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Abstract 
This report aims to provide a wholesaler a basis for a requirement report, for use at 
the introduction of an automated distribution flow. These specifications are not 
comprehensive, but should be used as a basis for reasoning thoughts about whether 
to automate the allotment or not. The issue that will be considered is: 

• To create a foundation for a set of requirements to a wholesale company, 
which is appropriate to use at an inquiry to automate their existing manual 
distribution. The report shall be based on an analysis of the current situation, 
but also take the new circumstances that comes with the growth into account. 

This report is a study of a wholesale company, at their fresh food warehouse in the 
middle of Sweden. They distribute groceries to a total of 92 stores. The warehouse 
manually divides the delivered meat (also known as CPK), which later are distributed 
to the stores. At this point a problem comes up, which is that sometimes wrong 
quantity is delivered to the stores. And because of certain circumstances in the 
distribution flow, in this case an estimated increase of 300 procent during the spring 
2009 of CPK. 
Therefore wishes the wholesale company a feasibility study before an possible 
automation of the distribution flow. The result of this report deals with the costs of 
the current system (with the increase of 300 procent), a requirement report for an 
automated distribution and how the workers are affected by the manual system used 
today. 
The conclusions drawn in this work is that wholesale company should probably 
automate even if it in the beginning might entail heavy sacrifices. This just to catch up 
with the competitors and compete with the same conditions. Automation is in 
general seen as a part of the future. Sooner or later, it probably will be necessary to 
automate. 
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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att förse en dagligvarugrossist med en bra grund till 
kravspecifikation för att användas vid införande av ett automatiserat fördelningsflöde. 
Kravspecifikationen är inte helomfattande, men ska kunna brukas som grund till 
resonerande tankar runt om huruvida man ska automatisera eller inte. Frågeställningen 
som behandlas är: 
 

• Att skapa ett underlag för en kravspecifikation åt ett grossistföretag. 
Underlaget ska vara lämpligt att använda vid en offertförfrågan för 
automatisering av deras nuvarande manuella fördelningssystem. Underlaget ska 
baseras på en nulägesanalys, men ta hänsyn till de nya förhållanden som 
kommer med en framtida tillväxt. 

 
Studien har utförts vid ett grossistföretags färskvarulager i mellersta Sverige, varifrån 
dagligvaror till totalt 92 stycken butiker distribueras. Lagrets manuella köttfördelning 
fördelar centralpaketerat kött (CPK) till de olika butikerna. Ibland inträffar det att fel 
kvantitet levereras till butik . På grund av vissa omständigheter förväntar sig företaget en 
300 procents ökning av CPK genom fördelningsflödet till våren 2009. Grossistföretaget 
önskar därför en förstudie inför en eventuell kommande automation av 
fördelningsflödet. Resultatet av examensarbetet behandlar bland annat kostnaderna för 
dagens manuella system (inklusive en ökning med 300 procent), en egenskapad grund till  
kravspecifikation för ett automatiserat fördelningsflöde och hur arbetarna ergonomisk 
påverkas genom det manuella systemet som idag används. 
Slutsatserna som dras i rapporten är att grossistföretaget bör automatisera även om det 
till en början kan innebära stora ekonomiska uppoffringar för att bli effektivare och 
likvärdig med konkurrenternas logistikpartners. Dessutom är automation rent generellt 
en del av framtiden. Förr eller senare måste man utvecklas.  

Nyckelord 
Kravspecifikation, Grossist, Automation, Fördelningsflöde, Ergonomi, Investeringar, 
ACRE 
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1 Inledning 
Examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet 
logistik och ledning. Arbetet är en avslutande del i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. Arbetet är utformat som ett uppdrag från ett 
grossistföretags färskvarulager i mellersta Sverige. På grund av vissa anledningar kommer 
grossistföretaget ej nämnas vid namn, men informationen om företaget är verklig och de 
kostnader och värden som nämns är tagna från intervjuer med representanter från 
företaget. Med hjälp av litteratur, Internet och intervjuer har vi skapat en grund till en 
kravspecifikation för ett framtida automatiserat fördelningssystem för centralpaketerat 
kött (CPK). Utöver kravspecifikationen förs en diskussion angående vilka faktorer som 
anses vara särskilt viktiga för grossistföretaget att ta hänsyn till vid en eventuell 
investering.  

1.1 Företagsinformation 
Grossistföretaget ingår i en större koncern. Koncernen bedriver handel med dagligvaror i 
olika livsmedelskedjor, men äger även grossistföretaget som en stödjande funktion. 
Antalet butiker inom koncernen uppgick under 2008 till 221 stycken. Därtill samverkar 
koncernen med cirka 500 stycken handlarägda butiker, knuta till koncernen genom avtal. 
Vilket medför att koncernen år 2008 hade cirka 17 procent av marknaden i Sverige. 
Koncernens mål är att skapa värde för aktieägarna genom fortsatt lönsam tillväxt. För att 
förbli en av Sveriges mest lönsamma bolag på den svenska dagligvarumarknaden och öka 
sina marknadsandelar måste de utveckla och stärka sin position. Målet är att bli nummer 
två på den svenska marknaden, senast år 2012. 
Koncernen strävar efter kostnadsmedvetenhet i samtliga led inom koncernen. Med hjälp 
av fortsatt samordning och integration av inköp och sortiment förväntas stora vinster. 
Men även effektiv logistik, rätt personalresurs och minskat svinn leder till en 
resultatförbättring. 
Företaget är aktivt inom partihandeln och är logistikpartner till koncernens 
livsmedelskedjor. Företaget har i nuläget två stycken huvuddistribunaler, en i Stockholm 
och en i Göteborg. Dessa två kompletteras sedan med två stycken färskvarulager, varav 
ett är placerat i mellersta Sverige.  
Företaget hade år 2007 en nettoomsättning på 21 294Mkr och 930 anställda. Deras 
affärsidé lyder ”Företaget förädlar varu- och informationsflödet mellan leverantörer och detaljhandel. 
Inom koncernen integreras företaget allt mer med de helägda butikskedjorna, för att öka effektivitet och 
servicegrad.” 

1.2 Bakgrund 
Företaget har i dagsläget ett manuellt fördelningssystem i mellersta Sverige för att dela 
upp leveranserna av charkvaror, så kallat CPK, till olika butiker. Se figur 4-3 för en bild 
över den manuella fördelningen. Företaget överväger att automatisera sitt 
fördelningssystem av två olika anledningar. Främsta anledningen är att i början av år 2009 
beräknas andelen CPK att öka med cirka 300 procent. Den andra anledningen är att det 
förekommer att butikerna inte erhåller rätt kvantitet av beställt CPK. Orsaken beror både 
på mänskliga misstag i fördelning och att företaget erhåller fel kvantitet från leverantören. 
Oavsett var felet ligger strävar företaget och koncernen efter att minska antalet felaktiga 
leveranser. 
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1.3 Syfte och mål 
Examensarbetets huvudsakliga mål är att skapa en bra grund och underlag för en 
kravspecifikation. Underlaget ska utformas på ett sådant sätt att företaget kan använda sig 
av den vid en eventuell investering i automatisering av dagens manuella 
fördelningssystem. Examensarbetet har även syftet att för företaget belysa faktorer som 
är avgörande att ta ställning till i samband med en investering.  

1.3.1 Problemformulering 
Nedanstående problemformulering skall lösas i examensarbetet, samt belysa faktorer och 
parametrar som företaget bör beakta inför en eventuell investering. 

Att skapa ett underlag till en kravspecifikation åt företaget, lämpligt att använda före 
offertförfrågan för automatisering av deras nuvarande manuella fördelningssystem. Underlaget ska 
baseras på en nulägesanalys, där hänsyn ges till nya förutsättningar som kommer med tillväxten. 

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa examensarbetet inom ramen på 15 högskolepoäng har arbetet avgränsats 
till framtagning av ett underlag till en kravspecifikation lämplig för företagets ändamål. 
Arbetet kommer likaså inte att innehålla någon diskussion huruvida det är lämpligt eller ej 
att automatisera specifika delar av fördelningen, eller hur det ska lösas. Det är värderingar 
som företaget tillsammans med eventuella leverantörer får resonera kring. Arbetet 
behandlar faktorer och parametrar som är av extra betydelse för företaget vid en 
eventuell investering. Arbetet ska även innehålla en diskussion om varför faktorerna 
bedöms viktiga. 

1.5 Disposition 
Examensarbetet är disponerat enligt den mall för c-uppsatser som tillhandhålls av 
Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Kapitel 2, Teoretisk bakgrund  
I den teoretiska bakgrunden förtydligas idéer och begrepp som är väsentliga att förstå för 
de resultat och diskussioner som följer. Informationen i det teoretiska kapitlet är hämtad 
främst från litteraturen, vid behov från internet, då böcker saknas.  
Kapitel 3, Genomförande 
Efter det teoretiska kapitlet följer kapitel 3 där själva genomförandet av examensarbetet 
beskrivs. Där skildras de metoder som har använts. Kapitel 3 innehåller dessutom en 
modifikation av IEEE standard 830, anpassad till examensarbetet.  
Kapitel 4, Resultat 
I kapitel 4 redovisas den information och de resultat som framkommit under 
examensarbetets gång. Till exempel redovisas kravinsamling, ergonomi och ett lämpligt 
underlag till kravspecifikation för företaget att utgå ifrån. Underlaget har en frågeställning 
som är av stor vikt för företaget att besvara. Redovisningen görs med hjälp av text, bilder 
och diverse bilagor.  
Kapitel 5, Diskussion och Slutsats  
Kapitel 5 består av en diskussion som behandlar de faktorer och parametrar som är 
väsentliga att ta hänsyn till vid en automationsinvestering. Avsnittet fullföljs sedan av 
slutsatser som författarna har dragit under arbetets gång.  
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2 Teoretisk grund 
För att åstadkomma en lämplig grund att basera kravspecifikation på har studier från flera 
olika källor använts. Olyckligtvis är det besvärligt att finna relevant litteratur för 
kravspecifikationer till automationssystem. Större delen av den litteratur som behandlar 
kravspecifikationer är riktad till program och systemutveckling för datorer. Av den 
anledningen består teorin  både av litteratur, samt kritiskt granskade internetkällor.  

2.1 Definition av kravspecifikation  
Att ha förståelse för vad en kravspecifikation innebär medför att det är viktigt att veta vad 
orden krav, specifikation och slutligen kravspecifikation har för betydelse. 
”Ett krav är en önskvärd egenskap som har ett ursprung, ett motiv och ett realiseringsobjekt”, (Karlsson, 
1996, s.8). 
Olyckligtvis tolkas begreppet ”krav” idag på olika sätt av olika personer. Detta på grund av att 
användningen av begreppet har många olika betydelser. En av orsakerna till detta är att den 
engelska termen ”requirement” har två olika betydelser på svenska: ”krav” och ”behov”. 
Eftersom det i praktiken är ”krav” som är den rådande översättningen har det blivit vanligt att 
tolka begreppet som en beskrivning av önskemål som ovillkorligen måste uppfyllas. Det har 
även hävdas flitigt i många sammanhang att krav endast ska beskriva hur det ska göras. Men 
fallet är att båda dessa tolkningar är aktuella och vanliga, och därför en starkt medverkande 
orsak till hela begreppsförvirringen som finns inom kravhanteringsområdet. Krav ska inte 
alltid betraktas som någon egenskap som absolut måste uppfyllas. Det är få krav som 
verkligen måste uppfyllas oavsett vad de kostar, eller hur lång tid de tar att genomföra. De 
flesta krav är förhandlingsbara dels beträffande huruvida de ska realiseras eller ej, och dels till 
vilken grad de ska genomföras. Alltså, krav ska i första hand betraktas som önskvärda 
egenskaper, ej ovillkorligt som nödvändiga egenskaper, (Karlsson, 1996, s.7-8). 
 
Många försök har gjorts att definiera begreppet ”krav” i syfte att skapa en gemensam 
förståelse och en klar tolkning. Tyvärr finns det ingen allomfattande definition som på ett 
enkelt sätt beskriver begreppet. Det finns tre vanliga engelska definitioner; 
 
“A requirement is a condition or capability needed by user to solve a problem or achieve an objective”, (IEEE 
Standard 729, 1983). 

“A requirement is a user need of a necessary feature, function, or attribute of a system that can be sensed from 
a position external to that system”, (Davis, 1993). 

“A requirement is a portrait of a user’s needs”, (Singer, 1992). 

 
Begreppet specifikation är emellertid enklare att förklara. ”En specifikation är en noggrann och 
detaljerad förteckning eller uppräkning”, (http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html, 2008-12-09). 

2.1.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikation kallas även för funktionell specifikation, kravdokument med mera, men 
innebörden är fortfarande den samma. Dokumentet nyttjas för kontakt mellan beställaren och 
kravhanteraren. När syftet är till att förbättra och optimera till exempel ett lager så fungerar 
kravspecifikationen som ett underlag för vad kravhanteraren ska kunna göra. Dokumentet ska 
vara uppenbart, bestämt och formulerat på ett tydligt sätt så att beställarens krav och behov är 
väl dokumenterade. Till exempel vilka funktioner ska ingå i automatiseringen, under vilka 
förutsättningar ska automationslösningen och projektet verka, vilka egenskaper ska 
automationen besitta? (Kotonya & Sommerville, 1997) 
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I examensarbetet används begreppet kravspecifikation och definieras enligt följande: ett 
dokument innehållande en förteckning över de krav och behov beställaren har. 
Den grund examensarbetets kravspecifikation baseras på är standard 830 från Institute of 
Electrical and Electronics Engineers(IEEE). Kravspecifikation bör enligt IEEE standard 830 
ha följande struktur: 
1. Inledning 
 a. Avsikt med specifikationen 
 b. Typ av system 
 c. Definitioner, förkortningar och referenser 
 d. Översikt över den följande specifikationen 
2. Översiktlig beskrivning 
 a. Systemet/produkten i sin omgivning 
 b. Funktionsöversikt 
 c. Användarkaraktäristik 
 d. Bivillkor och begränsningar.  

e. Antaganden och beroenden 
3. Kravförteckning 
 a. Detaljerade krav organiserade enligt någon vald struktur 

(IEEE Standard 830, 1998) 

2.1.2 ACRE, ACquisition of REquirements 
Ett återkommande bekymmer i processen med kravhantering är att välja rätt 
kravinsamlingsmetod, det vill säga en effektiv och enkel metod för en kravinsamling för det 
aktuella tillfället. Det är verkligen ingen brist på metoder för kravinsamling, utan snarare ett 
överflöd, men ACRE (ACquisition of REquirements) redovisar de vanligaste metoderna som 
står till buds för insamling av krav och ger riktlinjer för att välja rätt metoder, det vill säga den 
eller de metoder som ger den bästa utdelningen i förhållande till utfört arbete, (Karlsson, 
1996, s.24). 
Det finns tolv olika metoder för en bra kravinsamling enligt ACRE . Svårighetsgraden att 
använda dessa är varierande, från enkla intervjuer med användare till mer avancerade metoder 
såsom etnografi. För enkelhetens skull benämns personer från leverantörens sida som 
kravhanteraren och personer från kundes sida som beställaren (Karlsson, 1996, s.25). 
Observation. Kravhanteraren iakttar när beställaren gör särskilda uppgifter och/eller  
använder ett slags system där arbetet sker. Metoden är egentligen väldigt simpel dock kan det 
ibland vara lite komplicerat att kunna få förfogande till beställarens arbetsplats.  
Ostrukturerad intervju. Kravhanteraren intervjuar beställaren helt oförbered, likt 
observation är även denna metod är relativt simpel. Men det man får ut via intervjun kan vara 
lite svårt att analysera till något funktionsdugligt. 
Strukturerad intervju. Skillnaden från den ostrukturerade intervjun, ställer kravhanteraren 
denna gång väldigt noga förbereda frågor till beställaren. Den här metoden är väldigt effektiv 
men det finns risk att viktig information kan undanhållas av beställaren  p.g.a. olika 
anledningar. Eller att man kanske inte ställer en väldigt specifik viktig fråga som för med sig 
mycket information. 
Protokollanalys Beställaren utför olika moment i arbetet och samtidigt berättar vad han gör 
medan kravhanteraren skriver ner allt eller spelar in det. Den här medoden för med sig att 
kravhanteraren får med bra med information och kunskap hur beställaren resonerar. Det som 
är negativt med denna metod ör att det kan oftast ta ganska lång tid att analysera allting i 
senare skede.  
”Card sorting” Metoden är så som rubriken beskriver, d.v.s. kort sortering. Meningen är att 
kravhanteraren ska skriva ner några koncept på olika kort med de olika specifika problem. 
Sedan ska beställaren gå igenom en och en och sedan grupperar dem i olika kategorier. Detta 
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för att han ska kunna resonera kring de olika kategorierna. Denna metod är bra när det gäller 
att bearbeta problemen med dess struktur. 
”Laddering” Kravhanteraren skapar sig en egen bild hur hela nätverket är kopplat till dess 
olika komponenter genom att använda beställarens kunskap. Därefter förflyttar sig 
kravhanteraren omkring i nätverket och uppdaterar denna.  
”Repertory grids” Kravhanteraren ber beställaren att  genomföra skillnader mellan olika 
begrepp t.ex. varm-kall. Därefter skapas en ”repertory grid”, en matrisliknade kolumn. 
Omgivningarna i matrisen representerar beställarens tolkning om var på skalan varje begrepp 
finns.  
Brainstorming. Den metoden kräver att rätt personer är med. Beställaren försöker få fram så 
många nya idéer och tankar utan att analysera och granska dem. Det är en effektiv metod för 
att ackumulera den rätta informationen. 
”Rapid prototyping”. Kravhanteraren visar en prototyp av det nya systemet och därefter ska 
beställaren granska den detaljerat och ge sina synpunkter och förbättringsförslag. Denna typ 
av metod kräver en hel del  metod kräver att kravhanteraren är väl förbered och ska kunna ge 
svar på dåliga förslag. Positiva med denna metod är ju att man hittar ganska snabbt vad 
beställaren hade förväntat sig för krav.  
Scenarioanalys. Beställaren berättar hur systemet fungerar, typ hur olika processer från t.ex. 
A-D hur allt göras där i mellan. Denna slags scenario beskrivning är bra för att man relevanta 
scenarior kan hittas. Enda nackdelen är det kräver god förberedelser.  
RAD (Rapid Application Development). En grupp av ca 8-20 personer leds av en tränad 
kravhanterare och syftar bl.a. till att skapa konsensus om hur det kommande systemet ska se 
ut. Denna metod kräver förberedelser på flera veckor men ger ofta en bra god acceptans av 
det kommande systemet. 
Etnografiska metoder.  Kravhanteraren tillbringar långa perioder hos beställaren i syfte att 
utforska och förstå deras arbete. Denna metod kräver en omfattande utbildning men ger 
sedan en grundlig förståelse och kännedom, hur beställaren arbetar och tänker, (Karlsson, 
1996, s.26). 
 
Hur kunskapen är strukturerad hos beställaren är ganska viktig när det gäller att effektivt 
använda de olika metoderna för kravinsamling. Intervjuer är ett bra exempel på detta. 
Beställaren måste vara medveten om sin kunskap för att kunna förmedla den rätt, oftast 
underskattar man svårigheterna med att föra vidare sin kunskap. På det sättet blir det tämligen 
viktigt att framhäva metoderna för insamling av krav ska utföras på den kunskapsnivån 
beställaren besitter. På detta vis sker kravinsamlingen mycket mer effektivt. Kunskapsnivån 
kan grovt delas in i 4 kategorier. 
Framtida kunskap. Beställaren har inte kunskapen ännu. Detta är oftast fallet då helt nya 
system ska utvecklas. Ganska snart inser man att beställaren har svårt att föra vidare deras 
krav på det nya systemet. I sådant här scenario så är det kravinsamlingsmetoderna 
scenarioanalys, prototyping och RAD som passar bäst. Detta på grund av dessa metoder visar 
hur det eventuellt kommer se ut med det kommande systemet. Efter detta kan beställaren 
skapa sig en bild av hur det tänkta nya systemet kommer se ut och sedan på ett effektivt sätt 
förmedla sina krav.  
Tillgänglig kunskap. Den kunskap som beställaren redan har och på ett effektivt sätt kan 
förmedla till kravhanteraren. De mest tillämpliga kravinsamlingsmetoderna för en sådan här 
situation är strukturerade och ostrukturerade intervjuer, ,men det finns risk att beställaren  
avsiktligt eller oavsiktligt koncentrerar kravinsamlingen i den riktningen han personligen 
tycker är viktigast. 
Igenkänd kunskap. Igenkänd kunskap är likt tillgänglig kunskap, kunnande som beställaren 
redan har, fast mer omfattande än tillgänglig kunskap. Exempel på detta är då beställaren inte 
rapporterar samtliga funktioner i systemet fastän han använder dem dagligen och känner igen 
alla. Det är då lämpligt att använda visuella kravinsamlingsmetoder eftersom de illustrerar 
olika aspekter av systemet. Scenarioanalys och prototyping är exempel på sådana metoder. 
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Dold kunskap. Det är kunskap som beställaren har, men inte är medveten om. ”Ett 
belysande exempel på detta är hur en erfaren användare utnyttjar en mus för att kommunicera 
med ett programvarusystem. Användaren har kunskap om hur musen ska användas, men har 
svårt att förmedla kunskapen till andra personer. I dessa situationer är metoder som innebär 
att kravhanteraren observerar användaren mest tillämpliga. Exempel på sådana 
kravinsamlingsmetoder är protokollanalys, etnografi och observationer”, (Karlsson, 1996, 
s.27-28) 
 
Vad krävs för att tillämpa metoderna? 
En idealisk metod kräver minimalt med tid, men är ändå effektiv för att samla in krav. 
Dessutom bör en sådan metod vara resurssnål eftersom det är ont om duktiga kravhanterare. 
Det finns ett antal begränsningar i form av tid och resurser som gör metoderna för 
kravinsamling olika tillämpliga. Om det fysiska avståndet mellan leverantör och kund är stort 
blir antalet möten som metoden förskriver en begränsande faktor. Andra faktorer som avgör 
tillämpligheten är den tid som krävs för förberedelser, för möten och för själva 
kravinsamlingen. Vad beträffande personal är naturligtvis antalet kravhanterare och antalet 
användare som föreskrivs av metoderna en begränsade faktor. Vid en del utvecklingsprojekt 
är det dessutom av största vikt att användarna påverkas så litet som möjligt under 
kravinsamlingen. Det är då viktigt att metoden som används är varsam mot användarna. 
Slutligen är en begränsade faktor för tillämpligheten den tekniska utrustning som metoden 
kräver, (Karlsson, 1996, s.28-29). 
 
Semistrukturerad intervju 
Semistrukturerad intervju nämns inte i ACRE, men är i högsta grad en vanligt förekommande 
intervjumetod. Precis som vid strukturerade har även semistrukturerade intervjuer en lista 
med frågor som ska besvaras. Skillnaden är att intervjuaren har en mer flexibel inställning när 
det gäller frågornas ordningsfölj och att den intervjuade ges möjlighet att utveckla sina svar 
och idéer. Svaren är öppna och betoningen ligger istället på den intervjuade som utvecklar sina 
synpunkter, (Denscombe, 2000, s.135) 

2.2 Investering 
Att göra en investering betyder att en nutida resursuppoffring görs i utbyte mot framtida 
överskott. Denna förklaring pekar på ett par viktiga egenskaper hos en investering. Den första 
att det är ett tidsavstånd mellan resursuppoffring och överskott, den andra är att 
resursuppoffringen kommer före överskottet. Just tidsavståndet mellan betalningarna är en av 
komplikationerna vid investeringskalkylering som försvårar jämförelser, (Yard, 1991, s.93). 

2.2.1 Typ av investering 
Precis som investeringsbeslut har en central position inom företag har även investeringsplanen 
en central position i företagens planeringssystem. Företagens investeringsplaner består i 
huvudsak av investeringar. En stor andel utgörs av anläggningsinvesteringar och kan ses som 
metoder för att verkställa många andra planer och beslut, både fysiskt och konkret. 
Investeringsplanen kan även ses som en ram för de operativa möjligheter företaget kommer 
att förfoga över i framtiden. Investeringsplanering och övrig planering i företaget hänger 
således ihop, (Persson & Nilsson, 1999, s.34). 
 
”Beslut om en investering ska göras utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga konsekvenser i flera olika 
dimensioner ska beaktas - inte bara den primärt ekonomiska. Kalkylen ska därför kompletteras för att man 
ska ha ett fullständigt beslutsunderlag”, (Persson & Nilsson, 1999, s.50). 
 
 



Kapitel 2 – Teoretisk grund 

11 

För att förtydliga de olika typer av investeringar som är aktuella i examensarbetet ges nedan en 
generell klassificering. 
 

Klass Upplevd brist på 
överensstämmelse 

Händelse Informationskälla

Kapacitetsinvesteringar 
(kapacitetsökning i befintligt 
sortiment) 

Kapacitet otillräcklig Efterfrågan större än 
kapacitet.  
Prognostiserad 
efterfrågan större än 
kapacitet. 

Marknaden 
(undersökningar, 
analyser, prognoser)

Nyinvesteringar 
(kapacitetsökning för nya 
produkter) 

Kapacitet otillräcklig Nya produkter Teknisk utveckling 
Marknaden 

Kvalitetsförbättrande 
investeringar 

Kvalitet otillräcklig 
eller kan förbättras 

Konkurrens 
Kundbehov 

Marknaden 
Teknisk utveckling 

Rationaliseringsinvesteringar Kostnader för höga 
eller kan sänkas 
(kostnadseffektivitet). 
Ledtider för långa 
eller kan sänkas 
(tidseffektivitet). 

Kostnader för 
material, löner etc. 
har stigit.  
Priserna har fallit.  
Krav på ökad 
leveranssäkerhet och 
kortare leveranstider. 

Redovisningsdata 
Marknaden 
Produktion och 
teknisk utveckling. 

Ersättningsinvesteringar Utrustningen sliten 
eller föråldrad 

Kostnadsstegring 
Teknisk förslitning 
Modernare 
utrustning 

Produktion och 
teknisk utveckling 

Försörjnings- och 
serviceinvesteringar 

Brister i anläggningar 
p.g.a. ökat behov 

Ny lagstiftning, 
utbyggd 
produktionskapacitet 

Produktion, 
serviceenheter. 
Yttre och inre 
kravställare. 

IT-investeringar Möjlighet att 
förbättra inre 
effektivitet.  
Service eller 
kundrelationer är ej 
tillvaratagna 

Ny teknologi 
Kundkrav 
Insikt om nya 
möjligheter 

Nya produkter på 
IT-marknaden. 
Yttre och inre 
kravställare 

Figur 2-1 Tabell över olika investeringstyper, (Persson & Nilsson, 1999, s.35). 

2.3 Jämförelse 
Att jämföra sig med andra betecknas även benchmarking. Att genomföra en benchmarking är 
att på ett strukturerat sätt studera förhållanden och prestationer. Studierna kan utföras inom 
såväl som utom den egna organisationen. Målet med benchmarkingen är att finna bättre 
produkter eller bättre arbetsmetoder. Metoden består av mycket konkreta studier och analyser 
där man jämför sig med de bästa, det vill säga föredömen inom området. Jämförelsen 
underlättar arbetet med att identifiera brister som finns, men även att rangordna dem. När 
bristerna väl är markerade kan investeringar och förändringsarbetet påbörjas, (Persson & 
Nilsson, 1999, s.41). 
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2.4 Ekonomi 
Som tidigare nämnt är de ekonomiska faktorerna ofta de primära vid investeringar. För att 
minimera risken för felaktiga beslut ska företaget ha kontroll och förståelse för de 
omständigheter som följer ekonomin, såväl kort som långsiktigt.  

2.4.1 Kalkylering 
Det finns flera olika metoder för att skapa en övergripande bild över en investerings 
lönsamhet, så kallade kalkyleringsmetoder. Några vanligt förekommande är Payback, 
Nuvärdes och Annuitetsmetoden. En del av kalkyleringsmetoderna tar hänsyn till 
kalkylräntan, men exempelvis Payback är en metod som inte gör det och bör därför 
kompletteras med andra metoder vid större investeringar. 

Kalkylränta 
”Kalkylränta är en alternativkostnad för kapital. Eftersom det alltid finns alternativa 
användningar för kapital så existerar alltid en alternativkostnad. Pengar som inte är bundna i 
en investering kan alltid avkasta en viss ränta. De belopp som kalkylen ska ta hänsyn till – de 
in- och utbetalningar som väntas bli investeringens konsekvenser under olika år – måste 
justeras med hänsyn till denna räntefaktor”, (Persson & Nilsson, 1999, s.58). 

Payback, återbetalningstid utan hänsyn till ränta  
Ett ofta förekommande mått vid investeringskalkylering är återbetalningstid. Med Payback 
eller Payoff som det även benämns, beräknas återbetalningstiden utan hänsyn till ränta. Denna 
metod beräknar den tid det tar innan de sammanlagda inbetalningsöverskotten, utan hänsyn 
till förräntning, är lika stora som grundinvesteringen. Beslutskriteriet är att acceptera ett 
investeringsalternativ om återbetalningstiden är kortare än maximalt accepterad 
återbetalningstid. Om återbetalningskravet uppfylls kan Paybackmetoden användas som en 
grov lönsamhetsuppskattning av ett investeringsalternativ, (Wramsby & Österlund, 2003, 
s.38). 

Nuvärdesmetoden (Net Present Value, NPV) 
Investeringens nettonuvärde innebär en jämförelse av alla in- och utbetalningar som ett 
investeringsalternativ medför, vid tidpunkten noll och subtraherar med grundinvesteringen. 
Några av fördelarna med nuvärdesmetoden är att den använder sig av betalningsflöden vid 
investeringsbedömningen och tar hänsyn till inflationen, det vill säga pengarnas tidsvärde. 
Metoden ger möjlighet att mäta lönsamhet i monetära enheter istället för i procent eller tid. 
De nackdelar som metoden medför är att den kräver en korrekt och noggrann uppskattning 
av investeringsalternativets framtida betalningskonsekvenser (likviditetsbudget), vilka vid 
investeringstidpunkten kan vara svåra att beräkna. Nuvärdesmetoden är mycket användbar för 
att analysera lönsamheten av enstaka investeringsalternativ då den ger svar på frågor liknande 
”ska vi investera eller inte?”. Ett positivt nettonuvärde innebär att man troligtvis kommer att 
erhålla en avkastning som överstiger företagets avkastningskrav, (Wramsby & Österlund, 
2003, s.40). 
 
Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden används för att beräkna ett årligt överskott efter avdrag för 
kapitalkostnaderna. Metoden ger ett lika stort överskott varje år. Detta överskott representerar 
ett genomsnitt över livslängden. Investeringen anses lönsam om dess årliga överskott är större 
eller lika med noll. Om överskottet förväntas bli noll så ger investeringen precis kalkylräntan, 
(Persson & Nilsson, 1999, s.77). 
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2.5  Arbetsmiljö 
De senaste åren har arbetsmiljö varit ett hett diskussionsämne. Säkerhet, arbetsrelaterade 
skador och framförallt ergonomi är saker som flitigt diskuterats. ”Ordet ergonomi betyder kunskap 
om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön, 
eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön”, (Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/teman/ergonomi, 2008-07-10). 
Arbetsmiljöverket har en enkel och lättförstålig modell för att förenkla utvärderingen av 
huruvida återkommande lyft är skadliga eller ej för arbetstagaren.  
 

 
Figur 2-2 Modell för bedömning av lyft från Arbetsmiljöverket 
(Arbetsmiljöverket, AFS 1998:1, s.43) 
 
Riskbedömning 
Rött område = Olämpligt 
- Alla eller flertalet av arbetstagarna riskerna belastningsbesvär 
- Åtgärda omgående om det inte finns särskilda skäl att avvakta 
 
Gult område = Värdera närmare 
- Ett flertal arbetstagare riskerar belastningsbesvär 
- Noggranna undersökningar och bedömningar behövs 
 
Grönt område = Acceptabelt 
- Ingen risk för de flesta arbetstagare 
- Det kan krävas viss försiktighet för särskilda riskgrupper 
(Arbetsmiljöverket, AFS 1998:1, s.40) 
 
 
 
 

http://www.av.se/teman/ergonomi/�
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2.6 Automatisering 
Automatisering är en process med många delmoment som måste uppfyllas innan man startar 
förändringsarbetet.  
Idéfasen 
Man får oftast sina idéer om automatisering genom olika tidskrifter eller mässor men också 
från konkurrenter i samma bransch. Efter idéfasen måste man veta om det går att genomföra 
en automatisering med de resurser man förfogar över. Efter det utförs normalt en förstudie 
för att se eventuella nackdelar och fördelar som skapas med en automatisering. 
Förstudiefasen 
För att nå en lyckad automatisering ska man göra en grundlig och ordentlig förstudie. Flera 
personer bör delta i förstudien och där delge sina synpunkter och delta i diskussionerna om 
olika aspekterna innan ett beslut tas. Om förstudien är bristfällig blir ofta följden att 
automatiseringen blir försenad och drifttagningen dålig. Det är bra om förstudien leds av en 
erfaren projektledare. Det behöver inte vara någon från de interna avdelningnarna, en extern 
konsult kan fungera lika bra. Men om man ska välja så brukar en konsult vara det bättre 
alternativet på grund av att en anställd kan som det kallas ibland bli. Därför blir oftast 
automationslösningarna bättre anpassade när en konsult kommer med sin externa expertis. 
”Förstudiens målsättning är att utveckla idén och ta fram ett beslutsunderlag. Det är under 
förstudien som den skriftliga dokumenteringen påbörjas.”, (Wallster, 1994, s.11).
Specifikation 
Efter förstudien ska man formulera en specifikation där alla förutsättningar, krav och 
målsättningar som det planerade systemet ska infria. I denna specifikation har man 
förklaringar om allt som sedan styr framställandet av systemet. Normalt rekommenderas det 
att följande 18 punkter ska ses över, (Wallster, 1994, s.14).
 

• Arbetsmiljö  
• Cykeltid  
• Drifttid 
• Ekonomisk livslängd. 
• Investeringsutrymme 
• Kalkylränta 
• Kvalité  
• Lagstiftning  
• Leveransvillkor 

• Målsättning  
• Obemannad drift. 
• Omställningstid  
• Operationslista. 
• Produktlista  
• Seriestorlek 
• Tillgänglighet 
• Utbildningsbehov 
• Återanvändbarhet 

 
Dessa punkter  benämns ofta som en checklista för beslut till automatiseringen. Tiden kan 
variera beroende på mängden arbete man lägger på varje punkt, men i allmänhet gäller regeln 
”Ju mer utförliga punkterna är, desto större koll kommer beslutstagarna att ha”,(Wallster, 
1994, s.14-15). 
 
Fördelarna som följer med en automatisering är olika beroende på vilken sorts automation det 
är. Men generellt brukar effekten vara en bättre arbetsmiljö, snabbare produktivitet och ett 
effektivare flöde. Idag tar man arbetsmiljö på större allvar när man inför en automatisering. 
Den vanligaste arbetsskadan inom industrin är belastningsskador, (Wallster, 1994, s.5) 
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3 Genomförande 
Följande kapitel beskriver examensarbetets genomförande, de metoder som använts och 
hur problemformuleringen angripits. De informationsinsamlingsmetoder som 
förekommer i examensarbetet är generellt mer kvalitativa än kvantitativa och har sitt 
ursprung i ACRE. För att få inblick i företagets arbetsmetoder och behov är det främst 
intervjuer och observationer som förekommit, men även scenarioanalyser förekommer.  

3.1 Metod 
Inledningsvis användes kravinsamlingsmetoden observation där kravhanterarna gick 
omkring på färskvarulagret och iakttog olika moment som fordras för att det manuella 
fördelningsflödet ska fungera. Bland annat erhölls information om hur godsflödet fysiskt 
fungerar från punkten när det centralpaketerade köttet anländer från leverantören, till att 
det fördelas och sänds iväg till butikerna. Här erhölls även förklaringar till flera av de fel 
som finns och anledningen till varför beställarna vill se en förändring.  
För att öka insikten i personalens arbetssätt i fördelningen, samt få siffror på företagets 
effektivitetsgrad, kostnader och finna de platser där fel kan uppstå gjordes intervjuer.  
Intervjuerna har varit både ostrukturerade och semistrukturerade. Ostrukturerade 
intervjuer kan liknas vid vanlig konversation där med ett bestämt samtalsämne och utan 
bestämd frågeföljd. En semistrukturerad intervju är ett mellanting av ostrukturerad och 
strukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun har bestämd frågeföljd, men ger 
möjlighet till följdfrågor. Möten med tjänstemän har till större del varit ostrukturerade 
medan intervjuer med kollektivanställda i CPK-fördelningen har tenderat att vara 
semistrukturerade. De semistrukturerade intervjuerna med kollektivanställda utfördes en i 
taget i ett enskilt rum med lugn miljö där de intervjuade kunde känna sig bekväma. För 
att förbättra chansen till uppriktiga svar utlovades att svaren skulle vara anonyma.  
Därtill har ACRE-metoden scenarioanalys använts vid flertalet tillfällen i samband med 
intervjuer, huvudsakligen med tjänstemän men även i mindre mån med kollektivanställda. 
För att besvara frågor uppkomna efter mötestillfällena användes även mailkorrespondens 
med företagets tjänstemän flitigt. Information som erhållits har beroende av karaktär 
sammanställts i antingen Microsoft Word eller Microsoft Excel. 
 
Allteftersom kunskapen om fördelningsflödet ökade eskalerade sökandet efter lämpliga 
mallar och rekommendationer att forma kravspecifikation efter. Att finna en användbar 
standard var svårt, men slutligen valdes IEEE standard 830 (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). IEEE standard 830 är i själva verket en rekommendation avsedd 
för framtagning av mjukvara till program och systemvaror. För att bättre fylla 
examensarbetets syfte krävdes mindre justeringar, lite togs bort och lite lades till. Därav 
kommer grunden till kravspecifikationen att se ut enligt följande.  
 
1.) Intro 
 - Syfte 
2.) Definitioner och förkortningar 
3.) Projektets syfte 
 - Bakgrund 
 - Mål  
4.) Kund 
5.) Avgränsningar 
 - Lösningar 
 - Externa kopplingar 

6.) Fakta och förutsättningar 
7.) Krav 
 - Funktionalitet 
 - Säkerhet 
 - Ergonomi 
 - Ekonomi 
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Examensarbetets kärna består av punkt 7, där krav och behov gällande funktionalitet, 
säkerhet, ergonomi och ekonomi specificeras. I examensarbetet har det istället listats 
viktiga och relevanta frågor knutna till respektive område. Frågorna är avsedda att 
besvaras av företaget innan eller i samband med skapandet av en kravspecifikation. 
Punkterna ett till sex är inte lika avgörande för att besvara examensarbetets 
problemformulering, men kan ändå behöva förtydligas.  
 

• 1.) Består av en introduktion där bland annat kravspecifikationens syfte ska 
förklaras.  

• 2.) Innehåller en förteckning över förkortningar och definitioner som förekommer 
i kravspecifikationen.  

• 3.) Här beskrivs syftet med projektet. Vad som är dess huvudsakliga mål, delmål 
med mera.  

• 4.) Används för att förtydliga vem kunden är och vem som är kundens 
kontaktperson.   

• 5.) Avgränsningar gällande olika sorters lösningar och vilka externa kopplingar som 
finns och måste avklaras.  

• 6.) Förklarar olika fakta och förutsättningar som sedan kan skapa insikt i de krav 
och behov som ställts. 
 

Den nya mallen gav examensarbetet en bra stomme som tillsammans med ACRE-
metoderna underlättade arbetet att samla in väsentlig information.  
Utöver detta har en grundlig litterär studie utförts för att förankra resonemang som förs i 
diskussionen. Med anledning av bekymren att finna bra och relevant litteratur användes 
även Internet som en kompletterande källa. All litteratur och framförallt information från 
Internet är källkritiskt granskad innan användning i examensarbetet. 
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4 Resultat 
Avsnitten som behandlar kravinsamling, lyftergonomi och kravspecifikationsgrund  
framställdes med hjälp av fyra olika kravinsamlingsmetoder från ACRE. Kravhanteringen 
hanterades av författarna och grossistföretaget agerade beställare och gav informationen 
som fordrades. 

4.1 Kravinsamling 
Inledningsvis användes kravinsamlingsmetoden observation där kravhanterarna gick 
omkring på färskvarulagret och iakttog olika moment som fordras för att det manuella 
fördelningsflödet ska fungera. Bland annat erhölls information om hur godsflödet fysiskt 
fungerar från punkten när det centralpaketerade köttet anländer från leverantören, till att 
det fördelas och sänds iväg till butikerna. Här erhölls även förklaringar till flera av de fel 
som finns och anledningen till varför beställarna vill se en förändring.  
Några andra insamlingsmetoder som använts är semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. De frågor som ställdes till de kollektivanställda under den semistrukturerad 
intervjun kan läsas i bilaga 1, där erhålls dessutom en sammanställning av svaren. I den 
semistrukturerade intervjun uppenbarade sig bland annat information om personalens 
inställning till eventuella förändringar i arbetsuppgifterna och arbetsmiljön kring 
fördelningsflödet. Personalen sade sig vara positiv till en automatisering, men visade 
negativ inställning i utvärderingen. Detta trots att arbetarna trodde sig få bättre 
arbetsförhållanden.  
För att rikta ögat mot framtiden utförde företagets representanter en enkel variant av en 
scenarioanalys. Där framkom information om en exceptionellt stor ökning av CPK under 
våren 2009. Företaget beräknar en 300 procent ökning av flödet genom fördelningen. 
Utifrån scenarioanalysen gjordes en enklare kalkyl över kostnader förknippade med 
fördelningen av CPK, kalkylen ses i bilaga 2. Resultatet av kalkylen pekar på dagens 
system med en 300 procents ökning skulle medföra en kostnad på ca 5 miljoner kronor, 
utan hänsyn till de kostnader som är gemensamma för grossistföretagets avdelningar eller 
den extra yta som fordras.    
 
Kravhanterarna besökte lagret åtskilliga gånger och iakttog flödet och arbetet med 
fördelningen av CPK. Den intensivaste dagen i veckan fördelas CPK till 62 stycken 
butiker i nuläget. Vid beställning, fördelning och leverans är det följande tider som är 
aktuella, se även figur 4.1 för en illustration. 
Dag ett, senast kl. 10.00 måste beställningarna från butik vara inkomna till 
grossistföretaget. Därefter kl. 10.15 lägger företaget en ackumulerad beställning av 
charkvaror till sina leverantörer. Dag två, mellan kl. 14.00 och 16.00 anländer 
beställningarna från dag ett till företaget och fördelningen startar. Normalt sker 
fördelning av CPK kl. 16.00-21.30. Morgonen dag tre avgår lastbilarna så att 
beställningarna når butikerna under förmiddagen.  
Normalt är torsdag veckans intensivaste dag. På grund av att butikerna beställer varor 
inför helgen, beställer de varorna på onsdagen och varorna når företagets 
fördelningsflöde under torsdagseftermiddagen. 
Två anställda arbetar ständigt i fördelningsflödet. Förutom dem är det två till tre anställda 
som roterar och är återkommande i fördelningen, det vill säga, vissa dagar arbetar de i 
fördelningsflödet och övriga dagar på andra avdelningar. Dessutom är det vanligt 
förekommande att även inhyrd personal arbetar där. 
I fördelningsflödet varierar arbetstiden. En måndag pågår normalt kl. 16.00-19.00 (fyra 
personer), tisdag kl. 16.00-20.00 (fyra personer), onsdag kl. 16.00-19.00 (fyra personer), 
torsdag kl.16.00-21.30 (fem personer), fredag kl. 14.00-19.00 (två personer) och söndag 
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kl. 16.00-21.30 (fem personer). I snitt förbrukas 410-450 arbetstimmar per månad i 
fördelningen. De kollektivanställda i företaget hade år 2008 en grundlön på 113kr/h. 
Efter kl. 18.00 hade de 40 procent OB-tillägg och under söndagar 100 procent. 
 
 

 
Figur 4-1 Illustrering av viktiga tidpunkter i fördelningsflödet. De illustrerade tiderna gäller för samtliga 
fördelningsdagar utom fredagar. 
 

 
Figur 4-2 SRS-lådor 

 
För identifiering av köttet användes handdatorer. Efter scanning på SRS-lådans (Svenskt 
Retur System) streckkod som är placerad på sidan av lådan (se figur 4-2), fås information 
i handdatorn om vart SRS-lådan ska placeras, det vill säga till vilken butik och i vilken 
kvantitet. Handdatorerna är kopplade till ett trådlöst nätverk, vars server är placerad i 
Stockholm. Någon eller några gånger om året kraschar nätverket, då används istället ett 
enkelt reservsystem bestående av papperslistor. Reservsystemet medför ett annat 
arbetssätt och tar dubbelt så lång tid jämfört med det ordinarie systemet.  
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CPK levereras i SRS-lådor i fem olika storlekar. En typisk dag fördelas 1500-4000 
stycken SRS-lådor. Ett bra exempel är tisdagen den 3 juni 2008, då 3156 SRS-lådor med 
en totalvikt på 14095 kg fördelades. Det ger snittvikten 4,47 kg och 3,29 SRS-lådor per 
arbetare och minut. 

 

 
Figur 4-3 Bild över CPK-fördelningen. 

4.2 Lyftergonomi  
Arbetsmiljöverkets modell för lyftergonomi har underlättat arbetet med att skapa 
förståelse för hur arbetarna i fördelningen påverkas av arbetet. Utgående från den 
genomsnittliga tyngden för en SRS-låda på 4,5 kg resulterar Arbetsmiljöverkets modell i 
följande: Arbetaren i figur 4-4 kan anses ha ett avstånd lika med eller längre än tre kvarts 
armlängdsavstånd. Enligt modellens gränsvärde avseende avstånd från ländrygg och 
bördans tyngd befinner sig arbetaren därför i den gula zonen. SRS-lådan på bilden tillhör 
troligtvis inte de tyngre, men tre kg är tillräckligt för att hamna i den gula zonen. Att 
befinna sig i den gula zonen innebär att arbetarna ligger i farozonen för belastningsbesvär 
och att företaget bör göra noggrannare undersökningar och bedömningar av 
arbetssituationen. 

4-4 Lyft av SRS-låda
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4.3 Kravspecifikationsgrund 
Med den modifierade standarden som bas fortlöpte arbetet med att sammanställa 
informationen, vilket resulterade i kravspecifikationsgrunden nedan.   
1 Introduktion  
Syftet med framtagandet av en grund till kravspecifikationen är att beskriva dagens 
system och de grundläggande faktorer som företaget bör ta hänsyn till vid en övergång 
till utvecklingsfasen av automatiseringen. 
2 Definitioner och förkortningar 
CPK – centralpaketerat kött, köttet som kommer från leverantörerna paketeras i SRS-
lådor med bestämda mått. 
SRS lådor – Svensk returs system, plastbackar som köttet levereras i. 
Företaget – En logistikpartner till koncernen, i arbetet betraktas företaget som en 
matgrossist med ett färskvarulager i mellersta Sverige. 
3 Projektets syfte 
3.1 Bakgrund  
Företaget har ett manuellt fördelningssystem. Den fungerar men har brister, både när det 
gäller att hantering och leveransprecision. Vid beställning, fördelning och  leverans är det 
följande tider som gäller. Dag 1 senaste klockan 10.00 skall butikerna ha lämnat sin 
beställning. Klockan 10.15 skickar företaget sin ackumulerade beställning till 
leverantörerna. Dag 2 omkring klockan 14-16 kommer leveranserna från leverantörerna. 
Efter det startar uppdelningen av leveransen från leverantören till olika butiker. Någon 
gång mellan klockan 19-21 är fördelningen färdig och redo för att lastas på lastbilarna.  
Under förmiddagen dag 3 får butikerna beställningar som de gjorde dag 1. Normalt är 
det mellan 1500 till drygt 4000 SRS-lådor per dag som sorteras. Att inte rätt antal SRS-
lådor levereras till butik inträffar och har en felfaktor på cirka 3,5 promille. Till största del 
beror detta på felaktiga leveranser från leverantör och ej på grund av misstag i 
fördelningen. Företaget vill nu få hjälp att se de för och nackdelar som en automatisering 
skulle medföra och få stöd i framtagandet av en kravspecifikation. 
3.2 Mål 
Målet med införandet av ett automatiserat system är att minska de fel som uppstår i det 
manuella fördelningssystemet. Samt minska kostnader och öka effektiviteten i 
fördelningen. 
4 Kund 
En grossist inom dagligvaruhandeln i mellersta Sverige. 
5 Avgränsningar 
5.1 Lösning 
En översiktlig lösning och dess begränsningar lämnar vi helt öppet till företaget att 
diskutera med eventuell leverantör. Men tanken är att ett slags automationssystem ska 
fördela SRS-lådorna och ersätta dagens manuella system.  
5.2 Externa kopplingar 
Automationssystemet ska kunna fungera med de SRS-lådor företaget använder. 
Automationssystem ska även vara kompatibelt med europapallar. 
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6 Fakta och förutsättningar 
De externa faktorer som kan påverka en eventuell automatisering är bland annat att 
företaget har en begränsad golvyta i det befintliga lagret. Redan idag är det trångt för de 
olika artiklarna och fördelningen. Tyvärr är kunskapsnivån och erfarenheter från 
automation väldigt klen bland de kollektivanställda. De truckar som används idag kan 
även fortsättningsvis vara knutna till fördelningen. 
7 Krav 
Det nya automatiserade fördelningsflödet ska naturligtvis prestera bättre än dagens 
manuella. Det ska i längden vara en lönsam investering som påverkar effektiviteten 
positivt.  Normalt är det mellan 1500 till drygt 4000 SRS-lådor per dag som skall sorteras. 
Ökningen i fördelningen medför att automationssystemet måste klara av att sortera mer 
än 10 000 SRS-lådor inom dagens tidsramar.  

7.1 Funktionalitet 
När företaget ska överväga en eventuell automatisering krävs att de tar ställning till 
särskilt viktiga frågeställningar.  
 
Hur stor lageryta kräver en automation av fördelningsflödet? 
Behöver man bygga ut eller kanske bygga ett nytt lager? 
Ska flödet vara hel eller halvautomatiserat? 
Kommer det behövas en eller flera robotar? 
Hur många SRS-lådor per timme ska roboten fördela? 
Vad ska felprocentmarginalen ligga på? 
Ska det krävas operatörer för att använda roboten? hur många? 
Hur avancerad ska automationen att vara? Kommer de anställda med deras nuvarande 
kunskap och erfarenhet kunna använda den? 
Ska personalen genomgå en speciell utbildning för att kunna nyttja roboten? 
Hur många olika storlekar av SRS-backar ska användas? 
Skall det i framtiden även gå annan sorteringen via detta automationssystem? Eller 
kommer det att bli ytterligare ett? Skall de vara kompatibla? 
Hur fasta är de tider som gäller i dagsläget? 

7.2 Säkerhet 
Hur ska säkerheten runt roboten se ut? 
Kommer man kunna vistas på samma lageryta där roboten är? 
Om roboten ställer till krångel, kommer det vara relativt enkelt eller svårt att lösa 
problemet? 
Om problemet inte löses, kommer det finnas ett användarvänligt reservsystem? 

7.3 Ergonomi 
På vilka aspekter kommer roboten vara bättre för de anställda ur ett ergonomiskt 
perspektiv? 
Finns det risk att det blir för monotomt för en anställd? Om ja, ska det finnas rotation 
bland arbetsmomenten för de anställda? 
Ekonomi 
Vilken kalkylränta har företaget?  
Vilka begränsningar ska finnas i payoff/payback-tid?  
Hur hög måste utnyttjandegraden vara?  
Hur stora resurser kan åsidosättas för en automatisering? 
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5 Slutsats och diskussion 
För att besvara den del av frågeställningen som rör faktorer och parametrar som 
företaget måste ta ställning till följer här en diskussion. De utvalda faktorerna är bland 
annat olika typer av investering och ekonomiska faktorer som kalkylränta och 
kalkyleringsmetoder, men även ergonomi och automationens för och nackdelar. 
Som framkom i teorin finns det ett flertal olika typer av investeringar. Investeringarna 
som företaget bör diskutera är huruvida det är en kapital, rationalisering, ersättning eller 
en kvalitetsförbättrande investering.  
Att det är en kapacitetsinvestering kan knytas till att företaget snart upplever den 
exceptionella ökningen i efterfrågan. En rationaliseringsinvestering motiveras med att öka 
fördelningshastigheten för att snabbare få varorna till butik. Möjligheten att se det som 
ersättningsinvestering kopplas till företagets fördelningsuppgift, fördelningen av CPK har 
fått modernare metoder än den företaget brukar. I examensarbetet nämns det även att 
företaget har omkring 3,5 promille i kvantitetsfel levererade ut till butik. Det kan enkelt 
ses som ett obetydligt bekymmer, men alla fel ger upphov till kostnader. Examensarbetet 
behandlar dock inte storleksordningen på kostnaderna det rör sig om.  
Författarna är efter besök och intervjuer övertygade om att den väsentligaste anledningen 
för företaget att investera bör vara att se det som en kapacitetsinvestering, möjligtvis även 
en ersättningsinvestering.  
Som tidigare nämnt kommer inom kort en exceptionell ökning av CPK att äga rum. Om 
företaget ska reda ut det ökade flödet krävs antingen en investering i en expansion av 
deras manuella fördelning, eller att modernisera fördelningen medelst automation.  
Företaget förväntas ta hänsyn till arbetsmiljön när det ska ta ställning till i vilken riktning 
utvecklingen ska gå. I nuläget saknas siffror och statistik på huruvida personalen mår 
dåligt eller sjukskriver sig på grund av arbetet i fördelningen. Men under intervjuer 
framkom att de kollektivanställda finner arbetet stressigt, framförallt på torsdagar. Men 
även att arbetet upplevs som tungt, monotomt och att det skulle underlättas med 
exempelvis nya truckar, bredare gångar och fler arbetare i fördelningen.  
Resultatet från intervjun stämmer mycket bra överens med de slutsatser som drogs med 
hjälp av arbetsmiljöverkets rekommendationer.  
Ytterligare en viktig faktor som uppenbarade sig under intervjuerna är att det överlag 
finns en rädsla för förändring. Alla är positiva till en automatisering av fördelningen. Men 
samtidigt visas tecken som tyder på att de tror sig trivas sämre efter en automatisering. 
Författarna är förvissade om att det beror på rädsla för förändringar, vilket är en allmän 
reaktion. Att personalen är orolig kan möjligtvis bottna i en rädsla att bli överflödiga eller 
att inte förfoga över kunskap att förstå och arbeta med ett automatiserat 
fördelningssystem, (intervjun med personalen finns i bilaga 1 s.26-27). 
För att finna en lämplig investering, oavsett om det är ett automationssystem eller en 
expansion av det befintliga, är det av stor vikt att företaget gör en ordentlig jämförelse, en 
så kallad benchmarking, med lämpliga referenser utanför sin egen organisation. 
Förslagsvis en annan matgrossist. Att finna flera jämförbara inom Sveriges gränser är 
svårt, av den anledningen rekommenderas företaget att även leta efter lämpliga 
matgrossister i övriga Europa att jämföra med. Att hitta en matgrossist etablerad i en 
annan region är dessutom en fördel då information tenderar att bli mer lättillgänglig och 
sanningsenlig.  
Företagets troligtvis största anledning att investera i ett automationssystem är om det 
finns en ekonomisk vinning i det. En investering är, och ska ses som en resursuppoffring 
för framtida överskott. Det är därför viktigt att göra genuina kalkyler och se hur 
investeringen står sig i förhållande till kalkylräntan. Payback som är vanligast och enklast 
tar ingen hänsyn till kalkylräntan. Men ger en snabb överblick, och först efter gallring av 
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alternativen rekommenderas företaget att gå in mer detaljerat med exempelvis 
Annuitetsmetoden eller Nuvärdesmetoden. Som tidigare yttrat finns det inga siffror på 
kostnaden för frånvaro relaterat till fördelningen av CPK. Men faktumet att det upplevs 
som ett stressigt och i vissa fall tungt arbete gör det mycket möjligt att finna samband 
mellan ergonomi och ekonomi.  
Den grova uppskattning av kostnader knutna till fördelningen av CPK som påverkas av 
en automatisering eller annan förbättrande investering uppgick till knappt fem miljoner 
kronor per år. De fem miljonerna representerar kostnader efter ökningen för 
avskrivningar och service av  truckar och handdatorer som behövs, men även den tid 
personal kommer att arbeta med fördelning av CPK. Eftersom det är en väldigt grov 
beräkning är det mycket möjligt att kostnader har missats och att den totala kostnaden 
blir större. Delvis beroende på hur stor del av personalen som är inhyrd, samt en minimal 
ökning beroende på OB-tillägg vid storhelger som ej tagits med i beräkningarna. 
I utkastet av kravspecifikation som återfinns i resultatdelen, sidorna 20-21, finns ett 
flertal frågor som företaget och eventuell leverantör bör ta ställning till. Frågorna har sin 
grund från dels intervjuer, men likaså från litteratur och Internet. Frågorna är av blandad 
karaktär, men med den gemensamma faktorn att de alla är viktiga att besvara. Några 
frågor är särskilt viktiga. Till exempel till vilken grad det ska automatiseras, kunskapsnivå 
hos personalen, eller om det framöver kommer att bli ändrade rutiner och tidpunkter för 
beställning, leverans till företaget, fördelningen och leverans till butik.  
Precis som idag så kommer det alltid att finnas en risk att det inträffar störningar i 
fördelningen. Idag skriver företaget ut listor och genomför allt i pappersform vid 
eventuella problem med handdatorerna. Det tar betydligt längre tid, och efter ökningen 
med 300 procent riskerar det att bli än värre. Kommer då företaget att satsa på ett bättre 
reservsystem, eller kommer företaget ha förtroende och krav på leverantörerna av 
handdatorer eller eventuella automationssystem? Och vilka är de krav företaget i så fall 
ska ställa på leverantören? 
Något som ska ses som en självklarhet är att informera berörd personal. Men likväl 
inträffar det ofta att personalen upplever att de inte får del av viktig information. För att 
underlätta arbetet med att införa ett automationssystem måste företaget kontinuerligt 
informera sin personal, samt ha en tvåvägskommunikation. Dialogen bör medföra att 
personalen känner sig involverade och har möjlighet att påverka resultatet. Det är 
författarnas antagande att det förutom att medföra en arbetsplats där personalen trivs 
och mår bättre, dessutom medverkar till att minska oron och rädslan för ett 
automationssystem.  
Som i de flesta andra branscher har automation börjat överta mycket av människans 
arbete. Automation har i många aspekter fördelar och sett över en längre period så är det 
bättre ekonomisk, säkerhetsmässigt och effektivitetsmässigt att automatisera ett flöde. 
Självfallet medför automation även nackdelar, som att det kan kosta en hel del innan 
systemen är fulländade, men också att en robot idag inte kan tävla med en människas 
förståelse för helhet. Men i det hela så är en automation en satsning på framtiden, de är 
tvungna att utvecklas för att klara av allt kortare ledtider, högre leveransprecision och den 
leverans och volymflexibiliteten som konkurrenterna i branschen lägger som ribba. 
Därför är det klokt av företaget att överväga en automatisering av fördelningsflödet av 
CPK som en början, men kanske senare även inom övrig fördelning. Att koncernen 
dessutom strävar efter att få en effektivare logistik motiverar en automation än mer. 
Förhoppningsvis ska det även visa sig att ett automationssystem även kan minska 
svinnet, samt öka effektiviteten och servicegraden ytterligare.  
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8 Bilagor 

8.1  Bilaga 1, Semistrukturerad intervju 
Tre kollektivanställda på företagets färskvarulager i Jönköping intervjuades på ett 
semistrukturerad sätt där intervjuerna utfördes en och en. 
De intervjuade valdes slumpmässigt till intervjun och skilde sig i både ålder och antal år 
som anställd hos företaget. Nedan är frågorna som ställdes med markerad med fet text 
och arbetarnas sammanfattade svar i brödtext. 

Hur länge har du arbetat för företaget? 
Arbetarna - 1-20 år 

Hur länge har du arbetat i fördelningen av CPK?  - Hur ofta arbetar du där? 
Arbetarna – De två som hade varit på företaget längst tid hade tillbringat 3 år på CPK, 
medan som hade arbetat kortast tid på företaget arbetat på CPK under hela året.  

Vad har du för utbildning? 
Två av dem hade en gymnasial utbildning, den yngsta såg arbetet som en tillfällig period 
för den skulle läsa vidare sen. Den tredje hade bara en grundskoleutbildning. 

Beskriv hur går det till när du arbetar? 
Handdator, scannar lådan, sedan fördelar dem mellan pallarna. 

Har det någon gång uppstått fel i fördelningen? 
En  anställd tyckte ett fel var att förpackningarna gick sönder ibland. Sedan beskrev två 
att när man arbetat på CPK i början så kunde man skjuta med handatorn fel och 
placerade köttet till fel kund. Medan den tredje tyckte inte alls det fanns några fel värt att 
nämna. 

Vad för sorts fel? Hur ofta? 
När handdatorn inte fungerar så måste man gå över till det manuella systemet där man 
skriver ner allt på papper. Det händer kanske 1 gång om året. IT-fel oftast, t.ex. order 
som inte kommer fram. Det förekommer ungefär 2 gånger om året. Ibland kan det också 
hända att man lägger fel låda till fel kund. 

Hur agerar du om du upptäcker ett fel? 
Finns IT-support som man kan ringa till, eller säga till en ansvarig. En blev väldigt 
irriterad när fel uppstod. 

Hur tror du att fel (skulle kunna) uppstår? 
Slarvfel var den primära orsaken till de fel som uppstod enligt en av dem anställda. 

Går det att förebygga? 
En trodde inte att det skulle kunna förebygga felen medan den andra hade en åsikt om 
lastbilsförarna väntar på återrapportering så skulle det lösa en del av problemen. Den 
tredje anställde skyllde på en server i Stockholm som krånglar och därför går det tyvärr 
inte att förbygga via Jönköping. 

Får du information om något fel har inträffat, eller om du har gjort ett bra 
arbete? 
Det var bara en av dem tre intervjuade som fick information, varje onsdag så berättade 
lagerchefen vad som hade inträffat, hur många procent fel lagret hade gjort o.s.v.. 

Upplever du arbetet som stressigt?  
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En tyckte inte arbetet var stressigt, medan den andre tyckte att det var stressigt 
speciellt på lönedagar då man märker av butikernas extra begäran. Den tredje beskriv 
stresset så här –” Torsdagar är stressiga, mest att göra då. Upplever att det är stressigt 
när man vet att bilar står och väntar på att vi ska bli klara” 
Tycker du att arbetet är tungt? 
En tyckte inte att arbetet var tyngre än ett traditionellt lager. Den andra tyckte att det var 
rätt monotamt, dem som skiftar känner att de får ont i ryggen mer på CPK. Den sista 
tyckte inte arbetet var tungt. 

Vet du hur man lyfter rätt? Om ja, följer du rekommendationerna? 
Alla tre kände till rekommendationerna men att det är lite svårt att tänka på dem och att 
följa dem när man är inne i arbetet och är stressad. 

Har du någon gång sjukskrivit dig p.g.a. arbetet i fördelningen? (Varför?) 
Ingen hade sjukskrivit sig själv. 

Finns det något som du skulle vilja förbättra med nuvarande fördelnings-
system? 
Två stycken nämnde att en förbättring kanske borde vara nya truckar som är mer 
anpassad till lagret. 

Vad skulle du tycka om en eventuell automatisering av fördelningen? (d.v.s. 
andra arbetsuppgifter, färre lyft, mer teknik.) 
En var positivt inställd, medan den andra tyckte det skulle vara bara för dem som har fått 
ont ryggen av dagens system. Den tredje tyckte det kanske vore bra men trivs ändå i 
dagens system där den kan variera de olika arbetsuppgifterna. 

Har du några önskemål om hur en eventuell automatisering skulle kunna se 
ut/fungera? 
Att de vill att det ska vara möjligt med roterande arbetsuppgifter för att minimera risken 
att det blir ett långtråkigt arbete. Samt att minska faran att få problem med ryggen. 

Har du någon tidigare erfarenhet av automatiserade system?(vad/hur?) 
Ingen hade en tidigare erfarenhet 

Hur tycker du att handdatorerna fungerar? (fördelar/nackdelar) 
Alla tre tyckte att handatorerna rent generellt fungerade bra, men två tyckte att 
reservsystemet är föråldrat och ej är så bra. Den siste skyllde nackdelarna på människan 
då man scannar rätt fast placerar fel. 

Om antalet SRS-lådor skulle öka med 300 procent, tror du då att det skulle 
fungera med nuvarande sätt att fördela? (Vad skulle behöva ändras?) 
Alla trodde att själva systemet skulle kunna fungera även med en 300 procent ökning 
men att man kanske borde bygga ett större lager och anställda fler personer. En tyckte 
även att en ny organisation skulle behövas. 

Skulle du kunna tänka dig jobba med fördelningen på heltid? 
Alla tre svarade Ja. 

Hur bra trivs du på företaget idag? På en skala 1-5 där 1 ”är inte alls” och 5 är 
”mycket bra”. 
5, 4, 4   

Hur bra tror du att du skulle trivas efter en automatisering? Samma skala som 
ovan. 
4, 3, 3 
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8.2 Bilaga 2, kostnadskalkyl 
 

Kostander Materiel
Handdator per/st Nuvarnade AntSumma Antal nya Summa

Inköpspris handdator 11 000,00 5,00 55 000,00 15,00 165 000,00
Inköpspris batteri 2 000,00 5,00 10 000,00 15,00 30 000,00
Avskrivning 0,00

Kostnader Handdatorer 65 000,00 195 000,00 260 000,00

Livslängd handdatorer (år) 5
Kostnad/år 52 000,00

Truckar

Service/år Inköpspris
Kostnad/st ledstaplare 44 000,00 108 300,00
Kostnad/st låglyftande truckar 44 000,00 71 700,00

Årlig avskrivning truckar (5‐åriga avskrivningar)
Lyfttruckar Låglyftande
21 660*12 = 259 920 14 340*8 = 114 720

Lyft Låglyft
Avskrivning 259 920,00 114 720,00
Service 528 000,00 352 000,00

Kostnader Truckar Summa 787 920,00 466 720,00 1 254 640,00

Kostnader Personal
Grundlön 113kr/h
OB‐tillägg
Vardagar efter kl 18. 40%

Söndagar 100%
Sociala avgifter  32,46%

Lön inkl. OB Sociala avgifter totalt
Måndag 6 508,80 2 112,76 8 621,56 kr
Tisdag 8 678,40 2 817,01 11 495,41 kr
Onsdag 6 508,80 2 112,76 8 621,56 kr
Torsdag 15 594,00 5 061,81 20 655,81 kr
Fredag 3 073,60 997,69 4 071,29 kr
Söndag 24 860,00 8 069,56 32 929,56 kr
Personalkostnad/vecka 86 395,18 kr

Personalkostnad/år 3 542 202,40

Felsortering  ≈ 3,5‰  Kostnaden ej beräknad.

Total årskostnad, fördelning CPK 4 848 842,40

Kostnadssammanställning av CPK-fördelningen

12 st ledstaplare och 8 st låglyfttruckar. Används även i övriga 
delar av lagret. Men för att göra det smidigt så knyter vi 
samtliga kostnader till fördelningen av CPK.
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