en rekommendation angående 

val av leverantör till Electrolux tas fram. 

 

8.1 Slutsats 
 

För att besvara studiens frågeställning: Vilka viktiga faktorer behöver man ta 

hänsyn till vid implementering av självkörande truckar? så har studien kommit 

fram till följande faktorer att ta hänsyn till vid implementering av AGV:er: 

 

System/IT 

• Navigeringssystem 

• Säkerhetssystem 

• Krav på IT-miljö 

• Tillgänglighetsmätning 

 

Underhåll 

• Underhållsdokumentation 

• Realtidsstatus på skärm 

 

Batteri och laddning 

• Automatisk laddning, fördelar/nackdelar 

• Batterityp 

• Normal gångtid per laddning 

• Laddningstid exempelvis från 20 % till 100 %   

 

Support och service 

• Support (06.00-01.00) 

• Serviceavtal 

• Upplägg på service  

 

Förutsättningar i produktionen 

• Utbyggbarhet och förändring 

• Underlaget  

• Truckarnas förmåga i miljö med människor och manuella truckar  

• Identifiering av särskilda produkter - exempelvis behov av QR-scanning 

• Måttkrav på gångbreddar, vid hämta/lämna, vid möten etc. 

• Anslutning till brandlarm 

• Klimatet  

 

Övrigt 

• CE märkning av komplett system.  

• Larm och återställning 

Introduktion Metod Teori Genomförande Empiri
Resultat & 

Analys
Diskussion

Slutsats & 
Rekommendat

ion
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• Referensanläggningar 

• Kravspecifikation  

 

Kostnader 

• Licenskostnad 

• Vilka faktorer påverkar underhållskostnaderna? 

• Installationskostnad för Electrolux lösning 

• Pris/AGV, rekommenderat antal AGV:er 

 

Målet med studien var att ta fram ett förslag som möjliggör implementering av 

AGV:er och med avseende på att förbättra arbetsmiljön och resurseffektiviteten. 

Om implementeringen genomförs kommer arbetsmiljön på företaget att 

förbättras då manuell transport av innertrummor försvinner och den befintliga 

trucktrafiken minskar. Eftersom samtliga AGV:er är utrustade med ett 

personsskyddssystem och de befintliga truckarna inte är det kommer AGV:erna 

skapa en tryggare arbetsmiljö för samtliga anställda i de berörda truckgångarna. 

När aktiviteten “manuell transport av innertrummor” försvinner kommer 

montören tilldelas andra arbetsuppgifter vilket innebär att företaget även 

förbättrar sin resurseffektivitet 

 

8.2 Rekommendation 
 

Utifrån de viktiga faktorer som framkommit under studiens gång i kombination 

med resultatet av leverantörsjämförelsen är Företag 10 den leverantör som kan 

tillhandahålla den bästa lösningen för applikationen. Därmed är vår 

rekommendation till Electrolux att vid eventuell implementering använda sig av 

Företag 10:s lösning. 

 

Fördelarna med att välja Företag 10 som leverantör är att de kan koppla upp sig 

på fabrikens WMS-system, deras AGV:er kan hålla i upp till 12 timmar per 

laddning, erbjuder support 24/7 och kan oftast lösa problemen via VPN samt att 

de har ett rimligt serviceintervall. Dessutom erbjuder de många olika sorters 

AGV-typer som kan vara aktuellt för Electrolux i framtiden vid eventuell 

utbyggnad eller vid implementering av AGV:er i en annan del av fabriken. Det 

kan ses som en fördel att ha en och samma leverantör för samtliga AGV-system, 

exempelvis gällande service och support.  
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Bilaga 1: NDA - Non Disclosure Agreement 
 

 
 

[INSERT DATE] 
 

NON DISCLOSURE UNDERTAKING 

 

(UNILATERAL) 

 

BETWEEN 

 

[INSERT COMPANY NAME] 
 

(THE "INFORMATION USER") 

 

AND 

 

ELECTROLUX [INSERT COMPANY NAME] 
("ELECTROLUX") 
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THIS UNDERTAKING is made on [ ] between: 

 
[insert corporate legal name], a [insert legal status and nationality] corporation 
having its principal office at [insert full address] ("Information User"); and 
 
Electrolux [insert complete name], a [insert legal status and nationality] 
corporation having its principal office at [insert full address], ("Electrolux"); 
 
WHEREAS: 
For the purpose of development of [insert description of co-operation] (the 
"Purpose") Electrolux may, for the parties’ mutual benefit, disclose to the 
Information User technical, financial and commercial information relating to 
Electrolux’ businesses, facilities, products, techniques, solutions and processes 
in form of written or verbal disclosure, demonstration, device, apparatus, model, 
sample of any kind, computer program, magnetic medium, document, 
specification, diagram, or drawing, which information is proprietary to Electrolux 
or to its affiliated companies ("Confidential Information") and Information User is 
willing to undertake to restrict the use and further disclosure of the Confidential 
Information; 
For the purpose of this Undertaking "Confidential Information" shall include all 
information or material in tangible form disclosed or made available to 
Information User by Electrolux, whether or not marked as "Confidential" and oral 
information which is clearly identified as being confidential at the time of 
disclosure, and including any work performed by Information User for the 
Purpose and information that has been made available to Electrolux by third 
parties under an obligation of confidentiality; 
Now therefore, in consideration of Electrolux disclosing the Confidential 
Information, Information User undertakes as follows: 
 
1 NON DISCLOSURE 
1.1 Information User shall keep all Confidential Information, in whatever form, 
strictly confidential and shall not disclose it to third parties without the prior 
written permission of Electrolux, except that Information User shall have the 
right, subject to Electrolux’ written approval, to disclose the received 
Confidential Information to its affiliated companies and/or to its subcontractors, 
accountants, lawyers, financial and professional advisers ("Authorised 
Representatives") provided such Authorised Representatives in writing accepts 
corresponding obligations of confidentiality to those contained in this 
Undertaking. Information User shall be liable for the actions of its Authorised 
Representatives who have access to the Confidential Information. 
 

2 SAFEGUARDING CONFIDENTIAL INFORMATION 
2.1 Information User shall in no event use a lower degree of care in 
safeguarding the Confidential Information than it uses for its own information of 
like sensitivity and importance, and upon discovery of any unauthorized 
disclosure of Confidential Information in its possession, Information User shall 
immediately notify Electrolux and use its best endeavors to prevent any further 
disclosure or unauthorized use thereof. 
 
2.2 Information User shall not: 
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2.2.1 make or permit to be made, other than for the Purpose, notes or 
memoranda relating to the Confidential Information and will not in any manner 
or form copy, duplicate or reverse 3 NDA unilateral group_std 
engineer the Confidential Information other than specifically to achieve the 
Purpose or with the prior written approval of Electrolux; 
 
2.2.2 remove, obliterate or conceal from view any copyright, trade mark or 
confidential notice appearing on the Confidential Information. 
 
3 PERMITTED DISCLOSURE 
3.1 Information User shall restrict access to Confidential Information and 
distribute it strictly on a need to know basis. Confidential Information shall only 
be distributed to those employees or corporate officers of the Information User 
and – subject to Electrolux’ approval – to its authorized representatives, to 
whom such access is necessary for carrying out the Purpose. Information User 
will advise such employees, corporate officers or authorized representatives of 
the obligations of confidentiality assumed herein. 
 
3.2 The foregoing obligations shall not apply to any Confidential Information 
which: 
 
3.2.1 is in the public domain at the time of disclosure or later becomes part of 
the public domain through no fault of Information User; or 
 
3.2.2 was known to Information User prior to disclosure by Electrolux as proven 
by the written records of Information User or is independently developed by 
Information User; or 
 
3.2.3 is disclosed to Information User by a third party who had the right to 
furnish such Confidential Information and did not impose restrictions regarding 
use or further disclosure of such Confidential Information; 
3.2.4 is required to be disclosed by operation of law or court order and is not 
protected by any claim of privilege provided the Information User notifies 
Electrolux prior to disclosure and any available governmental or judicial 
protection is obtained by the Information User; 
 
3.2.5 is required to be disclosed under a party’s contract with a recognized stock 
exchange. 
 
3.3 The exceptions detailed in clause 3.2 shall not apply to Confidential 
Information that is sufficiently unique or detailed to distinguish it from more 
general information that is already in the public domain or in the possession of 
the Information User. Additionally, the above exceptions shall not apply to 
Confidential Information that is made up of several elements merely because 
the individual elements are in the public domain or in the possession of the 
Information User. 
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3.4 Information User will not publish or allow to be published in the public 
domain any Confidential Information which may jeopardize any actual or 
pending patent application in the name of Electrolux. 
 
4 CONFIDENTIAL DISCUSSIONS 
4.1 Information User undertakes to keep confidential the fact that discussions or 
negotiations concerning the Purpose are being considered or have taken place. 
 
5 DURATION 
5.1 Information User shall for a period of five years from the date of disclosure 
of Confidential Information maintain its confidentiality and in particular shall not 
without the written consent of Electrolux disclose it to any third party. 
 
5.2 This Undertaking shall govern all communications relating to Confidential 
Information submitted by Electrolux in relation to the Purpose during the period 
of five years commencing on the date of this Undertaking or until such time as 
the present Undertaking is expressly superseded by a subsequent agreement 
between the parties, whichever is earlier. 4 NDA unilateral group_std 
 
6 OWNERSHIP OF INFORMATION 
6.1 No license is hereby either granted or implied to Information User, under any 
trademark, patent, copyright or any other intellectual property right, by the 
conveying of Confidential Information. 
6.2 All Confidential Information remains the property of Electrolux and nothing in 
this Undertaking shall be deemed to convey to Information User any right, title 
or interest in or to the Confidential Information. 
 
6.3 To the extent Information User provides or conducts certain work hereunder 
to the benefit of Electrolux, any rights thereto – intellectual property rights or 
otherwise – shall vest in and belong to Electrolux. 
 
6.4 None of the Confidential Information disclosed or exchanged by Electrolux 
shall constitute any representation, warranty, assurance, guarantee or other 
inducement by Electrolux to Information User of any kind, and, in particular, with 
respect to the non-infringement of trade marks, patents, copyrights or any other 
intellectual property rights, or other rights of third parties. 
 
7 NO COMMITMENT TO PURCHASE 
7.1 Neither this Undertaking, nor disclosure or receipt of Confidential 
Information shall constitute or imply any promise or intention to make any 
purchase of products or services by Electrolux or any commitment by Electrolux 
with respect to the present or future marketing of any product or service or any 
promise or intention to enter into any other business arrangement. 
 
8 INDEMNITY 
8.1 Information User indemnifies and will keep Electrolux indemnified against all 
loss, damage, costs, charges and expenses suffered or incurred by Electrolux 
as a result of any actual or threatened breach of this Undertaking by Information 
User. 
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9 RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION 
9.1 All material containing Confidential Information or relevant or related thereto 
whether or not supplied by Electrolux, including, without limitation, samples, 
rejected drawings, scrap papers, photographic negatives, or computer input or 
output, and including all copies of any kind shall be returned or destroyed upon 
written request of Electrolux. 
 
10 MISCELLANEOUS 
10.1 The obligations under this Undertaking by Information User shall survive 
and continue in accordance with Article 5 after any termination of this 
Undertaking. 
10.2 If any provision of this Undertaking is held by any court or other competent 
authority to be void or unenforceable in whole or part the other provisions of this 
Undertaking and the remainder of the effective provisions shall continue to be 
valid. 
 
10.3 This Undertaking shall be governed and construed in all respects in 
accordance with the substantive laws of Sweden without regard to its principles 
of conflicts of laws. 
 
10.4 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this 
Undertaking, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally 
settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of 
the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed 
of three arbitrators. Unless  
otherwise agreed, the seat of the arbitration shall be Stockholm and the 
arbitration proceedings shall be conducted in the English language. 
As witness this Undertaking has been executed by or on behalf of the parties 
the day and year first before written. 
 
ELECTROLUX [insert company name]  [INFORMATION USERS NAME] 
 
By    ____________________ By    ____________________ 
 
 
 
Title ____________________  Title ____________________ 
 

 

 

By    ____________________ By    ____________________ 

 

Title ____________________  Title ____________________ 
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Bilaga 2: Förslagsförfrågan  
 

“Hej! 

  

Tack för samtalet. Här kommer en förenklad bild av de delar i produktionen där 

vi ser över möjligheten av implementering av AGV, så se gärna över det och se 

om det är något som passar er. 

  

Längst till vänster på bilden hämtas komponenten för att köras till rätt 

monteringslinje. Det finns fem olika monteringslinjer som visas i mitten på 

bilden, A-E. Komponenten från A körs till monteringslinje A, komponenten för 

B körs till monteringslinje B osv. Monteringslinje E får sin komponent på annat 

sätt. När produkten är klar hämtas den av en truck och körs till ingångarna för 

färdigvarulagret som visas längst till höger på bilden. Maskinerna från 

monteringslinje A-D körs till en ingång, och maskinerna från E körs till den 

andra. Om maskinen skulle ha något fel körs den till NRFT (Not right first time), 

där den först repareras innan den körs ut till färdigvarulagret. 

 

  
  

Första sträckan så ska AGV:n klara en vikt upp till 170 kg, och på den andra 

sträckan en vikt upp till 600 kg. Höjden där AGV:n plockar och lämnar 

komponenten/produkten kommer att vara ungefär 0,5–1 m. 

  

Idag körs det traditionella truckar på sträckorna, så det är tänkt att det ska bli en 

blandning av självkörande och traditionella truckar hädanefter. 

  

Då vi ser er som en potentiell leverantör skulle vi uppskatta om ni har möjlighet 

att översända information angående vad ni kan erbjuda. 

Tack på förhand! 

  

MVH” 
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Bilaga 3: Kravspecifikation 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kravspecifikation för investering 
av självkörande truckar 
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Investeringen gäller självkörande truckar inom två olika delar i Electrolux 
Professional ABs produktion: en för att transportera trummor till 
monteringslinjerna och en för att transportera färdiga tvättmaskiner och 
torktumlare ut till färdigvarulagret. Nedan finns ett antal punkter att 
överväga vid eventuell affär. 
 

Vid eventuell affär är dessa punkter en fråga för förhandling. 
 

Bilden nedan visar en överskådlig bild över de båda sträckor där 
implementering är tänkt: 

 
 

DEL 1 

 

I den första delen ska AGV:n hämta rätt sorts trumma vid dess montering 
(visas till höger på bilden) för att köras till tillhörande monteringslinje 
(visas till vänster på bilden). Trumma A ska alltså till monteringslinje A, 
Trumma B ska till monteringslinje B, osv. Monteringslinje E får sin 
trumma på annat sätt och ingår därför inte i denna del: 
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Följande gäller för DEL 1: 
 

Vikt 170 kg 

Avstånd 70-125 m (enkel väg) 

 

DEL 2 

 

I den andra delen ska AGV:n hämta färdigmonterade maskiner vid slutet 
av monteringslinjen och köra dessa till ingångarna för färdigvarulagret. 
Maskinerna från monteringslinje A-D ska köras till den ena ingången, och 
maskinerna från E ska köras till den andra ingången (ingångarna visas 
nere i höger hörn på bilden). Ibland händer det att en maskin har ett 
funktionsfel och måste då köras till reparationsavdelningen, NRFT. 
AGV:n måste alltså veta om maskinen är klar och ska till ingångarna till 
färdigvarulagret eller om den ska köras till NRFT. När en maskin är 
färdigreparerad på NRFT ska AGV:n kunna hämta maskinen på 
reparationsavdelningen och köra den till rätt ingång beroende på vilken 
maskin som är reparerad: 

 
 

Följande gäller för DEL 2: 
 

Vikt 600 kg 

Avstånd 10-30 m (enkel väg) 
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ALLMÄNT FÖR BÅDA DELARNA 

 

Elektricitet 400 V/50 Hz - 220 V/50 Hz 

Lufttryck 5,5 bar 

Skift 475 min/skift, 2 skift/dag 

Temperatur 18 - 35℃ 

 

TAKTTID 

 

Monteringslinje Nuvarande takttid Krav 

LINE A 
  

LINE B 
  

LINE C 
  

LINE D 
  

LINE E 
  

 

• AGV:n ska triggas genom taktsystemet som används på 
monteringslinjerna. Taktsystemet som används idag heter 
“REEFT”. 

• Kunna prioritera i systemet vilken som ska hämtas och lämnas 
först om alla monteringslinjer behöver förses med trumma 
samtidigt. 

 

NAVIGATION 

 

• AGV:n får inte styras av slingor i golvet. 
• AGV:n ska kunna framföras obehindrat på det golv som finns i 

Electrolux fabrik. 
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PALLSTORLEKAR 

 

• Pallarna för respektive monteringslinje är olika stora. Därför ska 
AGV:n kunna transportera alla olika storlekar inom intervallet: 

 

Pall Bredd Längd 

Minsta pallen 710 mm 825 mm 

Största pallen 1050 mm 1440 mm 

Ritningar på alla pallar som används skickas med separat. 
 
AV-OCH PÅLASTNINGSZONER 

 

• Vid eventuell implementering av AGV kommer av- och 
pålastningszoner att standardiseras för del 1. 

• Av- och pålastningszonerna för del 2 är redan fixerade i golvet och 
har följande höjd: 

 

LINE A 363 mm 

LINE B 363 mm 

LINE C 370 mm 

LINE D 370 mm 

LINE E 375 mm 

Ingångsbana A-D 400 mm 

Ingångsbana E 430 mm 

 

LADDNING 

 

• Definiera hur AGV:n ska arbeta och ladda inom de angivna 
takterna/skiften för att inte orsaka stillestånd pga urladdat batteri. 

• AGV:n ska kunna vara igång under hela produktionstiden. 
• Ange en lämplig plats för laddning för respektive del. 
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UNDERHÅLL 

 

• Tillhandahålla ett dokument med bild, text, hur ofta den behöver 
underhållas och om den eventuellt behöver vara avstängd under 
tiden för underhåll. 

• Information angående rengöring och vilken typ av utrustning som 
behövs. 

• Reservdelslista på kritiska reservdelar, leveranstid och pris. 
 

ÖVRIG TRUCKTRAFIK I FABRIKEN 

 

• Säkerhetssystem som gör att trucken stannar för alla typer objekt 
som är för nära. 

• AGV:n får inte ha företräde framför de andra truckarna. Därför 
måste en lösning på detta tillhandahållas. 

• AGV:n får inte köra om utan måste istället sakta in och köra efter 
om hinder uppstår. 

 

ÖVRIGT 

 

• Anslutning till brandlarmet, vid eventuell brandlarmsutlösning ska 
AGV:n köra till en angiven plats där den inte är i vägen. Dessa 
platser kommer att definieras i projektet eftersom den eventuella 
parkeringen är beroende av var AGV:n befinner sig i fabriken. 

• AGV:n ska kunna prioritera vilken monteringslinje som ska få sin 
trumma först om samtliga har behov av trumma samtidigt. 

• Tillhandahålla ett system för identifiering av maskinen om den ska 
till färdigvarulager eller NRFT. 
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