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Abstract 
The purpose of this thesis is to come up with a solution for an automated material 
handling system. In the report, two suggestions are compared to see which solution 
would have a better return of investment in this specific case. To fulfill the purpose 
of the study, following questions are to be answered:  

What requirements can be identified, and which material handling system can fulfill the 
requirements? 
How will the efficiency of material handling change, and how does it affect the profitability? 
To answer these questions, a case study has been carried out at Volvo GTO in 
Skövde. Literature studies has been used to identify relevant information about the 
subject and build the theoretical framework of this thesis. The empirical data was 
collected through observations, interviews, and time studies. The empirical data are 
presented in a description about the current situation which, together with the 
theoretical background, are the foundation of the analysis for this thesis.  

The results after an economic analysis of both suggestions show that the suggestion 
which include AGV and AS/RS is more economic beneficial than the suggestion 
with conveyor and AS/RS. It is also shown that both suggestions will meet the 
practical requirements and are thereby applicable but both suggestions do not meet 
the requirements of return of investment. The methods that has been carried out in 
this study are feasible to adapt to other situations, but it is important to point out 
that the results are specific for this case and can thereby not be generalized.  

For the economic analysis, there is a lack of available information about different 
costs for material handling equipment. Several costs are therefore estimated but are 
verified from suppliers to justify that the estimations are within reasonable levels. 

The report ends with a discussion about the results of the thesis, which are 
summarized in conclusions and recommendations for the case company. 
Suggestions about future work and research are presented.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta fram ett lösningsförslag för ett automatiserat 
materialhanteringssystem. I arbetet jämförs två olika lösningsförslag för att se vilket 
som är det mest lönsamma i det specifika fallet.  För att uppfylla syftet har följande 
frågeställningar formulerats: 

Vilka krav går att identifiera och vilka materialhanteringssystem uppfyller kraven? 

Hur effektiviseras materialhanteringen och hur påverkar det lönsamheten? 

För att besvara frågeställningarna har en fallstudie tillämpats på Volvo GTO i 
Skövde. Litteraturstudier har genomförts för att identifiera relevant information 
kring studiens ämne och forma det teoretiska ramverket. Empiri har samlats in 
genom observationer, intervjuer och tidsstudier vilket redovisas i en 
nulägesbeskrivning som tillsammans med det teoretiska ramverket ligger till grund 
för analys.  

Resultatet visar efter en nulägeskalkyl att ett lösningsförslag som är baserat på AGV 
och AS/RS är det förslag som är lönsamt, i jämförelse med ett förslag som är baserat 
på conveyor och AS/RS. Det framgår att båda förslagen uppfyller de praktiska 
kraven och är möjliga att applicera men båda förslagen uppfyller inte de ekonomiska 
krav som ställs. De metoder som används för att genomföra undersökningen är 
möjliga att anpassa även till andra situationer men det är viktigt att understryka att 
resultatet är fallspecifikt och inte generaliserbart.   

Till den ekonomiska analysen saknas det tillgänglig information om 
kostnadsuppgifter för olika typer av materialhanteringsutrustning, därför är flera 
kostnader uppskattade. Uppskattningar och antaganden har kontrollerats hos 
leverantörer för att validera att de är inom rimliga nivåer.  

Rapporten avslutas med diskussioner kring resultatet, vilket sammanfattas i 
slutsatser och rekommendationer för fallföretaget samt förslag om vidare arbete 
eller forskning presenteras.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet behandlar intern materialhantering på Volvo Group Truck 
Operations (GTO) I Skövde. I arbetet undersöks huruvida materialhanteringen kan 
effektiviseras med automation mellan två produktionsavdelningar. Examensarbetet 
är ett avslutande moment ur programmet Maskinteknik, industriell ekonomi och 
produktionsledning.  

Det första kapitlet ger en bakgrund för ämnesområdet som sedan formuleras till en 
problemformulering. Därefter beskrivs syftet och frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I företagsvärlden är det hög konkurrens och för att lyckas krävs korta ledtider, låga 
kostnader och att kunna skapa ett högt värde för kunderna. Företagen strävar efter 
att vara mer produktiva genom att kontinuerligt förbättra sitt flöde och reducera 
slöseri [1]. Med ett väl utformat logistiksystem kan en organisation skapa 
konkurrenskraft och ge en positiv resultatpåverkan [2].  

Målet för ett företag är att tjäna pengar i nutid likaväl som i framtiden, där 
prestationen mäts i form av nettovinst och avkastning på investerat kapital [3]. 
Företagets logistiksystem är en av mekanismerna för att skapa en ökad 
avkastningsgrad. De variabler i logistiksystemet som påverkar avkastningsgraden är 
kostnader, kapitalbindning och kundservice [2]. Materialhanteringen påverkar 
logistiksystemet genom aktiviteter och utrustning som är relaterade till förflyttning, 
lagring, kontroll och skydd av material [4].  

Fabrikslayout och materialhanteringssystem har en direkt korrelation till, och anses 
vara bland de viktigaste beslutsområden för ett företags effektivitet, produktivitet 
och lönsamhet [5]. Materialhantering definieras som förflyttning av material, men 
det innefattar mer än så [5, 6]. Materialhanteringen kan, för en signifikant andel av 
tillverkande företag, uppgå till mer än hälften av den totala tillverkningskostnaden 
[6]. För ett tillverkande företag är materialhanteringen en nödvändig funktion för 
att genomföra de ingående processerna men ses som en funktion som inte bidrar 
till att skapa värde [1]. Stephens och Meyers [5] beskriver materialhanteringen som 
funktionen att flytta rätt material till rätt plats, vid rätt tid, i rätt mängd, i rätt ordning 
och i rätt position eller villkor för att minimera produktionskostnader.  

Att välja rätt utrustning för utförandet av materialhantering är en komplex uppgift 
och för att kunna reducera inköp-, underhåll- och driftskostnader överlag, bör 
materialhanteringsutrustning vara standardiserad [4]. Det finns mekanisk och 
automatisk utrustning att tillämpa för att effektivisera materialhanteringen. När det 
kommer till förflyttning- och hanteringskrav, volym och kostnadsavvägningar är det 
viktigt att nyttja utrustningen effektivt för att ekonomiskt rättfärdiga investeringen 
för utrustningen [4]. För att organisationer ska vara konkurrenskraftiga och 
effektiva är det svårt att endast förlita sig på manuell arbetskraft till utförandet av 
nyckelaktiviteter inom materialhanteringen [4]. Enligt automationsprincipen, som 
är en av tio principer för materialhantering, framtagen av Material Handling 
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Institute (MHI) [7], så bör materialhanteringsaktiviteter mekaniseras eller 
automatiseras där det är möjligt, bland annat för att effektivisera processer, minska 
driftskostnader och eliminera repetitiva eller potentiellt osäkert manuellt arbete.   

1.2 Problembeskrivning 
På Volvo GTO i Skövde byggs dieselmotorer till ett flertal olika applikationer. 
Några exempel på användningsområden för deras produkter är lastvagnar, dumpers, 
grävare, industrimotorer och marina motorer. Arbetet har utförts på en avdelning 
som är uppbyggd av tre delar, i följande kronologiska ordning; grov-, fin- och 
slutdel. Tillverkningen av artiklarna sker i olika varianter och varierande volym och 
processas i olika flöden. Några av deras flöden är låsta till vissa varianter och är i 
vissa fall omställningsbara. 

Problemet omfattar materialhanteringen mellan deras grov- och findel. Findelen har 
en lägre kapacitet än grovdelen och begränsar därför flödets genomströmning av 
material. För att säkerställa genomströmningen och lyckas hålla en hög 
leveransservice utförs buffertlagring innan findelen. Produkter som är i lager binder 
kapital och för att styra verksamheten på ett lönsamt sätt finns det behov av att 
reducera kostnader, vilket går att göra genom att minska lagernivåer [8]. Samtidigt 
finns behovet att säkerställa genomströmning av material i produktionen, vilket går 
att göra genom att hålla högre lagernivåer [8].  

Lagring av produkter i arbete (PIA) mellan grov- och findelen sker på marknivå och 
det finns därmed outnyttjat vertikalt utrymme i buffertlagret. När buffertlagret blir 
fullt placeras artiklarna på ställen som inte är avsedda för lagring. Varje sak i 
produktionen ska ha sin specifika plats för att det ska vara enkelt för vem som helst 
att hitta vad man söker, dels för att minska felplock men även att det går åt mindre 
tid för att leta [9, 10].  

Transporten av material mellan grov- och findelen sker idag manuellt med 
ledstaplare vilket skapar en hög beläggning av trucktrafik. Enlig M. P. Groover [11] 
finns det både för- och nackdelar med automatisering inom tillverkning, exempelvis 
kan lönekostnader reduceras och kvalité öka men under vissa omständigheter kan 
manuell hantering vara mer lönsamt. 

Utan ett väl utformat materialhanteringssystem finns det risker för att produktionen 
möts av förseningar, ökade genomloppstider, skador för produkter och människor, 
samt ökade tider och kostnader för förflyttning inom fabriken vilket medför en 
högre tillverkningskostnad [12].  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivningen framgår det att effektiviteten av 
materialhanteringen påverkar företagets lönsamhet. Det framgår även att 
automatisering är en viktig del i effektivisering av materialhantering.  Studiens syfte 
har därför formulerats enligt följande: 
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Syftet är att ta fram ett lösningsförslag för ett automatiserat 
materialhanteringssystem och undersöka hur lönsamheten påverkas.   

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka krav går att identifiera och vilka materialhanteringssystem uppfyller 
kraven? 

2. Hur effektiviseras materialhanteringen och hur påverkar det lönsamheten? 

1.4 Avgränsningar 
I studien undersöks hur automatiserad materialhantering påverkar lönsamheten. 
Arbetet omfattar effektivisering av den interna materialhanteringen, materialflödets 
layout antas vara optimerat. I arbetet undersöks endast materialhanteringen mellan 
två produktionsavdelningar och resterande materialhantering tas inte med i 
beaktning. Studien kommer inte behandla lagerstyrning för buffertlagret som finns 
mellan avdelningarna. För att beskriva studiens omfång har en figur illustrerats, där 
omfånget är det området som är innanför den röda markeringen (se Bild 1).  

 

 
Bild 1: Studiens omfång och avgränsning 

 

1.5 Disposition 
För att skapa en tydlig struktur är arbetet uppdelat i sju kapitel (se Bild 2). I det 
första kapitlet beskrivs studiens bakgrund och problemformulering. Därefter 
presenteras syftet, som bryts ner till en frågeställning. Till sist beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Det andra kapitlet ger en teoretisk grund som är basen 
för analysen av frågeställningarna. I det tredje kapitlet beskrivs de metoder som är 
använda för att besvara frågeställningarna och avslutas med en diskussion kring 
studiens validitet och reliabilitet. Kapitel fyra ger en beskrivning av nuvarande 
materialhantering på fallföretaget. Därefter analyseras insamlad empiri i kapitel fem, 
genom att utgå från det teoretiska ramverket besvaras studiens frågeställningar. Två 
lösningsförslag presenteras och jämförs. I kapitel sex diskuteras det åtgärdsförslag 
som tagits fram, baserat på studiens resultat och analys. Därefter diskuteras validitet 
och reliabilitet. I det sista kapitlet, kapitel 7, sammanfattas studiens slutsatser och 
rekommendationer. Rapporten avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.  
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Bild 2: Studiens disposition
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som är basen för analysen som används för att besvara 
frågeställningarna. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara den första frågeställningen används teorier om materialhantering, 
utrustning för materialhantering och flödesanalys. För att besvara den andra 
frågeställningen används teorier om materialhantering, logistikens totalkostnad, 
nuvärdesmetoden, Theory of Constraints, och flödesanalys. Kopplingen mellan 
frågeställningarna och de teorier som använts tydliggörs med en tabell (se Tabell 1). 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

2.2 Materialhantering 
Materials Handling Institute (MHI) har definierat materialhantering som den 
grundläggande operationen vilken involverar förflyttning av bulklast, förpackad last, 
och individuellt gods i ett halvfast eller fast tillstånd. Där förflyttningen utförs av 
människa eller maskin inom facilitetens gränser [13].  

2.2.1 Materialhanteringens mål 
Huvudsakliga mål med materialhanteringen är att skapa en mer produktiv, effektiv 
och säker verksamhet [4]. För att lyckas att balansera service med kostnad, säkerhet 
med produktivitet och volym med kapacitet beskrivs fyra kritiska dimensioner som 
måste hållas i beaktning. Dimensionerna är förflyttning, tid, kvantitet och utrymme 
[4]. 

Förflyttningsdimensionen avser rätt kombination av arbetskraft och utrustning för att 
uppnå effektiva flöden in till, genom och ut från verksamheten.  

Tidsdimensionen berör framställning av material till produktion eller uppfyllelse av 
kundorder. Det uppstår större risk för onödiga stopptider, större lagernivåer och 
ökat behov av lagerutrymme i takt med att längre tid går till att råmaterial når 

Frågeställning 1 

Vilka krav går att identifiera och vilka 
materialhanteringssystem uppfyller kraven? 

Materialhantering 

Utrustning för materialhantering 

Flödesanalys  

Frågeställning 2 

Hur effektiviseras materialhanteringen och hur 
påverkar det lönsamheten? 

Materialhantering 

Logistikens totalkostnad 

Nuvärdesmetoden 

Theory of Constraints 

Flödesanalys 
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produktionen. Cykeltider ökar i takt med tidsfördröjningar som kan uppstå vid 
förflyttning av material och leder till att kundservicenivån sjunker.  

Kvantitetsdimensionen behandlar variationer och leveranshastighet av råmaterial och 
färdiga produkter. Materialhanteringssystem ska försäkra att rätt kvantitet av 
material förflyttas för att möta kundens och produktionens behov.  

Utrymmesdimensionen fokuserar på utrymmesbegränsningar inom faciliteten. 
Materialhanteringsutrustning och system ska möjliggöra effektivt nyttjande av 
tillgängligt utrymme, både horisontellt och vertikalt. 

Materialhanteringskostnaden utgör en stor del av den totala tillverkningskostnaden 
då den är estimerad att utgöra mellan 15–70 procent av den totala kostnaden för en 
tillverkad produkt [14]. Syftet med materialhanteringen i en fabrik är att flytta 
råmaterial, produkter i arbete, färdiga produkter, verktyg och leveranser från en 
plats till en annan för att underlätta alla tillverkningsoperationer [15]. 
Materialhanteringsfunktionen berör också lagring och kontroll av material. Kontroll 
beskrivs som funktionen att identifiera, schemalägga och dirigera förflyttning av 
material [15]. Det är i de flesta tillverkningsoperationer viktigt att veta 
ursprungskällan, nuvarande position och vilken framtida destination materialet har. 
Genom att använda automatiska identifieringssystem ökar kontrollmöjligheterna då 
dessa system syftar till att identifiera materialets rörelser och när de är i lager [15]. 

2.2.2 Tio principer för materialhantering 
The College Industry Council on Material Handling Education (CICMHE) från 
Material Handling Institute (MHI) [7] har sammanställt 10 principer för 
materialhantering, principerna beskrivs enligt följande: 

1) Planeringsprincipen  

All materialhantering bör vara resultatet av en avsiktlig plan där behov, 
prestationsmål och funktionella specifikationer av de föreslagna metoderna är 
fullständigt definierade i början.  

2) Standardiseringsprincipen 

Metoder, utrustning, kontrollinstrument och mjukvara inom materialhantering bör 
vara standardiserade inom gränserna för att nå prestandamål utan att riskera 
möjligheter till flexibilitet och genomströmning.  

3) Arbetsprincipen 

Materialhanteringsarbetet bör minimeras utan att riskera möjligheter till 
produktivitet eller servicenivå som operationen kräver.  

4) Ergonomiprincipen 
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Mänskliga förmågor och begränsningar måste hållas i åtanke och respekteras vid 
design av materialhanteringsmoment och utrustningsval, för att säkerställa effektiva 
och säkra operationer.  

5) Partistorleksprincipen 

Partistorlek bör vara ändamålsenligt dimensionerad och konfigurerad i avsikt att nå 
uppsatta mål inom materialflöde och lagerhållning, genom varje steg i 
materialflödeskedjan.  

6) Utrymmesutnyttjandeprincipen 

Allt tillgängligt utrymme måste användas effektivt. Utrymme inom 
materialhantering är tredimensionellt och räknas därför som kubiskt.  

7) Systemprincipen 

Materialförflyttning och lageraktiviteter bör vara fullt integrerade för att forma ett 
koordinerat, operationellt system som innefattar mottagning av gods, inspektion, 
lagring, produktion, montering, emballering, val av order, frakt, transport och 
hantering av returer.  

8) Automationsprincipen 

Utförandet inom materialhantering bör vara mekaniserat och/eller automatiserat 
där det är möjligt. För att förbättra operativ effektivitet, förbättra kontinuitet och 
förutsägbarhet, minska operativa kostnader och eliminera repetitiva eller potentiellt 
osäkert manuellt arbete.  

9) Miljöprincipen 

Miljöpåverkan och energikonsumtion bör hanteras som ett kriterium vid design av 
materialhanteringssystem och val av utrustning.  

10) Livscykelkostnadsprincipen 

En ingående ekonomisk analys bör utföras för att redogöra för hela livscykeln av all 
materialhanteringsutrustning och system.  

2.2.3 Materialhanteringssystemets Ekvation 

Tompkins et al., [14] har sammanställt en ekvation (se Bild 3) som fungerar som ett 
hjälpmedel för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter och hitta lösningar på 
problem inom materialhantering. De beskriver ekvationen enligt följande: 

Material + Förflyttningar + Metoder = Rekommenderat System 
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Bild 3: Materialhanteringssystemets Ekvation 
 

Ekvationen baseras på en huvudfråga och sex stycken delfrågor, under delfrågorna 
följer även några underfrågor (se bilaga 1) som inte framgår i bilden ovan. Vad 
definierar typen av material som ska förflyttas, vart och när svarar på plats- och 
tidskrav, hur och vem poängterar materialhanteringsmetoden. För varje delfråga 
repeteras också huvudfrågan varför det är nödvändigt eller inte. Svaren på frågorna 
mynnar senare ut i vilket som är det resulterande önskade systemet.  

2.3 Utrustning för materialhantering 
Organisationer behöver vara snabba och effektiva och det är därför svårt att endast 
förlita sig på manuell arbetskraft för att utföra nyckelaktiviteter inom 
materialhanteringen [4]. Det finns utrustning för att reducera eller eliminera det 
manuella utförandet av materialhantering [4]. För att konstruera ett 
materialhanteringssystem är utrustningen av största vikt. Det kräver beslut om 
vilken typ av utrustning, hur många som krävs och om deras specifikationer [12].  

2.3.1 AGV 

Automated Guided Vehicle (AGV) är förarlösa truckar som transporterar material. 
De kan röra sig efter förutbestämda slingor eller fritt med datorer som kontrollerar 
och gör trafikbeslut [2, 4]. Vanliga alternativ som används för att en AGV ska kunna 
navigera sig är induktivstyrslingor i golvet, optisk avläsning, lasertriangulering 
utefter reflextejper och magnetisk tejp efter golvet [16]. Den grundläggande 
funktionen för en AGV är att förflytta material till en inprogrammerad destination 
och eftersom en AGV inte behöver någon mänsklig förare så reduceras 
lönekostnader [4]. De är flexibla och kan omprogrammeras för att anpassas till nya 
transportmönster [17]. Grant menar att kostnadsnivån för en AGV är mellan 23 000 
– 54 000 Euro [25].  

I litteraturen har följande fördelar med AGV identifierats [16, 17]: 

- Flexibla vägar för materialflödet 

- Flexibelt användande av utrymme 

Varför? 

Vad? Vart? När? Hur? Vem? Vilket? 

Material Förflyttningar Metoder Önskat System + + = 

Alternativa Materialhanteringssystem 
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- Ökad flexibilitet för tillverkning eller montering 

- Datorintegration och kontroll av materialhanteringen 

- Tillgänglighet, AGV är tillgänglig hela dygnet förutom tiden den behöver 
laddas 

- Låga lönekostnader 

- Minskad omställningstid 

- De flesta AGV lastar och lastar av automatiskt 

- De kan transportera material i många olika former och storlekar 

- De samverkar effektivt med annan utrustning och därmed integrerar fysiskt 

- De är väl anpassade att operera under datorers kontroll, vilket tillåter 
kontrollsystemet att hela tiden ha information om materialets position. 

2.3.2 Conveyor (transportband) 

Conveyor är en anordning som transporterar material mellan två fixerade punkter, 
antingen vertikalt eller horisontalt. De skapar en statisk transportväg och ockuperar 
ett utrymme permanent [18]. Det finns olika grader av automatisering och olika 
typer av conveyorsystem, exempelvis golvbaserade- och takmonterade system [2]. 
Systemen används främst när stora mängder material ska transporteras mellan två 
fixerade punkter [11]. Conveyorsystem är fördelaktigt vid periodisk och kontinuerlig 
transport av material mellan platser i fabriker. För att designa ett conveyorsystem 
krävs det att ta hänsyn till ett antal kriterier (se Tabell 2) [16]. 

Tabell 2: Planeringskriterier för conveyorsystem 

Planeringskriterier för conveyorsystem 

1. Produktstorlek och vikt (eller 
emballeringskaraktäristik) 

2. Distans 

3. Kontrollkrav 

4. Flödestakt 

5. Hinder och fastighetsbegränsningar 

6. Mänskliga faktorer, bullernivåer 
inkluderas 

7. Miljö 
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2.3.3 AS/RS 

Ett automatiskt lagring- och uthämtningssystem (AS/RS) består av lagringsställ, 
lagring/uthämtningsmaskin, ett inflöde och utflöde. Last som ska lagras i AS/RS 
placeras i inflödet för att sedan automatiskt lagras på en ledig plats i lagret. När en 
last sedan ska hämtas ut placeras den automatiskt i utflödet [14]. Systemet kan bestå 
av en eller flera gångar med lagerställsplatser. Det är möjligt för en S/R maskin att 
hantera materialet från fler gångar [16]. Genom att integrera automatiserad hårdvara 
och mjukvara går det att utvinna ett flertal fördelar. Systemet reducerar behovet av 
manuell arbetskraft, lageryta och lagernivåer samtidigt som precision och 
produktivitet ökar i jämförelse med manuella lagringsmetoder [19]. AS/RS systemet 
kombineras vanligtvis med annan automatiserad materialhanteringsutrustning som 
exempelvis AGV och conveyor [16, 20]. En typisk AS/RS maskin hade år 2001 en 
kostnadsnivå runt 300 000 dollar och en genomsnittlig årlig driftkostnad på 3548 
dollar [21]. Grant menar att kostnaden är mellan 120 000 – 350 000 Euro, år 2006 
[20]. 
Enligt M. P. Groover [11] och B. A. Peters et al., [16] finns följande skäl till att nyttja 
ett automatiserat lager:  

- Ökad lagringskapacitet  

- Fabriksutrymmet nyttjande effektiviseras med hög-höjd- och hög-
densitetstekniker som används för PIA och annan lagring 

- Ökad säkerhet och minskad stöldrisk 

- Minskade lönekostnader 

- Reducerade lagernivåer genom ökad kontroll av lagret 

- Ökad kundservice  

- Ökad effektivitet 

- Om materialet kan identifieras automatiskt genom deras karaktäristik i 
storlek eller vikt eller genom en kod som kan läsas automatiskt, då kan 
lagersystemet operera helt utan övervakning 

2.4 Logistikens totalkostnad 
Inför ett beslut inom logistik är det viktigt att kartlägga alla kostnader som kan 
påverkas. Ett beslut eller en förändring kan innebära att olika kostnader behöver 
vägas mot varandra, att vissa kostnader minskar samtidigt som andra ökar [22]. Vid 
jämförelse av flera alternativ är det därför viktigt att förstå den totala 
kostnadsförändringen som de olika alternativen medför [22].  

I ett projekt för konceptgenerering inom materialhantering för en ny eller befintlig 
anläggning, finns ett behov av att uppskatta och beräkna kostnader för att kunna 
göra en pålitlig bedömning och presentation för beslutstagare [13].  

2.4.1 Totalkostnadsmodellen 
D. B. Grant et al. har utifrån en modell av D. M. Lambert anpassat en 
totalkostnadsmodell (se Bild 4) vilken illustrerar det han beskriver som 
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totalkostnadskonceptet [20]. Ur modellen går det att utläsa hur olika 
logistikaktiviteter påverkar och påverkas av varandra.  

 

 
Bild 4: Totalkostnadsmodellen 

Relationen mellan logistikaktiviteter och logistikkostnader 
Hur logistikkostnaderna drivs av de olika logistikprocesserna beskrivs nedan, enligt 
totalkostnadskonceptet som Grant [20] utvecklat.  

Leveransservice 

Priset ett företag betalar för att inte lyckas med en hög leveransservice är kostnaden 
som uppstår vid förlorade affärer. Grant menar också att det inte bara är en förlust 
vid befintlig affär utan att det också kan leda att ett företag förlorar framtida 
potentiella affärer på grund av försämrat rykte [20].  

Transportkostnader 

Extern transport och intern transport mellan ett företags avdelningar, men inte 
internt inom faciliteten [22], är det som driver transportkostnaderna där 
kostnaderna varierar beroende av bland annat volym och vikt på det som ska 
transporteras, transportsträcka från start till destination och val av transportmedel 
[20].  

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnaderna är de kostnader som uppstår av att driva ett lager och de 
aktiviteter som behöver utföras vid lagring [20]. De kostnader som ingår i kategorin 
är kostnaden för att äga och driva byggnaden där lagring sker, personal- och 
hanteringsutrustningskostnader som behövs för att utföra lageraktiviteter samt 
intern transport inom faciliteten [22]. Vanligtvis brukar kostnaderna delas upp i 
kostnader för godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter, lagerhållning, 
utplockning, paketering och utlastning av produkter [22].  
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Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader uppstår vid olika aktiviteter som inkluderar bland annat 
orderbearbetning, efterfrågeprognoser, kommunikation med distributörer och 
leverantörer. Administrativa kostnader har mycket att göra med hur information 
hanteras. Informationshanteringen har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Flera 
företag har investerat i att förbättra sina informationssystem med tekniker som 
RFID, EDI, dataöverföring via satellit, streckkod och skanningssystem. Nyttjandet 
av system för stöd vid beslutstagande och artificiell intelligens har också växt för att 
hantera information [20]. 

Partistorlekskostnader 

Partistorlekskostnaderna drivs av orderstorlek och beställningsfrekvens och är 
kopplade både till inköp och produktion enligt följande [20]:  

• Ställtidskostnad. 

- Tid för att ställa om maskiner i produktion eller hitta en leverantör och 
placera en order. 

- Skrotat material som uppstår vid omställning av maskiner. 

- Ineffektivitet vid uppstart av maskiner eller introduktion av ny 
leverantör. 

• Kapacitetsförluster skapade av ställtider eller övergång till ny leverantör. 

• Förändringar inom planering och utförande av materialhantering.  

• Prisskillnader vid inköp av olika orderkvantiteter. 

• Orderkostnader som uppstår vid utförande och hantering av order. 

Lagerföringskostnader 

Som informationsbakgrund vid beslut förklarar Grant att det, inom 
kostnadskategorin, endast är nödvändigt att överväga de kostnader som varierar 
beroende av antal i lager, vilka sammanställs i fyra kategorier [20].  

Kapitalkostnad eller möjlighetskostnad, är det kapital som är bundet i lager men som 
företaget har en möjlighet att frigöra för att istället investera och göra avkastning 
på.  

Lagerservicekostnader, vilket inkluderar försäkring och skatter för lager.  

Lagerutrymmeskostnader, härrör till utrymmeskostnader som förändras beroende av 
lagernivåer. 
Riskkostnader, till denna kategori hör inkuranskostnader, stölder och skador som kan 
uppstå på material vid lagerhantering.  

 

 

 

 



Teoretiskt ramverk 

13 

2.4.2 Lönekostnader 
Utifrån en sammanställning från SCB [23] (se Tabell 3) av genomsnittliga löner för 
operatörer inom olika industrier, uppgår den genomsnittliga månadslönen till 28 
672 kronor för en operatör [23]. Ett företags kostnad för en operatör med 28 672 
kronor i månadslön är beräknade enligt följande [24]:  

• Lön 28 672 kr 
• Semesterlön (28 672 kr x 12%) = 3440,64 kr 
• Arbetsgivaravgifter (28 672 kr + 3440,64 kr) x 31,42 % = 10 089,79 kr 
• Avtalsförsäkring (28 672 kr + 3440,64 kr) x 5% = 1605,63 kr 
• Löneskatt ((28 672 kr + 3440,64 kr) x 4%) x 24,26% = 311,63 kr 

Efter summering av grundlön med ovan beskrivna avgifter och tillägg blir den 
avrundade månadskostnaden 44 120 kronor för en operatör. Månadskostnaden 
multiplicerat med tolv månader visar att årskostnaden för en operatör uppgår till 
529 436 kronor.  

Tabell 3: Snittlöner för operatörer inom olika industrier 

 

 

2.5 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden innebär att alla framtida in- och utbetalningar för ett 
investeringsalternativ beräknas till vilket värde de har vid tidpunkten noll och 
jämförs med grundinvesteringen. Framtida in- och utbetalningar multipliceras med 
en nuvärdesfaktor baserat på företagets kalkylränta (se Bilaga 3). Pengar förändras 
över tid och 1 krona idag är värd mer än 1 krona i framtiden. Fördelen med metoden 
är att hänsyn till att värdet på pengar förändras över tid och att metoden är bra att 
använda för att analysera ett investeringsalternativs lönsamhet [25]. En nackdel är 
att det inte går att jämföra investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängder 
[26]. Svårheten med metoden är att den kräver en detaljerad och korrekt 
uppskattning av framtida betalningskonsekvenser, som vid tidpunkten för 
investering är svåra att uppskatta [25].  

Genomsnittlig månadslön, kronor efter Yrke (SSYK 2012) 2017 Årslön

8121 Maskinoperatörer, ytbehandling totalt 28 600 kr           343 200 kr           
8122 Valsverksoperatörer totalt 33 900 kr           406 800 kr           
8129 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk totalt 31 200 kr           374 400 kr           
8131 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter totalt 30 800 kr           369 600 kr           
8132 Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter totalt 28 900 kr           346 800 kr           
8141 Maskinoperatörer, gummiindustri totalt 28 000 kr           336 000 kr           
8142 Maskinoperatörer, plastindustri totalt 28 200 kr           338 400 kr           
8143 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri totalt 29 900 kr           358 800 kr           
8151 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning totalt 23 800 kr           285 600 kr           
8159 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri totalt 25 200 kr           302 400 kr           
8161 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri totalt 26 400 kr           316 800 kr           
8162 Maskinoperatörer, mejeri totalt 28 800 kr           345 600 kr           
8163 Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri totalt 28 700 kr           344 400 kr           
8169 Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. totalt 27 400 kr           328 800 kr           
8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. totalt 29 000 kr           348 000 kr           
8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä totalt 29 700 kr           356 400 kr           
8181 Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning totalt 28 000 kr           336 000 kr           
8189 Andra process- och maskinoperatörer totalt 29 600 kr           355 200 kr           
Snitt operatörslön 28 672 kr           344 067 kr           
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2.6 Theory of Constraints 
Theory of Constraints (TOC) grundar sig i att arbeta med kontinuerlig förbättring. 
Teorin utvecklades primärt av Eliyahu M. Goldratt och bygger på att det är 
begränsningen som bestämmer systemets prestation, i förhållande till sitt mål. För 
att kunna arbeta med förbättring i en del av ett system måste först systemets mål 
definieras och det måste vara mätbart, för att se om målet är uppfyllt. Goldratt 
menar att målet för ett företag är att tjäna pengar i nutid likaväl som i framtiden, där 
prestationen mäts i form av nettovinst och avkastning på investerat kapital [3].  

Enligt Goldratt är teorins budskap detsamma för alla aspekter inom ett företag där 
begränsningen är någonting, vad som helst, som hindrar systemet från att uppnå sitt 
mål [27]. Vidare beskrivs arbetssättet inom teorin enligt följande fem steg, när en 
når steg fem börjar processen om vid steg 1:  

1. Identifiera systemets begränsning 

2. Bestäm hur begränsningen ska nyttjas 

3. Underordna allting annat till beslutet ovan 

4. Förbättra begränsningen 

5. Om en begränsning har blivit bruten, gå tillbaka till steg 1 

2.7 Processflödesanalys 
Processflödesanalys är en metod för att samla underlag till att förstå hur en process 
är utformad. Utifrån underlaget görs bedömningar om det finns potentiella 
förbättringsmöjligheter [28]. Det underlag som samlas in presenteras fördelaktigt i 
en grafisk sammanställning i någon form av schema eller diagram, där olika 
symboler (se Tabell 4) vanligtvis används för att illustrera olika aktiviteter [28].  

Tabell 4: Processymboler 

Symbol Aktivitet 

 Operation 

 Transport 

 Kontroll 

 Lagring 

 Hantering 

 

Jan Olhager [28] beskriver processflödesanalysen enligt fem grundläggande steg: 

• Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 

• Dokumentera processen som helhet 

• Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
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• Rekommendera lämpliga processförändringar 

• Genomföra beslutade förändringar 

2.7.1 Layoutflödesdiagram 

Vid överföring av insamlad information från processflödesanalysen, till var i 
fabriken aktiviteterna utförs, resulterar det i ett layoutflödesdiagram. I diagrammet 
framgår vilket förhållande aktiviteterna har, hur de är placerade och hur transport 
sker. Layoutflödesdiagram brukar vanligtvis också beskrivas med ordet 
”spaghettidiagram” med avseende på många korsande vägar och komplexitet [28]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en beskrivning av de metoder för datainsamling och dataanalys som är använda för 
att besvara studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet 
och reliabilitet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningarna används metoder för datainsamling och 
dataanalys. Den första frågeställningen besvaras med datainsamling i form av 
intervjuer, observationer och litteraturstudier. Data som samlats in analyseras sedan 
genom kvalitativ bearbetning. Svaret på den första frågeställningen ligger till grund 
för att besvara den andra frågeställningen. Utöver det används litteraturstudier, 
intervjuer, observationer, tidsstudier och kvalitativ- och kvantitativ bearbetning. För 
att tydliggöra kopplingen mellan frågeställningarna och metoder har en tabell 
formats (se Tabell 5).  

Tabell 5: Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 
Arbetet syftar till att ta fram ett lösningsförslag för automatisk materialhantering. 
Som inspiration för arbetsprocessen vid framtagandet av lösningsförslaget har en 
modell (se Bild 5) av B. Oskarsson et al., [22] använts. Med målet för ett företag 
som ursprung, vilket E. M. Goldratt [3] menar vara att tjäna pengar i nutid likaväl 
som i framtiden, har modellen tillämpats fram till det steg där en lösning väljs. För 
att besvara frågeställningarna har arbetet delats in i en förstudie, litteraturstudie, 
empiriinsamling och analys. I analysen jämförs två olika lösningsförslag för att se 
om målet kan uppfyllas.  

 

Frågeställning 1 

Vilka krav går att identifiera och vilka 
materialhanteringssystem uppfyller kraven? 

 

Litteraturstudier 

Intervjuer 

Observation 

Kvalitativ bearbetning 

Frågeställning 2 

Hur effektiviseras materialhanteringen och hur 
påverkar det lönsamheten? 

 

Litteraturstudier 

Intervjuer 

Observation 

Tidsstudier 

Kvalitativ bearbetning 

Kvantitativ bearbetning 
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Bild 5: Steg i förändringsarbete med målet som ursprung 

3.3 Ansats 
I arbetet görs en undersökning av ett specifikt fall utan särskild förankring i 
vedertagen teori, där empirin ligger till grund för att formulera en teori. R. Patel och 
B. Davidson [29] menar att det är ett induktivt arbetssätt och risken med 
inriktningen är att resultatet har begränsad generalitet och är typiskt för en specifik 
situation.  

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder syftar främst till vilken typ av 
data som används. Kvantitativa data behandlar siffror och kvalitativa beskrivs som 
hantering av alla andra uppgifter [30, 31]. Inriktningarna beskrivs ofta som helt 
oförenliga, men det är sällan fallet i praktiskt forskningsarbete [29]. J. W. Creswell 
[32] menar att utvecklingen går mot att det blir allt vanligare att använda sig av båda 
inriktningarna.  

För att förstå fallföretagets nuläge och hur det går att effektivisera 
materialhanteringen bedrivs huvudsakligen en kvalitativ datainsamling. Enligt R. 
Patel och B. Davidson [29] bör studien vara kvalitativt inriktad om problemet 
handlar om att tolka och förstå. För att kunna genomföra statistiska analyser om 
hur effektiviseringen påverkar lönsamheten kompletteras studien med kvantitativ 
datainsamling.   
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3.4 Fallstudie 
Avsikten med arbetet var att undersöka ett avgränsat studieobjekt, på en detaljerad 
nivå och samla fördjupad information, därför valdes fallstudie som metod [31]. 
Metoden ger forskaren en flexibilitet att ändra fokus under tidens gång och 
undersöka det som utvecklas till att vara mest intressant [33]. En fallstudie gör det 
möjligt att använda flera olika tekniker för att samla in data. Nyttjandet av flera 
tekniker kallas för triangulering, vilket möjliggör fördjupad datainsamling med 
information från olika perspektiv [31]. En annan fördel med fallstudie som metod 
är att den studerar vad som sker i verkliga förhållanden [34]. Fallstudier används för 
att studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet [35], i detta fall är 
analysenheten intern materialhantering på Volvo GTO.  

3.5 Datainsamling 
I avsnittet beskrivs de olika teknikerna som använts för att samla in data. De 
tekniker som använts är litteraturstudier, intervjuer, observationer och tidsstudier.  

3.5.1 Litteraturstudier 

Information genom litteraturstudierna har inhämtats via böcker, vetenskapliga 
artiklar och forskningsrapporter. De hjälpmedel och verktyg som har använts för 
att identifiera rätt information kopplat till undersökningsområdet är databaserna 
Primo, Proquest Central, Science Direct och Google Scholar. I databaserna har 
flertalet nyckelord använts som sökord (se Tabell 6). Information från böcker i 
tryckt form har inhämtats från högskolebiblioteket i Jönköping. I det teoretiska 
ramverket återfinns den information som anses intressant för studien. 

Tabell 6: Sökord för litteraturstudier 

 

Frågeställning / Område Svenska Engelska 

Materialhantering Materialhantering Material handling 

 Materialhanteringssystem Material handling system 

Materialhanteringsutrustning Materialhanteringsutrustning Material handling equipment 

 Automated guided system Automated guided system 

 Conveyorsystem Conveyor system 

 Automatiskt lager Automated storage and 
retrieval system 
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3.5.2 Intervjuer 

En grundläggande metod, inom ett kvalitativt arbetssätt, för att ta reda på 
människors upplevelser är att fråga dem. Det går inte att mäta deras upplevelser och 
att fråga individerna med standardiserade intervjufrågor och enkäter beskrivs som 
ett alternativ som ger sämre resultat i jämförelse med kvalitativt inriktade intervjuer 
[38].  

Syftet med intervjuerna har framförallt varit att ta fram information om nuläget från 
olika synvinklar, för att djupare förstå problembilden. Strukturen i intervjuernas 
utformning har ändrats i takt med att mer kunskap har samlats och därmed har mer 
djupare detaljer efterfrågats. Under den inledande fasen har en ostrukturerad 
intervjuteknik använts för att ta reda på vilka områden som är viktiga för berörd 
personal och vilka som eventuellt går att utesluta [36]. När förståelsen utvecklats 
har även intervjutekniken utvecklats. I de inledande intervjuerna har de områden 
som anses vara relevanta samlats. Genom att i följande fas använda det som Bell 
beskriver som fokuserad intervju skapar detta möjligheter att under intervjuns gång 
täcka den information som söks inom de valda områdena [36]. En viss struktur i 
fråge- och ordningsutformning skapades men svarspersonen fick utrymme att prata 
kring frågorna och beskriva tankar och idéer som uppstod. Eftersom en stor del av 
arbetet har utförts på plats hos fallföretaget har återkommande besök genomförts 
över hela arbetets gång. Det har gett en möjlighet att komplettera svar från 
intervjufrågor samt föra djupare diskussioner kring olika områden.  

För att samla in data om möjliga lösningsförslag och besvara den första 
frågeställningen har ett besök genomförts hos ett företag som använder olika 
automatiska system i deras materialhantering. Besöket gav möjligheten att följa med 
på en rundtur i fabriken för att se deras lösningar samt få svar på frågor som hade 
förberetts innan. Frågorna handlade om hur deras transporter utförs, hur 
information och planering sker, hur de buffertlagrar och hur deras material 
emballeras vid förflyttning. Frågor ställdes om de har upplevt några problem med 
deras system, om de är nöjda eller om de hade utformat sitt system annorlunda om 
de fick göra om det idag.  

En annan avdelning hos fallföretaget arbetar med automationslösningar inom 
materialhantering. En intervju bokades in, med en person som arbetar med dessa 
frågor, för att ta reda på vilken typ av utrustning de använder och hur de arbetar 
med automation. Intervjun utfördes under en rundtur i fabriksavdelningen vilket 
gav en möjlighet att ställa detaljerade frågor om specifika materialhanteringssystem.  

Ett ytterligare besök genomfördes, men denna gång hos en leverantör av 
automatiserade materialhanteringslösningar. Syftet var att utföra en intervju där 
intervjupersonen först fick en beskrivning av den aktuella situationen vilken senare 
fick besvara frågor om olika lösningsalternativ. Vid beskrivning av den rådande 
situationen hade en flödeslayout förberetts som förklarar vilka aktiviteter som en 
lösning ska klara av.  
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3.5.3 Observationer 

Observationer är en metod som används för att studera beteenden och skeenden i 
naturliga situationer. En fördel är att metoden kräver mindre aktivitet och 
samarbetsvilja av individer [29]. Till studiens första frågeställning används 
observationer för att få en tydlig bild av nuläget för materialhanteringen.  

Det finns två typer av observationer, strukturerade och ostrukturerade. Det som 
skiljer dem åt är graden av strukturering. För strukturerade observationer krävs att 
problemet är väl definierat och att det är givet vilka situationer som ska observeras. 
Ostrukturerade observationer används istället för att samla så mycket information 
som möjligt om ett specifikt problem [29]. I studien var problemet inte väl definierat 
och därför har ostrukturerade observationer används.  
Det viktiga att uppnå med ostrukturerade observationer är att få ett 
inifrånperspektiv, tillhandahålla djup och detaljer samt bevara den naturliga miljön 
[30]. Observationerna har därför skett i produktionen för att få en tydlig bild om 
hur materialhanteringen sker och fungerar i det dagliga arbetet. Under tiden har 
anteckningar förts för att efteråt diskuterats och utvecklats till mer utförliga 
noteringar. Materialet ligger sedan till grund för resultatet och analyser men även 
som en del i framtagandet av intervjufrågor. 

3.5.4 Tidsstudier 

Tidsstudier har genomförts i syfte att komplettera den kvalitativa data som insamlats 
enligt beskrivningar ovan. Den insamlade kvantitativa data från tidsstudierna utgör 
ett underlag för att beräkna hur mycket tid som är kopplat till materialhantering. I 
studien arbetas två lösningsförslag fram vilka också jämförs mot hur kostnadsbilden 
och lönsamheten kan förändras. För att veta om lönsamheten förändras är det 
nödvändigt att undersöka hur nuläget ser ut och jämföra det mot tänkta 
förbättringsförslag [22].  
I tidsstudien fick operatörerna själva göra mätningarna. Vid sex flöden tilldelades 
operatörerna ett stoppur, som mäter i sekunder, och ett dokument (se Bilaga 2). 
Dokumentet bestod av trettio rader och två kolumner för ifyllnad av operatörerna, 
samt en beskrivning av vad som var i avsikt att mäta. En av kolumnerna gällde tid 
och den andra var avsedd för kommentarer om en aktivitet inte tillhör det som är 
beskrivet i dokumentet utförs. Operatörerna fick i uppgift att mäta den tid det tar 
att utföra vanligt förekommande förflyttningar med ledstaplare. De blev ombedda 
att starta klockan när de klev på ledstaplare för att utföra en aktivitet och senare 
stoppa klockan när de var tillbaka för att kliva av ledstaplaren. När alla trettio rader 
var ifyllda samlades dokumenten in för analys. Trettio tidmätningar vid sex flöden 
ger totalt 180 stycken tidmätningar. Dessa tider kombinerades med företagets data 
om hur frekvent de olika aktiviteterna genomförs. Kompletterande tidmätningar 
genomfördes i syfte att mäta hur stor tid som går åt att hantera material (lasta och 
förflytta) vid inmatning av material med ledstaplare. Ytterligare trettio tidmätningar 
gjordes. Totalt motsvarar det 210 tidmätningar.  
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3.6 Analysmetoder för resultat 
Med datainsamlingsmetoderna har empiri samlats in för att sedan analyseras med 
det teoretiska ramverket som grund. Empiri behöver analyseras för att kunna 
beskriva vad som uppnåtts och skapa en överskådlighet [37].  M. Denscombe [30] 
menar att syftet med analysen är att skapa en bättre förståelse för resultatet genom 
att beskriva dess beståndsdelar, förklara hur det fungerar eller tolka vad det betyder. 
I studien genomförs både kvalitativ bearbetning och kvantitativ bearbetning 
eftersom båda typerna av data har samlats in.  

3.6.1 Kvalitativ bearbetning 

I den kvalitativa bearbetningen har anteckningar från observationer, nedskrivna svar 
från intervjuer, dokument och litteratur studerats. Insamlade data har bearbetats 
och analyserats fortlöpande under arbetets gång. En fördel att kontinuerligt 
analysera data är att det kan skapa idéer för hur arbetet bör gå vidare [29]. Direkt 
efter observationer och intervjuer har anteckningarna analyserats och diskuterats. 
Enligt R. Patel och B. Davidson [29] är det viktigt att påbörja analysen direkt efter 
intervjun eller observationen medan situationen fortfarande är i färskt minne. De 
kontinuerliga analyserna har bidragit till att nya frågor har tillkommit under arbetets 
gång och därmed har nya observationer och intervjuer genomförts.  

3.6.2 Kvantitativ bearbetning 

För att besvara den andra frågeställningen och förstå hur effektiviseringen påverkar 
lönsamheten behöver kvantitativa data analyseras. Till skillnad från kvalitativ 
bearbetning börjar bearbetning av kvantitativa data först efter att all data är insamlad 
[29]. Efter insamling har beräkningar utförts för att förstå vilken påverkan de olika 
momenten i den nuvarande materialhanteringen har på lönsamheten samt vilken 
påverkan ett automatiserat system har på lönsamheten.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
För att få in uppgifter om hur mycket resurser som är kopplat till förflyttning av 
material var den första idén att göra en frekvensstudie för att se hur ofta den 
manuella förflyttningen utfördes. Men detta ansågs inte ge information om hur lång 
tid det tar att utföra de olika aktiviteterna som är kopplade till materialhantering. 
Därför valdes en kombination av frekvens- och tidsstudie. Med avseende på antal 
sträckor som material förflyttas och hur många olika moment som utförs hade det 
inte varit genomförbart att mäta alla tider själva.  
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Operatörerna fick själva utföra tidtagningen, framförallt för att få med olika 
variationer som kan uppstå samt att få möjligheten att samla många tidmätningar 
på kort tid. För att öka validiteten lämnades utrymme för kommentarer på 
dokumentet som operatörerna skulle fylla i. Kommentarerna gav utrymme för 
operatörerna att skriva ner sådant som uppstår i dagliga materialhanteringen som 
kan ha missats i observationer. Kommentarerna gjorde det också möjligt att 
kategorisera och särskilja aktiviteter så att rätt tid kopplades till rätt aktivitet. Om 
det är reliabelt att låta operatörerna utföra mätningarna själva går att diskutera. Det 
skulle kunna ge ett missvisande resultat då motivation och andra parametrar kan 
påverka individen. Innan tidsstudien utfördes fick alla inblandade information 
genom interna veckonyheter samt från skiftledare som tilldelats information om 
syftet med studien, vilket anses öka motivationen och på så sätt även reliabiliteten. 
I jämförelse, om författarna själva hade utfört tidmätningarna hade, på grund av 
begränsad tid, betydligt mindre mätningar samlats in och information om flertalet 
aktiviteter som utförs hade gått förlorade.  
Att intervjutekniken förändrats med tiden anses höja validiteten. I den tidigare fasen 
var frågorna mer öppna och ostrukturerade för att försöka att inte stänga ute 
alternativa problem som de intervjuade kan uppleva. Att i senare fas komplettera 
med ytterligare frågor gjorde det möjligt att ta reda på information på en djupare 
detaljnivå, vilket först kräver en viss nivå av personlig kontakt mellan intervjuare 
och den intervjuade för att den ska våga dela med sig av önskad detaljnivå menar 
H. Åkerberg [38]. 

För att besvara första frågeställningen och djupare utreda vilka 
materialhanteringssystem som finns gjordes två studiebesök. Ett besök på en annan 
avdelning på fallföretaget och ett besök på ett annat tillverkande företag. Under 
båda besöken gavs möjligheten att se deras lösningar som är applicerade i deras 
befintliga produktion. Validiteten i datainsamlingen anses öka eftersom de använder 
olika lösningar som visar fördelar och nackdelar för respektive system och att bara 
se en form av lösning skulle kunna göra att en tar parti för ett visst system. Samma 
gäller vid besöket hos leverantör av materialhanteringssystem. De levererar olika 
typer av system och risk för partisk bedömning minskar. Det kan finnas en risk att 
leverantören ser ett visst system mer lönsamt för deras egna företag och det uppstår 
därmed en viss bias och reliabiliteten kan minska. Överlag anses studiebesöken ha 
ökat både validitet och reliabilitet vid insamling av information till möjliga lösningar. 
De anses öka eftersom flera olika system har undersökts, det är system som används 
i verkligheten samt att för- och nackdelar har diskuterats kring olika system.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av nuvarande materialhantering på fallföretaget.  

4.1 Flödesbeskrivning 
I följande avsnitt presenteras beskrivningar över hur det nuvarande material- och 
informationsflödet ser ut i nuläget.   

4.1.1 Materialflöde 
Tillverkningen av artiklarna sker i olika varianter och varierande volym och 
processas i olika flöden. Några av fallföretagets produktionslinor (flöden) är låsta 
till vissa varianter och är i vissa fall omställningsbara (se Tabell 7). Totalt finns det 
sju olika varianter och nio olika flöden, tre i grovdelen och sex i findelen. Flöde 1, 
2 och 3 tillhör grovdelen och flöde 4, 5, 6, 7, 8 och 9 tillhör findelen. Alla varianter 
behöver processas i grovdelen innan de kan startas i findelen.  

Tabell 7: Artiklarnas olika flödesalternativ 

 

4.1.1.1 Processflödesschema 

Hur materialhanteringen av en artikel utförs mellan grov- och findelen har 
identifierats genom observationer och intervjuer och har sammanställts i ett 
processflödesschema (se Tabell 8). Efter att en artikel är klar i grovdelen utförs en 
kontroll för 100 procent av artiklarna. Därefter lastas artiklarna på pall för att sedan 
transporteras med ledstaplare till buffertlagret (BL). Sedan hämtas artiklarna från 
BL med en ledstaplare och transporteras till findelen. När artiklarna har ankommit 
till findelen förflyttas dem manuellt från den pall de har transporterats på till en 
lastbärare, som de kallar för palett, som finns vid inmatningen till findelen. För 
vidare beskrivning i rapporten kommer benämningen kallas antingen pall eller 
lastbärare för att särskilja dem. Det finns två olika varianter av lastbärare, för att 
passa alla varianter av artiklar. På båda varianter av lastbärare går det att placera fem 
stycken artiklar. De står alltid vid inmatningen och fylls på när den är tom. Efter att 
lastbäraren är påfylld matas den in till findelen. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A x x x x x x
B x x x x x x
C x x x x x x
D x x x x x x
E x x x x x x
F x x x
G x x x

findelGrovdel
Flöde

Artikel
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Tabell 8: Processflödeschema 

 

Den beskrivna materialhanteringen gäller i huvudsak men med undantag för flöde 
3, 6 och 9. Efter flöde 3 ställs vanligtvis artiklarna inte på pall utan direkt på en 
lastbärare. Sedan transporteras lastbäraren till ett annat buffertlager (BL2) (se Bild 
6) och därefter transporteras den till findelen och matas in direkt. För dessa flöden 
finns det flera lastbärare istället för en, som det finns i de övriga flödena, eftersom 
artiklarna står på lastbärare i BL2. Om BL2 blir fullt transporteras artiklarna på pall 
till BL från flöde 3. En produktionstekniker på avdelningen förklarar att alla artiklar 
ska ställas på pall och transporteras till BL men detta följs inte. Det innebär att 
operatörerna inte behöver förflytta artiklarna från pall till lastbärare samt att 
transporten från flöde 3, 6 och 9 till BL2 är kortare än till BL. En maskinoperatör 
beskriver att det har blivit en norm att artiklar från flöde 3 går igenom BL2, om man 
istället ställer artiklarna på pall och transporterar dem till BL uppstår irritationer hos 
operatörerna i findelen. Avstånden för transporterna mellan BL och respektive 
flöde finns inte med i processflödesschemat eftersom avstånden skiljer sig mellan 
flödena, detta har istället sammanställts i en tabell (se Tabell 9).   
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Tabell 9: Avstånd mellan BL och respektive flöde 

Flöde Avstånd (m) 

1 9 

2 26 

3 65 

4 76 

5 93 

6 101 

7 76 

8 80 

9 91 

 

4.1.1.2 Layoutflödesdiagram 

Flödet framställs i två layoutflödesdiagram för att beskriva materialets samt 
operatörernas flöde. Det första diagrammet visar mellan vilka flöden och lager 
materialet transporteras (se Bild 6). Till BL kan material inkomma från flöde 1, 2 
och 3 som senare fördelas ut till flöde 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Till BL2 inkommer material 
från flöde 3 och fördelas ut till flöde 6 och 9.  

 
Bild 6: Layoutflödesdiagram för materialets flöde 
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Det andra diagrammet beskriver operatörernas förflyttning. Materialhanteringen 
innebär att operatörerna behöver åka ledstaplare, dels för att transportera artiklar 
till och från båda buffertlagren och för att transportera emballering. De vägar som 
operatörerna ska åka har sammanställts i ett spaghettidiagram (se Bild 7). 
Operatörerna färdas från samtliga flöden till och från BL, från flöde 3, 6 och 9 till 
och från BL2 samt från alla flöden till och från pallförrådet. Förflyttningen till och 
från BL och BL2 sker mer frekvent än för att hämta eller lämna emballering.  

 
Bild 7: layoutflödesdiagram för operatörernas förflyttning 

 

4.1.1.3 Facilitetsbegränsningar 

I passagen mellan grov- och findelen (se Bild 7) sker övrig trafik som inte är kopplat 
till materialhanteringen. Passagen belastas med övrig gång- och trucktrafik vilket 
kan begränsa framkomsten. Trucktrafik har alltid företräde och prioriteras före 
gångtrafik. Utrymmet mellan de olika flödena får inte blockeras eftersom det 
behöver finnas möjlighet till åtkomst för bland annat servicefordon, städmaskiner 
och andra nödvändiga resurser. Fordonen som används behöver ha en fri höjd på 
minst 260 centimeter för att kunna passera utan problem. Total takhöjd vid 
buffertlager och passagen mellan grov- och findelen är 6 respektive 4,5 meter. I 
findelen är total takhöjd 6,3 meter. Ovanför varje flöde nyttjas allt utrymme upp till 
taknivå. I buffertlagret är ytan 25,4 x 16 meter. 
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4.1.2 Informationsflöde 

Informationsflödet startar hos orderkontoret som skickar efterfrågeprognoser till 
företagets produktionsplanerare. Den informationen ligger som grund för hur 
produktionen ska planeras. Planeringen görs bakåt i flödet (se Bild 8) med start i 
färdigvarulager (FVL) och är baserat på de uppgifter som kommer från 
orderkontoret. För FVL finns ett säkerhetslager i form av en viss täcktid, vilket 
innebär att en artikel behöver finnas i FVL ett visst antal dagar innan de ska gå 
vidare i respektive flöde. FVL är det som styr vad som behöver produceras i de 
tidigare flödena där produktionsplaneraren berättar att varje del efter är det tidigare 
flödets kund. FVL blir således slutdelens kund, slutdelen blir findelens kund, 
findelen blir grovdelens kund och buffertlagret behöver finnas till för att hjälpa 
grovdelen att försörja sin kund.  

 

 

 
 
 

 

Bild 8: Informationsflödet i produktionen 
 

Produktionsplaneraren förklarar att information om vad som finns i buffertlagret 
hämtas manuellt. Varje dag räknar operatörerna antalet artiklar som finns i lager. 
Detta utförs av en operatör och uppskattas ta 30 minuter. Operatören antecknar 
antalet på ett papper som sedan hämtas av produktionsplaneraren som manuellt 
sammanställer lagernivåerna. Hen berättar att det är ett opålitligt arbetssätt då det 
händer att operatörerna kan glömma att räkna och att räknefel kan uppstå. Varje 
artikel är märkt med en QR-kod som gör det möjligt att registrera artiklarna 
elektroniskt. Dessa används för att registrera dem vid kontrollstationer. 

4.2 Materialhantering 
I avsnittet beskrivs hur hanteringen av artiklar utförs. De artiklar som hanteras är 
varianter på tre olika storlekar.  

 

Grovdel                    Buffertlager                   Findel                            Slutdel                                 FVL 
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4.2.1 Utrustning 

Transport av materialet utförs manuellt med batteridrivna ledstaplare. I grovdelen 
finns det totalt sex stycken ledstaplare, varav en i respektive flöde är alltid tillgänglig 
för transport mellan grovdelen och buffertlagren. I findelen finns det fyra stycken 
som alla är tillgängliga för transport mellan buffertlagren och findelen. När 
artiklarna placeras på pall används mellanlägg för att det ska vara möjligt att lagra i 
två nivåer per pall samt spännband används för att artiklarna ska vara fast fixerade. 
Pallar hyrs, lastbärare, mellanlägg och spännband äger avdelningen. 
Driftkostnaderna för utrustningen har sammanställts i en tabell (se Tabell 10). 
Lastbärarnas bottenplatta är 1440 x 1440 centimeter och med material på uppnår 
de en höjd på 50 – 55 centimeter, beroende på artikel.  

Tabell 10: Driftkostnad för utrustning 

 Driftkostnad (SEK/år) 

Pall 18 333 

Lastbärare 250 000 

Mellanlägg 51 133 

Spännband 5 229 

Ledstaplare 42 101 (per ledstaplare) 

 

4.2.2 Utförande 

Materialhanteringen utförs av operatörer på grov- och findelen. Produktionen är 
planerad att vara i drift 6440 timmar per år, 20 timmar per dag och är planerat efter 
fyra skift. I grovdelen finns det totalt 11 operatörer per skift varav tre, en för varje 
flöde, ansvarar för materialhanteringen efter utmatning från grovdelen. I findelen 
finns det fem operatörer per skift och samtliga utför materialhantering mellan 
buffertlagren och findelen.  

Vid varje flöde i grovdelen finns ett lager med pallar och mellanlägg men när dessa 
tar slut behöver operatörerna åka och hämta nya i ett pallförråd. I findelen lämnas 
istället pallar samt mellanlägg i pallförrådet när det blir fullt vid inmatningen. 
Operatörerna i findelen lämnar i vissa fall pallarna direkt vid utmatningen i 
grovdelen för att inte behöva transportera dem till pallförrådet.  
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Vid hanteringen i flöde 3, 6 och 9 används vanligtvis inte pall utan istället 
transporteras artiklarna på lastbärare. Både tomma och fulla lastbärare förvaras i BL 
2. När transporten sker med pall så ställs pallen vid inmatningen i findelen, sedan 
förflyttar operatören artiklarna från pallen till lastbäraren. När lastbäraren är full 
förflyttas den in till inmatningen igen. Förflyttning av lastbärare sker med 
ledstaplare. Denna process tar i genomsnitt 246,7 sekunder och utförs 
huvudsakligen i flöde 4, 5, 7 och 8. Detta utförs i genomsnitt 1,94 gånger per timme. 
Byte av batteri per ledstaplare behöver utföras en gång per skift, utförandet tar i 
snitt 276 sekunder. 

Transporten av materialet, hantering av emballage och övriga aktiviteter som är 
direkt kopplat till materialhanteringen, exempelvis sortering i buffertlagret, mellan 
buffertlagret och respektive flöde har sammanställts i en tabell samt hur många 
gånger dessa aktiviteter utförs på en timme (se Tabell 11). Eftersom flera flöden har 
samma utgångspunkt och samma hantering har dessa slagits samman.  

 
Tabell 11: Transport mellan buffertlagret och respektive flöde 

Flöde Tid (sekunder) Antal/h 

1 212,2 0,70 

2 222,9 1,28 

3 135,2 2,01 

4 & 5 184,2 0,61 

6 & 7 204,8 1,07 

8 & 9 191,4 1,52 

 

Transporten med ledstaplare anses utifrån svar från intervjuer utgöra en 
problematisk trafiksituation. Problematiken beskrivs av en skiftledare som 
säkerhetsrisker för personal och utrustning samt att företaget förlorar kompetens. 
Med förlorad kompetens menar skiftledaren att operatörerna tappar fokus från att 
operera sina maskiner. Det är i flera fall komplexa utföranden som operatörerna 
utför i maskinerna vilket ses som en dyrbar kompetens som går förlorad när de 
behöver spendera tid på att förflytta material. Produktionsteknikern på avdelningen 
menar att det uppstår onödiga lönekostnader för att transportera material.  
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Ledstaplarna som används kan nå relativt höga hastigheter vilket medför vibrationer 
och skakningar. Vid transport finns det därför risk att artiklarna hamnar i fel 
position på respektive lastbärare. Om de sedan är felplacerade när de är inmatade 
kan det orsaka produktionsstopp. Det finns även en risk att lastbärarna blir 
felplacerade när de ställs in i inmatningen av operatörerna, även det kan orsaka 
produktionsstopp. Avdelningens underhållsansvarig förklarar och visar att i 
inmatningen finns det speciellt utformade markörer där benen, på de lastbärare som 
används, ska placeras för att de ska hamna i rätt position. Kör operatörerna i för 
hög hastighet kan det hända att artiklarna hamnar ur position på sin lastbärare samt 
att lastbärare hamnar utanför markörerna.  

 

4.3 Lagerbeskrivning 
I avsnittet beskrivs nuläget över hur och varför buffertlagring sker mellan grov- och 
findelen.  

4.3.1 FIFO 
Produktionsteknikern på avdelningen berättar i en intervju att all lagring ska tillämpa 
principen förs in först ut (FIFO) men att denna inte följs. Hen menar att 
huvudplaneringen säger att alla artiklar ska gå genom buffertlagret och 
produktionen ska stoppas i grovdelen när lagret är fullt. När lagret är fullt fortsätter 
istället produktionen och artiklar ställs på andra ytor som inte är planerade att 
användas för lagring. Det finns en viss inkuransrisk med att FIFO inte tillämpas. 
En skiftledare för grovdelen förklarar att det har inträffat att artiklar som stått länge 
har fått skador. Hen menar att detta inte ska inträffa om lagernivåer kontrolleras 
och begränsas till det planerade buffertlagret.  

4.3.2 Buffertlager 
I buffertlagret finns det 89 pallplatser, alla på marknivå, där antalet artiklar som ryms 
på varje plats skiljer sig beroende på vilken storlek artikeln har. Varje enskild 
pallplats har måtten 1,68 x 1,48 meter, vilket ger den totala ytan 221,29 
kvadratmeter.  

På varje pallplats lagras vanligtvis en eller två pallar i höjd. För artiklarna A och B 
rymmer en pallplats 10 stycken per pall och två pallar i höjd, alltså 20 stycken. För 
artiklarna C, D och E rymmer en pall 8 stycken och två i höjd ger 16 stycken. En 
pall för artiklarna F och G rymmer 5 stycken och två i höjd ger 10 stycken. När 
artiklarna A och B lagras två i höjd ger det en total uppmätt höjd på 115 centimeter. 
När artiklarna C, D och E lagras två i höjd ger det en total uppmätt höjd på 120 
centimeter. Motsvarande höjd för artiklarna D och G blir 175 centimeter.  

En produktionstekniker på avdelningen nämner att det är uttalat att från start av 
produktion i grovdelen fram tills att de når FVL ska det vara som mest 1800 PIA. 
Detta följs inte utan i snitt lagras 3440 artiklar i buffertlagret och på de platser som 
används när buffertlagret är fullt. 
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4.3.3 Kapacitet och begränsningar 

Findelen har en lägre kapacitet än vad grovdelen har och begränsar därför systemet. 
Den ansvarige för projekt på bearbetningsavdelningen förklarar att det alltid måste 
finnas tillgängligt material redo för försörjning av produktion i findelen. 
Tillgänglighetskravet beskrivs som den främsta anledningen till behovet av ett 
buffertlager mellan delarna. Om någonting skulle hända i grovdelen som gör att 
produktionen står still skulle även findelen stå still om det inte finns något 
buffertlager. För att undvika att ställa om maskiner förklarar produktionsplaneraren 
att det är fördelaktigt att köra stora partistorlekar. Hur stora partier som ska 
produceras är inte bestämt utan storleken varierar.  

Produktionsplaneraren använder sig av lägre kapaciteter än de tekniskt uträknade 
kapaciteterna eftersom olika problem i produktionen gör att den tekniska 
kapaciteten inte kan nås. Den tekniska kapaciteten i grovdelen är 27,2 artiklar per 
timme som är beräknad på utnyttjandegrader för de olika flödena, 75% i flöde 2 och 
85% i flöde 1 och 3. För findelen finns ett mål att nå upp i samma kapacitet som 
grovdelen och en lösning för materialhanteringen ska klara en kapacitet på 27,2 
artiklar per timme menar en projektledare på avdelningen och personen som är 
ansvarig för projekt på avdelningen. Den tekniska kapaciteten i findelen fördelas 
enligt respektive flödes procentuella del av totala findelens kapacitet för att 
sammanlagt nå en kapacitet på 27 artiklar per timme. Teknisk kapacitet för samtliga 
flöden och den kapacitet som planeras efter har sammanställts i en tabell (se Tabell 
12).  

Tabell 12:  

Flöde Teknisk kapacitet (#/h) Planeringskapacitet (#/h) 

1 6,22 6,2 

2 10 8,3 

3 11 9,7 

4 4,5 3,8 

5 6 5,1 

6 7,9 6,7 

7 2,7 2,3 

8 3,3 2,8 

9 2,7 2,28 
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4.4 Intervju- och observationssammanställningar 
Observationer och intervjuer har utförts löpande genom hela arbetet. I detta avsnitt 
presenteras först en sammanställning från dessa som beskriver och fokuserar på 
nuläget. Senare presenteras en sammanställning över information som samlats in 
via intervjuer som beskriver och fokuserar på lösningsförslag som potentiellt kan 
förbättra det nuvarande materialhanteringssystemet.  

4.4.1 Nulägessammanställning 

Genom utförandet av observationer och intervjuer har olika problemområden 
identifierats (se Tabell 13). Det mest återkommande problemet från intervjuer, att 
det är hög beläggning av manuell trucktrafik, för med sig ytterligare problem och 
skulle istället kunna beskrivas som orsaken till flera övriga problem. Bland annat 
uppstår onödiga materialhanteringskostnader, säkerhetsrisker för både personal och 
utrustning, förlorad kompetens enligt tidigare förklaring men även felinmatning i 
maskiner orsakade av vårdslöst körande av ledstaplare. Felinmatningen i sig kan 
orsaka stopptidsförluster och slitage på emballering.  

 

Tabell 13: Identifierade problemområden från observationer och intervjuer 
 

PROBLEM  
1. Hög beläggning av manuell trucktrafik 
2. Onödiga materialhanteringskostnader  
3. Säkerhetsrisker personal 
4. Säkerhetsrisker utrustning 
5. Förlorad kompetens 
6. Ej ergonomiskt, många lyft, mycket hantering 
7. Lagring på ytor som inte är avsedd för lagring  

8. Ej effektivt nyttjande av utrymme i lager 
9. Felaktiga beräkningar av lagersaldo 
10. Ej bestämda lagerplatser, onödigt letande 
11. Ej standardiserad emballering 
12. Slitage emballering  
13. Inkuransrisk 
14. Fel inmatmatning av produkter 

4.4.2 Lösningsorienterad sammanställning 
Vid en intervju hos en leverantör av automatiska materialhanteringslösningar 
beskriver en av deras försäljningsingenjörer olika tillämpbara lösningar och hur de 
fungerar. De levererar både conveyorsystem och olika AGV-system. Hen menar att 
AGV är ett system som har en högre flexibilitet än ett conveyorsystem och förklarar 
att om företagets produktionslayout, produktvarianter eller efterfrågan förändras 
går det att anpassa AGV-systemet efter förändringen. Vid en förändring i en 
produktionslayout anpassas navigeringen för AGV, ökar efterfrågan är det möjligt 
att installera extra AGV till systemet. Försäljningsingenjören nämner att det finns 
risker med att använda conveyor på höjdnivå. Det kan vara svårt att upptäcka om 
något händer och tidskrävande att komma åt för att utföra åtgärder. Totalt sätt 
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beskrivs nyttjande av AGV i det här specifika fallet som mer flexibelt än ett 
conveyorsystem.  

Diskussionen kretsade kring flera olika sorters AGV men hen gjorde en 
uppskattning vad ett AGV system har för investeringskostnad. En grundinvestering 
för en AGV med tillhörande datorsystem uppgår till grovt uppskattat en miljon 
kronor. När systemet är installerat går det att komplettera med AGV utan att köpa 
till datorsystem och grovt uppskattat uppgår då kostnaden till 600 000 kronor per 
AGV. Hur många AGV som krävs för ett system beror på distanser och takter. En 
AGV transporterar i snitt 0,5 meter per sekund och för varje gång den hämtar eller 
lämnar material tar det i snitt 20 sekunder. Från samma intervju gjordes även en 
uppskattning av investeringskostnad för conveyor som uppgår till 50 000 kronor 
per meter.  

Under ett besök hos ett tillverkande företag, som använder både conveyorsystem 
och AGV för automatisk materialhantering i deras produktion, förklarar deras 
produktionsberedare att båda deras system har fungerat i princip felfritt och de är 
nöjda med deras lösningar.  Deras conveyorsystem är installerade efter taknivå och 
de använder hissar för att förflytta materialet till conveyorsystemet. De använder 
inte någon särskild yta till buffertlagring utan buffert sker i direkt anslutning till nästa 
maskin i processen.
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5 Analys 
Kapitlet innehåller en analys av insamlad empiri för att besvara studiens frågeställningar.  
Analysen grundar sig i det teoretiska ramverket. 

5.1 Frågeställning 1 
I avsnittet presenteras och analyseras vilka krav som finns och vilka 
materialhanteringssystem som uppfyller dem. I slutet av avsnittet presenteras 
lösningsförslag. 

5.1.1 Lastbärare 

Transportering av material mellan grov- och findelen sker i nuläget både med pall 
och lastbärare. När materialet transporteras på pall behöver det manuellt förflyttas 
från pall till lastbärare innan inmatningen till findelen. Med ett automatiskt system 
ska den manuella förflyttningen inte längre utföras vilket innebär att transportering 
på pall utesluts. Det medför att allt material ska transporteras på lastbärare, vilket 
också innebär att alla artiklar transporteras i partier om fem stycken.  

5.1.2 Lagring 
Lagerstyrningen är avgränsad och därför antas det automatiserade lagret ha samma 
lagringskapacitet som det nuvarande buffertlagret. Om endast artiklar F och G, som 
är de största artiklarna, är i lager ger det 89 pallplatser multiplicerat med 10 stycken, 
vilket ger utrymme för 890 stycken. Om endast artiklarna A och B är i lager 
motsvarar det efter samma beräkning 1780 stycken. Det ger ett intervall där minsta 
antal lagrade enheter är 890 stycken och maxantalet är 1780 stycken. Efterfrågan 
från år 2018 visar att artiklarna C, D och E har högst procentuell efterfrågan (se 
Tabell 14). Nivåerna i lagret varierar men följande resonemang ger en bild över 
ungefärliga nivåer, siffrorna är avrundade. 

24,9% av efterfrågan härrör till artiklarna A och B som därmed utgör 24,9% av de 
totala pallplatserna vilket leder till ett utrymme för ungefär 442 artiklar i lager. 66,6% 
av efterfrågan kommer från artiklarna C, D och E vilket på samma sätt ger plats för 
948 av dessa artiklar i lager. Artiklarna F och G står för 8,6% av efterfrågan och ger 
utrymme för ungefär 76 stycken. Detta resonemang gör att lagernivån (med 
avrundade siffror) hamnar på 1467 stycken artiklar, vilket är inom det tidigare 
nämnda intervallet på 890 – 1780 stycken. Alltså ska ett AS/RS ha kapacitet för att 
lagra 1467 stycken artiklar.  

Ett lager som ska ha kapacitet för 1467 stycken artiklar som emballeras med 
lastbärare som rymmer fem artiklar innebär att det ska finnas 293,4 lagerplatser. 
Med utrymme för 89 lagerplatser på marknivå skulle det innebära att det behöver 
byggas på höjden.  
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Tabell 14: Lagernivåer baserad på efterfrågan från år 2018 

 
Ett av kraven som måste uppfyllas är att allt material går genom samma lager 
eftersom lokalisering av produkten behöver vara enkel. FIFO ska tillämpas fullt ut 
vilket betyder att alla extra ytor som används för buffertlagring inte kommer att 
kunna användas. Exempelvis kommer BL2 från nulägesbeskrivningen att försvinna 
och allt material behöver gå genom samma buffertlager (se Bild 9).  

 

Bild 9: Layoutflödesdiagram med FIFO tillämpat  

I buffertlagret lagras allt på marknivå, antingen en eller två pallar i höjd. Med samma 
resonemang angående storleken på lagret viktas användandet av det vertikala 
utrymmet med artiklarnas efterfrågan, vilket räknas ut enligt följande med 
respektive artikels lagerhöjd H och procentuell del av den totala efterfrågan E: 

𝐻",$ ∗ 𝐸",$ + 𝐻(,),* ∗ 𝐸(,),* + 𝐻+,, ∗ 𝐸+,, 

= 115 ∗ 0,249 + 120 ∗ 0,666 + 175 ∗ 0,086	

= 123𝑐𝑚 

Artikel Procent Antal pall Antal i lager
A,B 24,9% 44 442            
C,D,E 66,6% 118 948            
F,G 8,6% 15 76              
Total 100% 178 1 467         
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Det vertikala utrymmesnyttjandet multiplicerat med lagrets markyta utgör ett totalt 
nyttjande av lagerutrymmet som uppgår till 272,19 kubikmeter.  

Med ett helt automatiskt materialhanteringssystem krävs det att systemet ställer 
artiklarna på rätt plats i lagret och hämtar ut rätt artikel i rätt tid. Ett AS/RS lastar 
in från ett inflöde och hämtar ut lasten automatiskt som ställs i ett utflöde [14]. För 
att det automatiska lagret inte ska störa produktionen behövs en kapacitet för 
inlastningen som är lika med grovdelens högsta möjliga takt. För utmatningen krävs 
att kapaciteten är samma som findelens högsta möjliga takt. Den tekniska 
kapaciteten är beräknad på en viss utnyttjandegrad. Det innebär att i vissa perioder 
kan takten vara högre än den tekniska kapaciteten. En lösning ska klara av att takten 
i findelen är lika hög som i grovdelen, 27,2 stycken per timme. Den maximala takten 
innebär att utnyttjandegraden når 100%. Det innebär att takterna i grovdelen delas 
med flödets utnyttjandegrad för att nå 100% i respektive flöde, för att sedan 
summeras: 

𝑇𝑎𝑘𝑡+?
0,85 +

𝑇𝑎𝑘𝑡+@
0,75 +

𝑇𝑎𝑘𝑡+A
0,85 =

6,22
0,85 +

10
0,75 +

11
0,85 = 33,6#/ℎ 

 

Den maximala kapaciteten blir 33,6 stycken per timme för både grov- och findelen. 
För lagret som hanterar lastbärare som rymmer fem artiklar behöver därför, grov- 
och findelens kapacitet delat med fem artiklar, 6,72 stycken per timme. 

Ett automatiskt materialhanteringssystem som hanterar artiklar som transporteras 
på lastbärare måste även hantera tomma lastbärare. För att operatörerna ska kunna 
lägga artiklarna på en lastbärare efter kontrollen i grovdelen krävs det att systemet 
har levererat en tom lastbärare till operatören. Det är även ett krav att systemet ska 
kunna hantera lastbärare som har blivit tom efter att alla artiklar har påbörjat 
bearbetning i findelen. Antal lastbärare bör uppgå till antal platser som finns i lagret 
eftersom det behövs för att lagret ska kunna fyllas. Om lagret fylls så ska det inte 
produceras mer och därför behövs inte fler lastbärare än lagerplatser. Detta innebär 
att när lagret inte är fullt behöver det finnas plats att lagra de tomma lastbärarna. 
Med ett AS/RS som använder fabriksutrymmet mer effektivt [11, 16], finns det plats 
för att även lagra de tomma lastbärarna.  

Ett av kraven på en lösning är att lagernivåer ska registreras automatiskt. På varje 
artikel finns en QR-kod, vilket innebär att ett system kan använda den redan 
befintliga koden för att veta vilka artiklar som befinner sig i lagret. M. P. Groover 
[11] och B. A. Peters [16] menar att ett skäl till att använda automatiskt lager är att 
det ger ökad kontroll på lagret. 

5.1.3 Transportering 
Utrymmet mellan flödena samt passagen mellan grov- och findelen får inte 
blockeras. Framkomligheten för gångtrafik, fordonstrafik och diverse service- och 
städutrustning behöver vara möjlig. Detta behöver hållas i åtanke eftersom ett 
conveyorsystem tar upp utrymme permanent [18]. För att kunna använda ett 
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conveyorsystem måste alltså delar av det byggas på höjden och hissar installeras. Ett 
conveyorsystem i höjdnivå innebär att det finns risker som försäljningsingenjören 
berättade om. Det blir svårare att upptäcka om något fel inträffar och att det är 
svårare och mer tidskrävande att utföra underhåll.  

Ett krav om att ett logistiksystem ska kunna hantera tomma lastbärare innebär att 
ett AGV-system behöver transportera tomma lastbärare. En uppgift för en AGV 
innebär att både hämta en tom lastbärare samt lämna en full lastbärare eller att lämna 
en tom lastbärare och hämta en full lastbärare, beroende på om uppgiften är mellan 
findelen och buffertlagret eller mellan grovdelen och buffertlagret. En uppgift 
innebär två gånger sträckan på avståndet mellan buffertlagret och respektive flöde. 
För ett conveyorsystem innebär hanteringen av tomma lastbärare att det behövs två 
conveyor, som drivs åt motsatta riktningar, för varje materialhanteringsflöde. 

För att systemet inte ska störa produktionen behövs en kapacitet för 
transporteringen både mellan grovdelen och buffertlagret och mellan buffertlagret 
och findelen som är lika med grov- och findelens maximala takt delat med fem, 
eftersom fem artiklar hanteras åt gången. Enligt tidigare beräkning för lagrets 
kapacitetsbehov är den totala takten som systemet ska klara av 6,72 lastbärare per 
timme. Takten varierar för transportsträckorna mellan buffertlagret och flödena och 
är sammanställda i en tabell (se Tabell 15). Kapaciteten för grovdelens flöden är 
beräknade utifrån utnyttjandegraden enligt tidigare beräkning för lagrets 
kapacitetsbehov. För findelens flöden är kapaciteten beräknad på flödenas 
procentuella del av den totala kapaciteten för findelen. 

Tabell 15: Transportlösningens kapacitetsbehov för respektive flöde 

Flöde Kapacitetsbehov (#/h) 

1 1,46 

2 2,67 

3 2,59 

4 1,11 

5 1,49 

6 1,96 

7 0,67 

8 0,82 

9 0,67 
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Efter att material kommer färdigprocessade ut ur grovdelen genomförs manuell 
kvalitetskontroll på 100% av artiklarna. Den kontrollen ska fortsatt vara manuell 
och efter denna har 15 moment från empirin identifierats som ett automatiskt 
hanteringssystem behöver klara av (se Tabell 16). Momenten innefattar hela 
processen från att operatörerna lastar material på förflyttningsutrustning tills att det 
når findelen. Momenten innefattar även hantering av buffertlagring samt hantering 
av emballering.  

 

Tabell 16: Krav för vad materialhanteringssystemet ska hantera 
 

MOMENT   
0. Kontroll 
1.  Människa lastar material på lastbärare 
2.  Förflyttning av material till lager 
3. Material måste veta lagerposition 
4.  Inlagring av material 
5.  Hålla i lagring 
6. Plockning av material i lager 
7. Plockutrustning behöver veta lagerposition 
8. Material plockas på förflyttningsutrustning 
9. Material lämnar lager 
10. Material ankommer vid findelen 
11. Material viker av till sin destination 
12. Material lämnar transportmedel 
13. Material gör entré i inflöde vid findelen 
14. Transportmedel hämtar nytt material 
15. Retur av emballering till grovdelen 

 

5.1.4 Lösningsförslag 
Utifrån analysen har två lösningsförslag tagits fram. Dessa presenteras och jämförs 
sedan ur en ekonomisk synvinkel för att slutligen presentera det mest lönsamma 
förslaget mer grundligt i nästa kapitel.  

5.1.4.1 Lösningsförslag 1 

Det första lösningsförslaget är baserat på ett AGV-system som transporterar 
materialet. Det innebär att AGV transporterar materialet mellan buffertlagret och 
samtliga flöden. I grov- och findelen ska det finnas en buffert vid varje flöde för att 
det inte ska uppstå problem när en AGV får flera uppdrag samtidigt. Dessa platser 
behöver vara upphöjda från marken, dels för att det ska vara ergonomiskt för 
operatören och för att AGV kan köra in under lastbäraren för att kunna lyfta upp 
och hantera den.  
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I grovdelen ska det finnas två platser för lastbärare vid varje flöde, en som tas upp 
av en tom lastbärare och en som är ledig (se Bild 10). Den tomma lastbäraren med 
fem platser fylls av en operatör och systemet som styr AGV får information om att 
lastbäraren behöver hämtas. En AGV börjar med att hämta en tom lastbärare ur 
det automatiserade lagret och lämnar lastbäraren på den lediga platsen vid flödet i 
grovdelen och hämtar efter det upp den lastbäraren som är fylld och transporterar 
den till lagret. När processen är klar ställer operatören tillbaka utflödets tomma 
lastbärare och det innebär att det finns en buffert för en AGV att lämna en tom 
lastbärare när den andra platsens lastbärare fyllts. Bufferten blir alltså fem till tio 
platser beroende på hur många platser som finns att fylla i utflödet på den plats som 
finns utöver den som operatören har ställt in en tom lastbärare i. Alltså måste en 
AGV leverera en tom lastbärare innan det är fullt i utflödet. 

 
Bild 10: Lösningsförslag 1, AGV och AS/RS 
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I findelen ska AGV istället leverera fulla lastbärare och hämta tomma. Vid findelen 
finns inget behov av manuell hantering utan lastbäraren placeras direkt i inflödet. 
Avlastningen från lastbärare i inflödet sker i ett enstycksflöde och det innebär att 
när en lastbärare har blivit tom ska det finnas en ny lastbärare som är full innan 
inflödet efterfrågar en ny artikel att bearbeta. Detta innebär att bufferten är endast 
en cykeltid för inflödet i respektive flöde i findelen, om AGV har ett annat uppdrag 
kan det uppstå problem. Därför ska det istället finnas tre platser vid varje flöde i 
findelen. Det innebär att det istället finns ytterligare fem platser som buffert. Tre 
platser betyder att det finns två platser med lastbärare, en helt full och en som 
inflödet tar från, och en helt tom plats. När inflödet har tömt en lastbärare får det 
överordnade systemet information som den skickar till en AGV som hämtar en full 
lastbärare från det automatiserade lagret för att sedan transportera lastbäraren till 
den tomma platsen. Efter det hämtas den tomma lastbäraren och transporteras 
tillbaka till det automatiserade lagret. 
Baserat på distanserna för transportsträckorna och hur ofta respektive förflyttning 
behöver utföras finns ett behov på en kapacitet på minst 0,472 meter per sekund 
(se Tabell 17). Med en kapacitet på 0,5 meter per sekund per AGV krävs det totalt 
0,94 stycken AGV enligt flöjande: 	

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝐴𝐺𝑉 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝐴𝐺𝑉 =
0,472
0,5 = 0,94	𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 

 

Tabell 17: Beräkning för antal AGV 

 
Utöver förflyttningarna ska AGV hämta och lämna vid buffertlagret och flödena, 
det antas i snitt ta 20 sekunder per utförande. För varje sträcka innebär det att det 
tar 40 sekunder eftersom AGV både hämtar och lämnar vid buffertlagret och vid 
flödena (se Tabell 18).  
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Tabell 18: Beräkning för antal AGV för att hämta & lämna 

 
 

Sammanlagt behövs 1,09 AGV vilket betyder att det behövs två stycken i praktiken 
för att utföra transporten samt hämta och lämna lastbärare. Eftersom AGV behöver 
laddas behövs en extra för att avlasta vid laddning. För att täcka det totala behovet 
behövs tre stycken AGV.  

Lager 
I lösningsförslag 1 används ett AS/RS för behovet att lagra material mellan grov- 
och findelen. Till lagret ska det finnas två inflöden, för tomma och fulla lastbärare, 
och två utflöden, också för tomma och fulla lastbärare. Lagret behöver en kapacitet 
att hantera 6,72 lastbärare per timme, för samtliga inflöden och utflöden. Detta 
innebär att ett AS/RS behöver kunna hantera 26,88 lastbärare per timme. När 
artiklar lagras in skannas den QR-kod som finns på artiklarna, vilket ger lagersaldo 
i realtid och information om varje specifik artikels exakta position i lagret. De 
tomma lastbärarna lagras på samma platser som de lastade lastbärarna, totalt 
överstiger de aldrig storleken på lagret eftersom antalet lastbärare är lika med antalet 
lagerplatser. 

Enligt tidigare beräkningar ska lagret ha total 293,4 platser, vilket i praktiken innebär 
293 platser. Utöver lagringsplatser ska det finnas plats för ett inflöde och utflöde 
samt att det ska finnas utrymme för en AGV eller ledstaplare att passera. Utifrån 
lastbärarnas storlek antas de behöva en yta på 1,5 meter i bredd och djup, i höjd 
behövs minst 60 centimeter baserat på den höjden en full lastbärare ger. Det innebär 
att per yta i meter får 0,67 stycken lastbärare plats i bredd och 1,67 stycken i höjd. 
Totalt finns 25,4 x 16 meter i yta vid buffertlagret vilket ger, om ett lager placeras i 
den längsta riktningen, en lagringsyta för platserna på 19,9 meter enligt följande: 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑦𝑡𝑎 − 2 ∗ 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑YZ[\ö^_,`a[\ö^_
− 𝑈𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒	𝑠𝑜𝑚	𝑘𝑟ä𝑣𝑠	𝑓ö𝑟	𝐴𝐺𝑉 = 25,4 − 2 ∗ 1,5 − 2,5
= 19,9	𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
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Det vertikala utrymmet bör utnyttjas maximalt, vilket innebär att det blir 10 nivåer. 
Antalet platser som får plats i bredd blir 13 enligt följande: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	𝑖	𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑦𝑡𝑎
= 19,9 ∗ 0,67 = 13,3	𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 

Utifrån antalet nivåer, tillgängliga lagringsplatser i bredd och totala antalet 
lagerplatser beräknas att 2,2 rader med lager behövs, vilket ger tre rader i praktiken, 
enligt följande: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

=
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑒𝑟 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	𝑖	𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑

=
293

10 ∗ 13,3 = 2,2	stycken 

Med bestämt antal rader och höjdnivåer kan antalet platser i bredd bestämmas. 9,77 
platser i bredd krävs, vilket ger 10 stycken i praktiken, enligt följande beräkning:  

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	𝑖	𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

=
293
10 ∗ 3 = 9,77	𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 

Beräkningar ger ett lager med 10 platser i bredd, 10 höjdnivåer och 3 rader. Det 
innebär en lagringskapacitet på 300 lastbärare.  

 



Analys 

43 

5.1.4.2 Lösningsförslag 2 

Det andra lösningsförslaget är baserat på ett conveyorsystem för transport av 
material. Efter tidigare analys av facilitetens begränsningar framgår det att 
conveyorsystemet på flera ställen behöver byggas på höjdnivå, det behöver vara 1,5 
meter i bredd. Det behöver vara minst 2,6 meter höjd från golv till conveyor på 
dessa ställen för att övrig trafik ska ha framkomlighet. Det betyder att vid flöde 2 
och 3 i grovdelen behövs hissar som lyfter upp materialet till conveyor. Eftersom 
allt utrymme ovanför varje flöde nyttjas upp till taknivå så är det inte möjligt att 
installera conveyor ovanför dem. Därför behöver conveyor installeras bredvid 
flödena för att ta sig till buffertlager. På höger sida av flöde 3 (se Bild 11) sker 
utmatning av material som ska gå vidare till buffertlager. Maskinoperatörer kommer 
att fortsätta göra manuell kontroll och därefter fyller de lastbärare med antalet fem. 
När lastbärare är fyllda hissas de upp till conveyor som behöver gå 6 meter till den 
fria ytan för att svänga av 24 meter och sen 9 meter mot flöde två där de senare kan 
ansluta till ett gemensamt conveyor. I flöde två sker utmatning av material på 
vänster sida och det behövs en hiss för att lastbärarna ska ansluta till conveyor. 
Därefter transporteras material från flöde 2 och 3 på ett gemensamt conveyor 13 
meter fram och svänger sedan 13 meter in till inmatningsdel i det automatiska lagret. 
Från flöde 1 är det möjligt att installera conveyor efter marknivå, eftersom det inte 
skulle blockera några vägar, som går 9 meter till inmatning. Det kommer krävas att 
tomma lastbärare förflyttas tillbaka till respektive flöde och därför behövs ytterligare 
conveyor gå efter samma sträckor fast i motsatt riktning. Lagring sker i samma 
format som i lösningsförslag 1.  

 
Bild 11: Lösningsförslag 2, conveyor, hissar och AS/RS 
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Efter buffertlagring i AS/RS så sker förflyttning till findelen på ett gemensamt 
conveyor som uppgår till 51 meter innan de fördelas till respektive flöde. Till flöde 
4 och 7 behövs 25 meter från den gemensamma fördelningsplatsen eftersom de har 
samma läge för inmatning. Från den gemensamma fördelningsplatsen till flöde 5 
och 8 behövs 16 meter innan de viker av mot sina flöden där det krävs 13 meter för 
flöde 8 och 13 ytterligare meter för flöde 5. Från den plats där material viker av mot 
flöde 5 och 8 krävs det 11 meter till den plats där material viker av mot flöde 6 och 
9. För flöde 6 krävs 23 meter och 13 meter för flöde 9. Även här krävs hantering av 
tomma lastbärare som gör att det behövs ytterligare conveyor som går åt motsatt 
riktning. Det totala antalet meter conveyor som skulle behövas i ett system som 
endast använder conveyor uppgår till totalt 452 meter (se Tabell 19). I findelen 
behöver det installeras hissar för att ansluta förflyttningen av material till inmatning 
vid delarna, samt hantering av tomma lastbärare. Det krävs en gemensam vid flöde 
4 och 7, en gemensam vid flöde 5 och 8 men det krävs en vardera för flöde 6 och 
9. Det krävs alltså fyra hissar vid findelen och två stycken i grovdelen vilket ger sex 
stycken hissar totalt. 

Tabell 19: Behov i antal meter för conveyor 
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5.2 Frågeställning 2 
Baserat på analysen för frågeställning 1 analyseras i detta avsnitt hur 
materialhanteringen effektiviseras och hur lönsamheten påverkas. 

5.2.1 Effektivisering med automatisering 
MHI [7] förklarar genom automationsprincipen att materialhanteringsaktiviteter 
bör mekaniseras/automatiseras där det är möjligt att bland annat förbättra 
effektivitet, sänka hanteringskostnader och eliminera repetitiva eller potentiellt 
osäkra manuella aktiviteter. När artiklarna kommer ut ur respektive flöde i 
grovdelen så utförs manuell kontroll på 100% av artiklarna. Efter det momentet är 
det möjligt att automatisera hela materialhanteringen fram tills det att de är inmatade 
i findelen.  

Ett helt automatiserat system innebär att operatörerna inte behöver transportera 
materialet eller förflytta material från pall till lastbärare. Det medför att 
arbetsbeläggningen minskar. Förflyttningen från pall till lastbärare tar i snitt 246,7 
sekunder att utföra och utförs i snitt 1,94 gånger per timme för hela avdelningen, 
vilket innebär att operatörerna tillsammans lägger 478,6 sekunder per timme i snitt 
på att utföra förflyttningen. Transporten mellan buffertlagret och de olika flödena 
genomförs i olika takter beroende på flödets takt, tiden att utföra transporten skiljer 
sig också (se Tabell 11). På avdelningen tar transporten totalt 1370 sekunder per 
timme i snitt. Sammanlagt tar den manuella hanteringen 1848,6 sekunder per timme. 
Det innebär att 0,51 operatörer används enbart för materialhanteringen.  

MHI [19] menar att ett AS/RS reducerar behovet av manuell arbetskraft, på 
fallföretaget kan detta minskas eftersom systemet registrerar lagernivåer i realtid. 
Informationsåtkomsten skulle öka vilket leder till reducerade administrativa 
kostnader. Med ett AS/RS innebär det att operatörerna inte behöver räkna vad som 
finns i lagret för att planeraren ska få den informationen som behövs. Buffertlagret 
räknas manuellt av en operatör varje kväll och uppskattas ta 30 minuter i snitt. 
Informationen sammanställs sedan av en produktionsplanerare och det uppskattas 
ta 10 minuter per dag. Sammanlagt ger det 40 minuter per dag, vilket innebär att det 
behövs 0,03 operatörer. Sammanlagt minskar behovet av 0,55 operatörer. Enligt 
SCB [23] och PWC [24] kostar en operatör på en industri i snitt 529 436 kronor per 
år, vilket innebär att den manuella hanteringen som kan reduceras kostar 1 174 713 
kronor per år enligt följande beräkning: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 ∗ Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0,55 ∗ 4 ∗ 529	436
= 	1	174	713	𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

Lagerhållningskostnader i form av personalkostnader skulle reduceras eftersom det 
manuella behovet även minskar för operatörerna att lasta in i lagret eller hämta ut. 
Ett AS/RS lastar in och hämtar ut all last automatiskt [14]. Tiden det tar för 
operatörerna att lasta ut och in på lagret är inkluderat i den tiden för transport av 
materialet. Lagernivåer minskar också eftersom lagernivåer i realtid ger en ökad 
kontroll av lagret [11, 16]. Med automatiskt registrerade lagernivåer minskar risken 
för att operatörer glömmer räkna, räknar fel eller att planeraren läser av eller 
antecknar fel. Enligt en skiftledare på avdelningen ska det inte finnas inkuransrisk 
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om endast de 89 pallplatserna som finns i buffertlagret används. Ett AS/RS skulle 
innebära att det följs och att FIFO-principen följs eftersom systemet registrerar alla 
artiklar och därmed kontrollerar vilken artikel som har varit i lagret längst. Det 
innebär att inkuransrisken försvinner. 

Enligt utrymmesprincipen från de tio materialhanteringsprinciperna som MHI [7] 
tagit fram så bör allt utrymme nyttjas, de förklarar att utrymme är tredimensionellt 
och därmed kubiskt. Multipliceras det fria vertikala utrymmet i buffertlagret med 
markytan ger det en total kapacitet på 1327,74 kubikmeter. Ett företag betalar även 
för det vertikala utrymmet [4]. För fallföretaget finns det 1055,55 kubikmeter över 
det nuvarande buffertlagret som inte används. Används hela det vertikala utrymmet 
ökar kapaciteten med 388 % mot de 272,19 kubikmeter som används, baserat på en 
nyttjad lagerhöjd på 1,23 meter. En av fördelarna med ett automatiserat lager är att 
fabriksutrymmet utnyttjas effektivt [16, 11]. Den befintliga ytan bör nyttjas effektivt 
och var sak har sin plats för att minska felplock och onödigt letande [7, 9, 10]. Det 
innebär att ett automatiserat lager, med samma kapacitet som det nuvarande lagret, 
inte skulle behöva lika stor markyta som finns för det nuvarande lagret. Denna yta 
kan användas för andra aktiviteter.  

Det finns en risk att operatörerna ställer lastbäraren snett i inmatningen till findelen, 
kör på ett sådant sätt att artiklarna hamnar ur den fixerade positionen. Ett system 
med automatisk inmatning av material innebär att den risk för produktionsstopp 
som orsakas av operatörerna försvinner. Automatisk transport av materialet innebär 
att de skaderisker som en ledstaplare innebär reduceras. 

Med automatiseringen behövs inte längre de ledstaplare som enbart används för 
materialhanteringen. I grovdelen kommer det finnas behov av två ledstaplare, en i 
flöde 2 och en i flöde 3 eftersom innan kontrollen används dessa för utmatning ur 
grovdelens process. I findelen kan uppskattningsvis en ledstaplare tas bort eftersom 
de resterande ledstaplarna behövs för annan hantering. Sammanlagt ger det att två 
ledstaplare reduceras.  

Det kommer inte finnas något behov för de pallar som används längre eftersom allt 
material ska hanteras på lastbärare. Det innebär att kostnaden för pallarna kommer 
försvinna. Underhållskostnaderna för lastbärarna tillkommer enligt 
underhållsansvarig främst genom vårdslös manuell hantering med ledstaplare. 
Genom att automatisera hanteringen av lastbärarna antas denna kostnad försvinna. 
Det kommer inte behövas spännband eller mellanlägg vid emballering vilket innebär 
att kostnaden för dem kommer försvinna. Sammanlagt kan kostnader reduceras 
med 1 629 236 kronor per år med automatisering (se Tabell 19). 
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Tabell 19: Driftkostnader som kan reduceras med automatisering 

 Driftkostnad (kronor) 

Ledstaplare 84 202 

Spännband 5 229 

Mellanlägg 51 133 

Pall 18 333 

Underhåll lastbärare 250 000 

Lönekostnader 1 174 713 

Totalt 1 629 236 
 

5.2.2 Jämförelse mellan de två lösningsförslagen  
Genom att använda materialhanteringssystemets ekvation [14], går det inte att 
entydigt bestämma vilket system som bör tillämpas. I det här fallet är det möjligt att 
använda bland annat både conveyor och AGV vid förflyttning. I ekvationens 
slutfrågor under kategorin ”vilket” (se Bilaga 1) framgår det tydligt att alternativ 
jämförs. Vilka materialhanteringsoperationer som är nödvändiga, vilka typer av 
utrustning bör övervägas och vilka materialhanteringssystem är kostnadseffektiva, 
är frågor som ställs innan ett beslut görs om vilket system som är att föredra. De 
materialhanteringsoperationer som är nödvändiga och vilka typer av utrustning som 
behandlas är redovisade i lösningsförslagen. En ingående ekonomisk analys bör 
utföras för att redogöra för hela livscykeln av all materialhanteringsutrustning och 
system enligt livscykelkostnadsprincipen [7]. Vid jämförelse av flera alternativ är det 
viktigt att förstå den totala kostnadsförändringen de olika alternativen medför samt 
uppskatta och beräkna dessa för att göra en pålitlig bedömning och presentation för 
beslutstagare [22].  

Uppskattade kostnader och driftkostnader för lösningsförslagen är kontrollerade 
hos leverantörer och uppgifter från litteratur [20, 21]. 
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Ett AS/RS i den storlek som krävs i lösningsförslag 1 och 2 uppskattas kosta 
4 600 000 kronor och ha en driftkostnad på 3548,3 dollar [21], eller 35 483 kronor, 
räknat med dollarvärde på 10 kronor. För en AGV uppskattas kostnaden uppgå till 
600 000 kronor, för ett tillhörande datorsystem uppskattas kostnaden till 400 000 
kronor, som kan användas för flera AGV. Tre AGV med ett tillhörande datorsystem 
innebär en grundinvestering på 2 200 000 kronor. Förbrukningskostnaderna för 
AGV antas vara detsamma som för ledstaplare. Ett conveyorsystem uppskattas 
kosta 50 000 kronor per meter vilket innebär en grundinvestering på 22 600 000 
kronor, de hissar som krävs för lösningsförslaget antas vara inkluderade. Årliga 
driftkostnader för conveyor är efter antagande 254 702 kr, beräknade med 1 krona 
per kWh och en årlig förbrukning till 1127 kWh för en motor per två meter.  För 
både AGV och conveyor är driftkostnaderna endast beräknade efter elförbrukning. 
Underhåll och service tas inte i hänsyn eftersom det är korrelerat med okända 
händelser i framtiden. Utformningen av platserna för lastbärare vid varje flöde 
uppskattas sammanlagt kosta 72 000 kronor. Totalt behövs 300 lastbärare, vilket 
uppskattas kosta totalt 1 200 000 kronor. Underhållskostnaden för lastbärare 
uppges uppstå av körning med ledstaplare, eftersom ledstaplare inte kommer 
användas försummas denna kostnad.  

 

Sammanlagt innebär lösningsförslag 1 en grundinvestering på 8 072 000 kronor och 
en driftkostnad på 46 946 kronor per år (se Tabell 20). Lösningsförslag 2 innebär 
en grundinvestering på 28 300 000 kronor och en driftkostnad på 290 185 kronor 
per år (se Tabell 21). 

Tabell 20: Grundinvestering och driftkostnad för lösningsförslag 1 

 Grundinvestering (kronor) Driftkostnad (kronor / 
år) 

AS/RS 4 600 000 35 483 

AGV 2 200 000 11 463 

Lastbärare 1 200 00 - 

Buffertplatser 
för lastbärare 

72 000 - 

Totalt 8 072 000 46 946 
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Tabell 21: Grundinvestering och driftkostnad för lösningsförslag 2 

 Grundinvestering (kronor) Driftkostnad (kronor / 
år) 

AS/RS 4 600 000 35 483 

Conveyor 22 500 000 254 702 

Lastbärare 1 200 000 - 

Totalt 28 300 000 290 185 

Nuvärdesmetoden ger ett positivts nettonuvärde för lösningsförslag 1 (se Tabell 
22), vilket betyder att investeringen är lönsam. Nettonuvärdet för lösningsförslag 2 
är negativt (se Tabell 23), vilket innebär att investeringen inte är lönsam. G. 
Wramsby och U. Österlund [25] menar att en av fördelarna med nuvärdesmetoden 
är att analysera ett investeringsalternativs lönsamhet men att en nackdel är att 
jämföra två alternativ med olika ekonomiska livslängder. Den ekonomiska 
livslängden för alternativen är lika, fallföretaget har bestämt att båda alternativen 
ska beräknas med 10 år ekonomisk livslängd och 12% kalkylränta. Eftersom endast 
ett alternativ är lönsamt behövs ingen vidare jämförelse. 

Tabell 22: Nuvärdesmetod för lösningsförslag 1 
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Tabell 23: Nuvärdesmetod för lösningsförslag 2 

 

Lösningsförslag 1 har ett 18,8 % större årligt inbetalningsöverskott och en mindre 
grundinvestering är lösningsförslag 2, grundinvesteringen för lösningsförslag 2 är 
350,6 % större än den för lösningsförslag 1. Grundinvesteringen för lösningsförslag 
2 är 28,9 gånger så stort jämfört med det årliga inbetalningsöverskottet för samma 
förslag vilket innebär att det skulle ta 29 år för investeringen att bli lönsam om 
pengars tidsvärde försummas, men eftersom pengar sjunker i värde över tid [25] 
och det innebär att det skulle ta mer än 29 år. Investeringens ekonomiska livslängd 
på 10 år och det innebär att investeringen inte är lönsam. Lösningsförslag 1 är 
lönsam och har en nuvärdeskvot på 7,6%, vilket innebär att summan av alla årliga 
inbetalningars värde vid starten av investeringen är 7,6% mer än 
grundinvesteringen.  
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
I kapitlet diskuteras åtgärdsförslaget som tagits fram baserat på analysen. I slutet av kapitlet 
diskuteras validiteten och reliabiliteten i undersökningen. 

6.1 Åtgärdsförslag 
Det är inte uppenbart att alla sorters automation lämpar sig i varje enskilt fall. I det 
här fallet är det möjligt att använda flera alternativ rent praktiskt men resultatet visar 
att det är viktigt att ekonomiskt analysera olika alternativ. Lösningsförslag 1 är det 
förslag som är lönsamt och är därför det som bör väljas. Förslaget innebär att 
fallföretaget sparar 1 526 662 kronor per år och kräver en investering på 8 072 000 
kronor. Flertalet av kostnadsuppgifterna som ligger till grund för den ekonomiska 
analysen är uppskattade kostnader. De ger inte ett exakt underlag men ger en 
förhandsvisning om vilka skillnader i investeringsnivåer det handlar om. 
Underhållskostnaderna för AGV försummades eftersom de är beroende av 
händelser i framtiden som i nuläget är okända. Antas de istället uppgå till samma 
underhållskostnad som för ledstaplare innebär det att företaget sparar 1 463 924 
kronor per år och har en nuvärdeskvot på 2,5% vilket innebär att förslaget 
fortfarande ska genomföras. 

Den största kostnadsposten som ligger till grund för möjliga inbetalningsöverskott, 
som en automatisering kan medföra, är minimerade lönekostnader. Det handlar om 
en beläggning på 0,55 operatörer per skift för utförandet av 
materialhanteringsaktiviteterna. Det är alltså inte möjligt att minska 
operatörsbeläggningen med en operatör. Det krävs ytterligare förändringar för att 
det ska vara genomförbart, om det inte redan finns en överkapacitet i beläggningen 
som uppgår till 0,45 operatörer.  

Det som skiljer de två lösningsförslagen är främst grundinvesteringen för systemet 
som transporterar materialet. Det skulle krävas 452 meter conveyor eller 3 stycken 
AGV vid respektive förslag. Kostnaden för ett conveyorsystem är främst beroende 
av distansen för transporter och ett AGV-system är beroende både av distansen och 
takten. Den relativt låga takten jämfört med distansen på fallföretaget gör att det 
blir gynnsamt med AGV. M. P. Groover menar att conveyor används främst när 
stora mängder material ska transporteras mellan två fixerade punkter [11]. En högre 
takt skulle innebära att investeringskostnaden för ett AGV-system skulle öka 
samtidigt som den skulle vara oförändrad för ett conveyorsystem. Skillnaden går att 
se i att det behövs fler AGV men antalet meter av conveyor förändras inte. 

I lösningsförslaget framgår det att AS/RS lagret kan hantera 1500 artiklar. Antalet 
som lagras överstiger vanligtvis dessa nivåer till ett genomsnitt på 3400 artiklar. Den 
genomsnittliga lagernivån innebär att det skulle finnas behov att investera i ett 
ytterligare AS/RS. Då är lösningsförslaget inte längre ekonomiskt försvarbart. Att 
minska lagernivåerna skulle göra att investeringskostnaden för ett AS/RS minskar.  
Mindre lagernivåer skulle även ge en förbättrad kapitalomsättningshastighet, kapital 
frigörs och lagerutrymmeskostnader minskar [20]. Antalet lastbärare påverkas också 
av lagernivåerna och har en direkt relation till investeringskostnaden.  
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Inom Theory of Constraints (TOC) sker ett arbete mot att hela tiden förbättra den 
identifierade flaskhalsen eller begränsningen. Findelen ses idag som en flaskhals 
vilket de ständigt arbetar med att förbättra. Låt säga att kapaciteten i findelen får en 
markant ökning. Enligt TOC kan flaskhalsen då ha blivit bruten och man börjar om 
vid steg 1, att identifiera en ny flaskhals [3].  Den nya begränsningen skulle kunna 
vara felaktig dimensionering av materialhanteringssystemet. Om dimensionering 
sker mot den nuvarande kapacitet som findelen har, finns det en risk att förflyttning 
av material inte hinner tillfredsställa behovet för den nya kapaciteten och stör 
därmed produktionen. Det finns även en risk att överdimensionering sker. Vid 
jämförelse av samma händelse, att kapaciteten ökar i findelen kan behovet av 
buffertlager mellan delarna minska. Det skulle kunna betyda att stora investeringar 
gjorts i ett automatiserat lager som bara delvis används. Därför behöver dessa 
parametrar hållas i åtanke för framtagning av ett nytt materialhanteringssystem. 

Uppgifter om hur långvariga och hur många produktionsstopp som historiskt sätt 
tillkommit av felaktig inmatning är inte identifierade på fallföretaget. Därför är det 
svårt att uppskatta hur stora kostnader ett produktionsstopp innebär. Ett 
produktionsstopp kan betyda försening av leverans och stora stilleståndskostnader. 
Det framgår att det är den mänskliga faktorn som är den främsta orsaken till felaktig 
inmatning. Dessa kostnader är inte med i kalkylerna men genom automatisering av 
inmatningen skulle de förmodligen minimeras, vilket skulle öka lönsamheten för 
lösningsförslaget.  

Att lagring sker på flera platser med relativt höga nivåer medför svårigheter att hålla 
reda på vilka artiklar som lagrats under längst tid. Risken med detta är att det kan 
uppstå inkuranskostnader. Ett automatiserat lager ger bättre kontroll och minimerar 
dessa risker.  

Införandet av automatisk materialhantering innebär att det kommer krävas att 
personal behöver utbildning och träning i service- och underhållsfrågor kring 
utrustningen. Det är en av frågorna som tas upp i materialhanteringens ekvation (se 
Bilaga 1). Att nyttja ekvationen vid framtagning av ett materialhanteringssystem ger 
ett bra stöd. Den tar upp många viktiga frågor och går in på att undersöka vilket 
system som är kostnadseffektivt. Det kan ses som tvetydigt med 
kostnadseffektivitet då flera olika system kan sänka driftkostnader, mycket för att 
automatiseringen minskar manuell arbetskraft och därmed lönekostnader. Olika 
system betyder också olika nivåer av investering och utgör därmed skillnader på 
avskrivningskostnader och svarar även olika vid avkastning på investering. Goldratt 
[3] beskriver att målet för ett företag är att tjäna pengar i nutid, likaväl som i 
framtiden, där prestationen går att mäta i nettovinst och avkastning på investerat 
kapital. Med målet som utgångspunkt, skulle materialhanteringsekvationen kunna 
kompletteras med en fråga: Vilket system ger bäst avkastning på investerat kapital? 

6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet 
Frågor kring validitet och reliabilitet har varit i beaktning under hela arbetet. När 
det gäller uppskattning av kostnader för den ekonomiska analysen är det svårt att få 
fram pålitliga uppgifter. När uppskattningar gjorts har försök att bekräfta kostnader 
genomförts. Exempelvis har litteratur använts som beskriver ungefärliga 
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kostnadsnivåer och leverantörer har kontaktats för att kontrollera om det är inom 
rimliga nivåer. Att kontakta leverantörer för ett projekt som inte är mer 
verklighetsförankrade än en undersökning för ett examensarbete gör att uppgifter 
baseras på generella och grovt uppskattade kostnader. Det krävs mer ingående 
förstudier för att skapa ett tydligare underlag till att göra rätt bedömningar.   

Under den period som examensarbetet har utförts har fallföretaget arbetat med att 
bygga upp ett säsongslager för semesteruppehåll. Det kan ha en viss påverkan på 
den inre validiteten, alltså om undersökningen sker vid rätt tidpunkt. Detta har dock 
tagits hänsyn till och anpassningar har gjorts till deras vanliga nivåer. Fallföretaget 
har många anställda och att identifiera rätt person att fråga om rätt information är 
tidskrävande och kan påverka både validitet och reliabilitet. I rapporten har rolltitel 
på de intervjuade använts för att förklara hur de beskriver olika situationer. Det är 
för att ge läsaren en möjlighet att bilda sin egen uppfattning om informationen som 
samlats in är pålitlig.  

Arbetet med studien syftar till att undersöka hur lönsamheten påverkas av att 
automatisera materialhantering. Att flera sorters utrustning har undersökts visar på 
en förbättrad validitet. Hade endast ett av lösningsförslagen undersökts hade det 
gett en missvisande bild. Nu när de olika förslagen visar olika resultat i frågan om 
lönsamhet så blir det att studien varken bekräftar eller dementerar lönsamhetens 
påverkan av automation. Det ena förslaget visar tendenser på att det kan vara en 
lönsam investering samtidigt som det andra visar det motsatta. Båda 
lösningsförslagen skulle kunna uppfylla de praktiska kraven men inte de 
ekonomiska. Flera förklaringar kring hur materialhanteringen effektiviseras går att 
finna i rapporten. Därmed anses studiens syfte vara uppfyllt och frågeställningarna 
i undersökningen har besvarats.  
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7 Slutsatser 
Kapitlet sammanfattar studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare arbete eller forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
I rapporten så framgår det att det inte är entydigt om det är lönsamt med 
automatiserad materialhantering i ett enskilt fall, det går inte att generalisera. Det är 
många faktorer som påverkar och det är specifikt för varje enskilt fall hur 
lönsamheten kan förändras. Lönekostnaderna är den största kostnadspost som går 
att reducera med automation, därför passar automatisering bäst vid aktiviteter med 
hög personalbeläggning.  

Relationen mellan distansen och takten för transporteringen påverkar vilket 
automatiskt transporteringssystem som har lägst grundinvestering och driftkostnad. 
När distansen är hög jämfört med takten är AGV mer fördelaktigt än conveyor.  
Fallföretaget bör gå vidare med lösningsförslag 1 som är baserat på AGV och 
AS/RS. Det skulle innebära att företaget sparar 1 536 662 kronor per år. Men det 
beror till stor del om det går att reducera den identifierade operatörsbeläggningen.  

För att realisera de reducerade kostnaderna i praktiken beror det till stor del om det 
går att minska behovet i antal operatörer. Resultatet påverkas även av 
lagerstyrningen.  

 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
I studien är lagerstyrning avgränsat men det visar sig ha en påverkan på lönsamheten 
för lösningsförslaget. Det finns en vinning i att optimera lagerstyrningen eftersom 
det påverkar kostnaden för AS/RS och behovet för antal lastbärare vilket i sig 
påverkar resultatet. Det behövs göra en mer noggrann beräkning av de lagernivåer 
som krävs för att inte feldimensionera lagret. Det skulle annars kunna bli en 
begränsning i flödet eller en kostsam överdimensionering i ett automatiserat lager 
som bara delvis används. Det vore även fördelaktigt att undersöka det verkliga 
orsakerna till behovet av buffertlager för att se om det går att göra andra 
förändringar istället.  

Operatörsbeläggningen behöver ses över för att se om det är möjligt att minska eller 
kombinera den. Är det inte möjligt att justera den identifierade beläggningen på 0,55 
operatörer per skift är det inte en lönsam investering.  

Det saknas tillgänglig information kring investeringskostnader och driftkostnader 
för olika materialhanteringsutrustning. En studie som jämför olika systems 
driftkostnader skulle hjälpa företag att ta med mer faktabaserade underlag vid 
investeringsutredningar.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågor i Materialhanteringens Ekvation 
  Vad? 
1. Vad för typer av material ska förflyttas? 
2. Vad har de för karaktäristik? 
3. Vad är det för volym som ska förflyttas och lagras? 
  Vart? 
1. Vart kommer materialet från? Vart bör det komma från? 
2. Vart levereras materialet? Vart bör de levereras?  
3. Vart lagras materialet? Vart bör det lagras? 
4. Vart kan materialhanteringsaktiviteter elimineras, kombineras eller förenklas? 
5. Vart är det möjligt att applicera mekanisering eller automatisering? 
  När? 
1. När behövs materialet? När bör de förflyttas? 
2. När är det tid att mekanisera eller automatisera? 
3. När bör en granskning av materialhanteringens prestanda göras? 
  Hur? 
1. Hur förflyttas och lagras material? Hur bör det förflyttas och lagras? Vilka alternativ finns 

för att förflytta och lagra material? 

2. Hur mycket lager bör upprätthållas? 
3. Hur spåras material? Hur bör material spåras? 
4. Hur bör problemet analyseras? 
  Vem? 
1. Vem bör hantera materialet? Vilka är nödvändiga färdigheter för att utföra 

materialhanteringsaktiviteterna? 

2. Vem bör bli tränad för service och underhåll av materialhanteringssystemet? 
3. Vem bör vara involverad vid design av materialhanteringssystemet? 
  Vilket? 
1. Vilka materialhanteringsoperationer är nödvändiga? 
2. Vilka typer av materialhanteringsutrustning, om någon, bör övervägas? 
3. Vilka materialhanteringssystem är kostnadseffektiva? 
4. Vilket alternativ är att föredra? 
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Bilaga 2: Dokument för tidsstudier 

  

Tidtagning – Flöde X 
Tidtagning för materialhantering med ledstaplare 
Starta: Precis när du ställer dig på trucken för att hämta vevaxlar och/eller ställa bort palett. 
Stoppa: När du går av trucken. 

OBS! Gör precis som du brukar och kör i samma hastighet som vanligt J 
Nr Tid (i minut & sekund) Kommentar (om något ovanligt inträffar) 
Exempel 11m 35s Behövde leta ovanligt länge för att hitta rätt vevaxel. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

Vi undersöker hur det går att effektivisera materialhanteringen mellan grov- och findelen. 
För att det ska fungera behöver vi mäta hur mycket tid som läggs på att transportera 
vevaxlarna. Detta kommer att pågå tills 30 mätningar är klara, cirka 4–5 dagar. 
 
Tack för att du vill hjälpa oss med vårt examensarbete! 
/David Svensson & Jörgen Persson  
Tekniska Högskolan i Jönköping 
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Bilaga 3: Nuvärdet av enstaka betalningar 

 

 


