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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi nu tre års studier vid Högskolan i Gävle på industriell 

ekonomi.  Tiden vid Högskolan i Gävle har medfört många glädjefyllda stunder tillsammans med 

studiekamrater och lärare. Med en känsla av vemod är det nu dags för oss att bege oss ut i 

arbetslivet och förhoppningsvis använda den kunskap vi erhållit oss under utbildningen. 

Vi vill först och främst tacka våra studiekamrater för tre minnesvärda år. Vi vill även ta tillfället i 

akt att tacka vår handledare på Högskolan i Gävle Bo Lennart Andersson som under 

examensarbetet gett stöd och guidning genom hela arbetet. Vi vill också rikta ett stort tack till 

Thomas Gauffin på Sandvik AB för stöd och visat intresse under genomförandet av 

examensarbetet. Slutligen vill vi tacka våra familjer som varit till stort stöd under hela studietiden. 

Tack!  

 

 

 

 

 

Erik Norrbelius och Carl Wallstedt 

Gävle den 6 juni 2013 

   



  

 

  



  

 

Abstract 

Interest in the implementation of AGV-systems (Automated Guided Vehicle) has in recent 

decades increased. The reason is that it allows companies to perform reliably and secure internal 

transport while reducing the need of personnel. It is one of todays most advanced and complex 

material handling system that can independently make their own decisions regarding flow paths 

and traffic control. An AGV-system consists of transport units carrying cargo from point A to point 

B, and communicates using a computer. 

The purpose of this study is to develop a model on how to proceed in order to design an AGV 

system in heavy industry. The model is tested by a case study of a company in the metal industry 

to determine if the model works and gives the correct result. Relevant literature has been 

collected through scientific articles, books. 

In order to find relevant information, a flow mapping on Billet preparation of Sandvik AB was 

performed. The information was summarized in a situation analysis. In order to design the AGV 

system, we found that analytical approach and simulation was according to the literature's most 

successful approaches. By using these methods in the theoretical model and adjust their 

performance against one another the results from the model should be a sufficiently accurate 

reflection of the design needed to serve the Billet preparation. 

  



  

 

  



  

 

Sammanfattning 

Intresset för implementering av AGV-system (Automated Guided Vehicle) har under de senaste 

årtionden ökat. Anledningen är att det ger företag möjlighet att på ett tillförlitligt och säkert sätt 

utföra interntransporter och samtidigt minska personalbehovet. Det är ett av dagens mest 

avancerade och komplexa materialhanteringssystem som självständigt kan fatta egna beslut 

gällande flödesvägar och trafikledning. Ett AGV-system består av transportenheter som 

transporterar gods från punkt A till punkt B och kommunicerar med hjälp av en dator.  

Syftet med denna studie är att ta fram en modell för ett tillvägagångssätt för dimensionering av ett 

AGV-system inom tung industri. Modellen testas genom en fallstudie på ett företag inom 

metallindustrin för att avgöra modellens funktion och resultat. Relevant litteratur har samlats in 

genom vetenskapliga artiklar och böcker. 

För att tillgodose oss med relevant information gjordes en kartläggning över flödet på 

Ämnesberedningen på Sandvik AB. Den informationen sammanställdes i en nulägesanalys. För 

att dimensionera AGV-systemet fann vi att ett analytiskt tillvägagångssätt som verifieras med en 

simulering var det av litteraturen mest framgångsrika tillvägagångssätten.  
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1 Inledning 

 

Enligt Nilsson (1992) är en anledning till ett ökat intresse för AGV-system (Automated Guided 

Vehicle) den potentiella produktivitetsförbättring som är möjlig. AGV-fordon är mest lämpligt för 

produktioner med något längre transportsträckor samt produktioner med många pallförflyttningar. 

Några fördelar som finns med AGV-system är enligt Bark (2002) att systemet själv håller koll på 

vart pallar med material befinner sig i lokalen, transporter sker på ett säkert sätt då de oftast går 

långsammare samt att fordonen även stannar automatiskt för fotgängare.   Fördelar som Bark 

(2002) nämner är att AGV-systemet går att koppla ihop med orderhanteringssystemet och att 

AGV-system i de flesta fall innebär ett minskat personalbehov då transporter med AGV-fordon 

utförs utan hänsyn till raster. Vilket i sin tur innebär en ökad utnyttjandegrad av fordonen jämfört 

med en manuell hantering. 

Tidigare forskning inom AGV-system har tagit fram modeller gällande tillvägagångssätt vid en 

implementering. Det finns existerande forskning med simulering av AGV-system och forskning 

gällande enkelriktade samt dubbelriktade flödesvägar. Det finns även viss forskning som jämför 

en analytisk- och en simuleringsmodell. Samt forskning som använder en simulering för att 

verifiera ett analytiskt tillvägagångssätt. Enligt våra erfarenheter och eftersökningar saknas 

forskning som kombinerar dessa delar med logistisk. Det vill säga forskning innehållande en 

modell för hur en dimensionering av ett AGV-system i tung industri ska gå till, och hur de olika 

metoderna ska användas.  

Delar av projektgruppen för denna rapport genomförde under våren 2012 en 

genomförbarhetsstudie på ett AGV-system i kursen Concurrent Engineering vid 

Ämnesberedningen på Sandvik AB. Med utgångspunkt från förslaget i projektrapporten beslutade 

Sandvik AB att gå vidare med en förstudie inför en kommande implementering. Som en del i den 

förstudien har Sandvik AB lagt fram ett examensarbete gällande simulering av flödet med det 

tänkta AGV-systemet. Enligt handledaren på Sandvik AB, Thomas Gauffin, är deras intresse är i 

första hand att dimensionera fordonsbehovet för av AGV-systemets pilotprojekt. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en modell för tillvägagångssätt vid dimensionering av ett 

AGV-system inom tung industri. 

Forskningsfråga 

• Vilka aspekter måste tas i beaktande vid dimensionering av ett AGV-system? 

• Hur kan ett AGV-system inom tung industri dimensioneras? 

1.2 Avgränsningar 

• Detta arbete innefattar endast empiri från Sandviks ABs avdelning Sandviken HOT. 

• De kvantitativa delarna i studien kommer endast från publicerade artiklar, metodböcker 

samt muntlig information från anställda på Sandviken HOT.  

• Simulationen i arbetet bygger på Sandvik ABs önskemål och har således begränsats i 

omfattningen. 

1.3 Rapportens uppbyggnad 

Syftet för denna studie har varit att skapa en hypotetisk modell utifrån en litteraturstudie och testa 

modellens funktionalitet och reliabilitet. Rapporten börjar med en inledning innehållande 

bakgrund, syfte och avgränsningar och följs av ett metodavsnitt där de metoder som använts i 

studiens genomförande presenteras. Efter metodavsnittet presenteras en litteraturstudie. 

Litteraturstudien följs av ett avsnitt som heter Skapande av teoretisk modell där en modell och 

dess olika tillvägagångssätt sammanställs från litteraturstudien. Modellens funktionalitet testas 

genom en fallstudie, resultatet från fallstudien presenteras under rubriken Fallstudie. Utfallet från 

den teoretiska modellen och modellens funktionalitet diskuteras i avsnittet Resultat/Diskussion. 

Studien syfte besvaras till sist i slutsatsen. 
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2 Metod 

 

2.1 Studiens tillvägagångssätt 

För att fastställa syfte och frågeställningar för detta examensarbete genomfördes ett möte med 

handledare på Sandvik AB samt ett möte med handledare på Högskolan i Gävle. När syftet och 

frågeställningar var något sånär definierade påbörjades en litteraturstudie för att ta reda på vad 

som sedan tidigare fanns dokumenterat om ämnet. Den genomförda litteraturstudien visade att 

området som behandlar hur beräkning av kapaciteten hos AGV-system sker praktiskt var relativt 

undermåligt. Vi fann en tidigare genomförd studie som gjordes för cirka 15 år sedan, dock 

använde den studien avancerade matematiska beräkningar för att analytiskt fastställa antalet 

AGV-fordon inom en flexibel tillverkande industri och använde sig av simulering för att validera de 

analytiska beräkningarna. Det ledde oss in på valet att skapa en modell för hur dimensionering av 

ett AGV-system inom tung industri praktiskt ska ske.  

För att angripa forskningen korrekt söktes relevant litteratur gällande den ansats och strategi som 

valts ut. När litteraturstudien var genomförd bestämdes avgränsningar för arbetet för att kunna 

precisera vart fokus skulle hamna. Fastställandet av forskningsstrategi och forskningsansats kom 

naturligt då studiens syfte enbart var bitvis forskat på sedan tidigare. 

Den teoretiska modellen och vad den skulle innehålla fastställdes utifrån litteraturstudien. När 

modellen var framtagen påbörjades arbetet med att testa den på företaget som valts ut för 

fallstudien. 

Genomförandet av arbetet krävde ett antal platsbesök vilket resulterade i en nulägesbeskrivning, 

empiri samt grund för analysen av den teoretiska modellen. De kontinuerliga mötena med 

handledare på Sandvik och högskolan har hjälpt till att hålla arbetets röda tråd synlig hela vägen.  

När empirin och analys av empirin var genomförd påbörjades resultatet, ett resultat som 

avspeglar utfallet från testet av teoretiska modellen genom fallstudien.  
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Litteraturstudie 

Teoretisk	  modell 

Fallstudie	  Sandvik	  AB 

Slutsats 

Resultat/Diskussion 

Figur 1 Studiens tillvägagångssätt 
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2.2 Forskningsstrategi 

Vad är forskning?  

Enligt Patel och Davidson (2003) syftar forskning till att upptäcka ny kunskap eller att finna nya 

sätt att använda den kunskap som redan är känd. Forskning är en planenlig process vars resultat 

bör kunna kontrolleras och upprepas.  

När en forskningsprocess påbörjas måste det först bestämmas vad som ska undersökas, därefter 

måste forskaren ta reda på vad som är känt om det berörda området idag, för att sedan bygga en 

teori. 

För att en forskare ska kunna relatera teori med empiri finns det enligt Patel och Davidson (2003) 

några alternativa angreppssätt, deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktion 

Deduktivt angreppssätt används enligt Murray och Hughes (2008) för att styrka hypoteser som 

ställs upp utifrån de observationer som tidigare gjorts. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär 

det att den befintliga teorin påverkar vilken information som ska samlas in samt hur den ska 

tolkas och till sist relatera resultaten till den befintliga teorin.  

Induktion 

Med induktion menar Murray och Hughes (2008) att observation först sker, därefter analyseras 

de data som tagits fram mot de teorier som finns för att upptäcka samband. Patel och Davidson 

(2003) skriver att induktion innebär att forskaren studerar forskningsobjektet utan kännedom om 

tidigare teorier och samlar in information till empiri för att sedan skapa en egen teori.  

Abduktion 

Abduktion som angreppssätt innebär en kombination av deduktion och induktion, där forskaren 

först utgår från befintlig teori för att sedan testa denna och komma med utveckling av den 

befintliga teorin Fördelen med abduktion som angreppssätt är att forskaren inte är lika styrd som 

vid ett deduktivt eller induktivt angreppssätt (Patel och Davidson, 2003). 
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Val av angreppssätt 

I denna studie har huvudsakligen abduktion använts som angreppsätt. Den deduktiva metoden 

av abduktionen har framförallt använts vid studier av teorier från olika författare och legat till 

grund för litteraturstudien. Den induktiva metoden av abduktionen har använts för observationer 

och dataanalys och har legat till grund för fallstudien. I rapporten används befintliga teorierna som 

utgångsläge och det induktiva angreppssättet utgår från att upptäcka nya teorier, medan 

rapportens deduktiva angreppssätt försöker styrka befintliga resultat. 

2.3 Empirisk datainsamling 

Empirin har samlats in genom observationer vid platsbesök i produktionen på Sandvik AB och 

genom samtal med sakkunnig. Handledaren på Sandvik AB har i första hand fungerat som 

sakkunnig. Han även är projektledare för förstudien av AGV-Systemet viket har medfört god input 

till forskningen. Möten med handledaren har skett tisdagar varje vecka om en timme styck. 

Relevanta avgränsningar och analyser har diskuterats frekvent samt flödets funktion och 

uppbyggnad. 

Datainsamling 

Denna studie har erhållit data från hela 2011 års produktion som har fått representera normal 

produktion. Datat är uttaget från Sandvik ABs stordatorsystem och består av material och 

produktionstider som är rapporterade i verksamheten. Det är enligt Biggam (2008) ett så kallat 

kvoturval där data som ska användas i förväg väljs ut. Slumpen påverkar inte vilken data som 

används i studien utan det är styrt genom ett aktivt val av studiens utförare. 2011 års produktion 

valdes då det ansågs av företaget vara det år som i närtid representerade en normal produktion.  

2.4 Processflödesanalys 

Processflödesanalys är en metod där aktiviteter dokumenteras för att skapa en bättre förståelse 

av processen för att sedan kunna identifiera möjliga processförbättringar. Enligt Olhager (2000) 

ingår processflödesschema, materialflödesschema och layoutflödesschema i en 

processflödesanalys. En processflödesanalys kan variera i omfattning, det kan göras över hela 

händelseförloppet eller bara i en delprocess beroende på vad som ska utredas. De 

grundläggande stegen i en processflödesanalys är; identifiera och kategorisera aktiviteter, 

dokumentera processen som helhet, analysera processen och identifiera möjliga förbättringar, 

rekommendera lämpliga processförändringar samt genomföra beslutade förändringar (ibid). 
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Följande symboler avser olika typer av aktiviteter i processen: 

  = Operation, vilket anses vara en processaktivitet som avsiktligt förändrar eller 

transformerar materialet. 

          = Transport mellan platser så som lager och operation. Denna aktivitet förändrar inte 

produkten. 

  = Lager där produkten ligger i väntan på produktion, kontrollaktivitet eller på att bli levererad 

till kund. 

  = Hantering vilket innebär kortare transporter mellan t ex lager vid operationsplats och 

operation eller mellan lossning och lastning. 

Processflödesschema 

Ett processflödesschema följer arbetsgången vid en tillverkningsprocess. I processflödesschema 

summeras antalet operationer och lager. Genom schemat ges en tydlig bild över vilken eller vilka 

delar av produktionen som fordrar mycket resurser samt om det finns onödigt långa eller onödiga 

transporter. Transportlängd samt operations- och lagringstider anges. Aktiviteter som är 

värdeskapande eller icke värdeskapande identifieras också i schemat (ibid). 

Materialflödesschema 

Materialflödesschemat visar materialets flödesvägar genom produktionen. Schemat visar också 

hur de olika flödesvägarna går samman och bildar processer. Förutom de olika aktivitetsfigurerna 

kan schemat även visa lagringstider och operationstider. Vanligtvis brukar materialflödesschemat 

begränsas till enbart operationer och lagringspunkter. Från materialflödesschemat går det att 

utläsa om det eventuellt finns flaskhalsar i processen och även om det finns möjlighet att förbättra 

processen (ibid). 
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Layoutflödesschema  

Layoutflödesschemat struktureras vanligtvis upp genom att aktiviteterna placeras ut i 

processflödesschemat över produktionslokalen. Schemat skapar en lättöverskådlig bild över hur 

långa avstånden är mellan operationer och lager. Det går att utläsa från layoutflödesschemat om 

flödet sker på ett effektivt sätt eller om det är något som behöver förändras för att förenkla och 

effektivisera produktionsflödet (ibid). 

2.5 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Ejvegård (2003) en metod som kan användas i vetenskapliga 

undersökningar. Fallstudien syftar till att ta tillvara på och undersöka en del av en process och 

låta den representera verkligheten som helhet. Fallstudie används enligt Bell (2000) sällan som 

självständig metod utan i kombination med andra metoder som exempelvis intervjuer och 

observationer. Slutsatser bör inte dras utifrån den genomförda fallstudien utan kan användas som 

indikation och bekräftas mot exempelvis befintliga teorier.  

I detta arbete har en fallstudie genomförts med hjälp av metoder som datainsamling, 

observationer och samtal sakkunniga från berörda avdelningar på företaget. Detta för att skapa 

en bild över nuläget att använda som grund för den empiriska nulägesanalysen. Resultatet från 

empirin presenteras i fallstudien för att sedan ställas mot befintliga teorier och hypotesprövning. 

Genom triangulering av de olika metoderna har sedan slutsatser arbetas fram. 

2.6 Kvantitativ VS Kvalitativ Forskningsstrategi 

Eggeby och Söderberg (1999) hävdar i likhet med Eisenhardt (1989) att kvantitativa metoder 

används för att samla in, hantera och presentera komplex information, exempelvis numerisk data, 

på ett effektivt sätt. En annan insamlingsmetod är kvalitativ vilket enligt Eisenhardt (1998) 

behandlar exempelvis analys och tolkning av texter. Vidare skriver Eisenhardt (1998) att det är 

vanligt att fallstudier kombinerar dessa insamlingsmetoder.  

I denna fallstudie utförd på Sandvik AB genomfördes insamling av information gällande maskiner 

och produktionsdata med en kvantitativ metod där vikten låg vid att ta fram representativa data 

för produktionsvolymer, beläggningsgrad för maskiner samt produktflora. De kvalitativa data har 

samlats in via litteraturstudie och samtal med sakkunnig. 
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2.7 Simulering i Flexsim 

Då Sandvik AB ville ha en detaljerad simuleringsmodell med generella data för sitt pilotprojekt, 

byggdes en detaljerad simuleringsmodell över Ämnesberedningen i simuleringsprogrammet 

Flexsim. I Flexsim placerades maskiner och lager ut så att de återspeglade sträckor och avstånd 

från verkligheten. Fordonens körvägar konstruerades utifrån ett överenskommet redan 

existerande förslag.   

2.8 Validitet 

Biggam (2008) menar att validitet är användandet av korrekta insamlingsmetoder för den 

empiriska studie som genomförs, från val av riktning på forskningen till val av 

datainsamlingsmetod. Oavsett vilken riktning forskningen tar eller vilket metod som används ska 

det vara den riktning eller metod som är mest lämpad för att utföra uppgiften. Då det inte har varit 

möjligt att vara i maskinerna och mäta datamängden som krävs för att kunna simulera de olika 

delarna i flödet har sekundärdata använts. Sekundärdatat innehöll tydliga felrapporteringar som 

har sorteras bort. Dessa data har jämförts mot produkter med samma specifikation, då 

avvikelserna var stora har dessa delar av data klassats som icke representativt. Övriga 

förenklingar som genomförts kan leda till att den slutgiltiga simuleringsmodellen inte är en 

tillräckligt korrekt avspegling av verkligheten. Men då hänsyn tagits till de största 

påverkansfaktorerna bör modellen vara en tillräcklig avspegling för att representera 

produktionsflödet.  

2.9 Reliabilitet 

Med reliabilitet menar Biggam (2008) att studien ska vara trovärdig och tillförlitlig. Studien kan 

vara utförd på ett sådant sätt att den är validerad, och ändå icke trovärdig. Intervjuer exempelvis 

kan inte ses som trovärdiga om de inte dokumenterats vid intervjutillfället eller om det inte 

framgår vem som blivit intervjuad.  

Studier kan också ses som icke trovärdiga om de är utförda av partiska personer, då partiska 

personer kan ha förutfattade meningar gällande vad utfallet ska bli från studien. Reliabilitet är 

också enligt Bell (1999) ett mått på hur samma resultat kan uppnås från studier genomförda vid 

olika tillfällen.  

Vårt sätt att höja reliabiliteten  
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Genom att tydligt dokumentera det som genomförs i studien samt med ett tydligt syfte minimeras 

risken att studien inte ses som tillförlitlig. Den teori som ligger till grund för litteraturstudien är 

kritiskt granskad innan den sammanställts, de artiklar som använts i litteraturstudien är skrivna av 

ett flertal publicerade forskare och anses därför vara tillförlitlig. Primärdata som presenteras i 

nulägesanalysen är insamlat genom observationer, platsbesök och samtal med sakkunniga som 

noggrant dokumenterats. De sekundärdata som samlats in för produktionstider och transporttider 

är hämtade direkt från Sandviks stordatorsystem och anses därför vara tillförlitlig. Analysen i 

denna studie grundar sig på den insamlade empirin och kompletterande teori vilket leder till att 

slutsatsen från denna studie har hög tillförlitlighet.  

 

2.10 Triangulering 

Triangulering är enligt Bell (1999) ett tillvägagångssätt där ett flertal metoder används för att 

kontrollera sanningshalten från olika källor. Det vill säga att med olika metoder undersöka samma 

område kan en fullständig överblick skapas. Vidare skriver Ely (1991) att med hjälp av olika källor 

kan fakta kontrolleras och på så vis ökar tillförlitligheten till dessa fakta. För att det ska få kallas 

för triangulering menar Ely (1991) att minst två källor måste stämma överens gällande det fakta 

som undersöks. Det går även att genomföra en triangulering genom att exempelvis mäta en 

maskin vid olika tidpunkter och därefter jämföra resultaten från dessa mätningar. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är triangulering ett samlingsbegrepp som innebär att information 

om en process eller händelse samlas in från olika källor, exempelvis intervjuer, observationer och 

dokument. Därefter bedöms informationen genom analys för att ge en så fyllig bild som möjligt.  

 

Vårt sätt att triangulera 

I denna studie har flera olika källor som bekräftar varandra använts som grund för författarnas 

teoretiska modell. Genom att utföra en triangulering vid insamlandet av information styrks 

trovärdigheten i denna studie. Empirin har samlats in från samtal med sakkunniga samt 

observationer, observationerna har genomförts under platsbesök på Sandvik, likväl som samtalen 

med sakkunniga. Litteraturstudien som utförts har information från olika källor som beskriver 

samma händelser, dessa har jämförts och på så vis anser författarna att teorin kan ses som 
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trovärdig. I analysen i denna studie har empiri, teori och teoretisk modell ställts mot varandra för 

att utmynna i en trovärdig rapport.  

 

2.11 Generaliserbarhet 

Patel och Davidson (2003) skriver att inom kvantitativ forskning används ofta ett stickprov, det vill 

säga att istället för att undersöka hela populationen väljs en del av populationen ut för att 

representera helheten. Resultatet från undersökningen är således ett generellt resultat från hela 

populationen. Syftet med att genomföra en generaliserbar studie är att den ska kunna 

genomföras igen och uppnå samma resultat. 

 

Vårt sätt att generalisera 

Denna rapport och resultat ger en generell modell för införande av AGV-system som kan 

användas av andra företag som i sin tur ska införa AGV-system. Andra företag som ska införa 

AGV-system kan använda sig av hela modellen eller delar av den. Fallstudien som genomförts 

kan andra företag använda och ta lärdom av. Det företag som använts i den genomförda 

fallstudien kan ses som representativt för tung industri och på så vis anses alltså denna studie 

vara generell. 

 

2.12 Metoddiskussion  

De metoder som lämpade sig bäst för insamling till empirin ansågs vara observationer genom 

platsbesök och samtal med sakkunnig. För att öka generaliserbarheten och reliabiliteten kunde 

förslagsvis övriga undersökningar som benchmarking och besök hos konkurrenter som installerat 

AGV-system även genomförts. Enligt Ejvegård (2003) är risken med att använda sig av fallstudie 

är att det kan ge en missvisande bild över verkligheten. Därför bör inga slutsatser dras enbart 

från fallstudien. 

Data hämtades ut från Sandviks stordatorsystem, det som skulle kunna gjorts annorlunda var att 

själv gå ut och mäta processtider samt tider för förflyttningar inom Ämnesberedningen. Dock 

skulle det vara en mycket tidskrävande process vilket inte skulle rymmas inom ramen för de 10 
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veckor studien omfattar. Produktionstiderna varierade kraftigt mellan de olika materialtyperna 

som produceras på ämnesberedningen vilket medförde att flödet varierar kraftigt i kapacitet.  

För att få ett bra dataunderlag för produktionens kapacitet ansågs det mest lämpligt att titta på 

data från ett helt år. Det år som ansågs som representativt för kapacitetsberäkningar var 2011. 

Det kvoturval som gjorts i datainsamlingen bidrar till att författarna av studien påverkar vilken data 

som används för dataanalysen. Det kan medföra att bilden över produktionen har förskönats en 

aning. Samtidigt som det kan bidra till att dagens produktion inte har återspeglas till fullo då data 

var från två år tillbaka. 

För att skapa en bredare empirisk grund skulle ett eller två till företag vara lämpligt att lägga till. 

Alternativt andra avdelningar inom samma verksamhet med något varierande förutsättningar för 

bland annat benchmarking. Det skulle höja reliabiliteten och generaliserbarheten hos studien. 
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3 Litteraturstudie 

 

3.1 AGV-System 

Det finns en mängd definitioner av vad ett AGV-system (Automated Guided Vehicle) är. Enligt 

Gaskins och Tanchoco (1987) är ett AGV-system transportenheter utan förare som fraktar gods 

från punkt A till punkt B. De styrs av magnetiska slingor i marken eller sensorer på väggarna samt 

kommunicerar med hjälp av en dator som talar om när och var den ska hämta och lämna gods 

som ska transporteras.  

Enligt Upendram och Ulgen (1995) är det dagens mest flexibla och mest komplexa 

materialhanteringssystem som kan fatta intelligenta beslut gällande flödesvägar, hämtnings- och 

lämningspunkter samt trafikledning. De kan användas för att transportera råmaterial till 

produktionsstationer, flytta material i arbete mellan olika arbetsstationer eller flytta mellan 

arbetsstationer och mellanlager.  

Enligt Ganesharajah et al. (1998) består ett AGV-Systemet utav en mängd olika fordon som är 

sammankopplade med en sambandscentral där varje fordon kan dirigeras separat. Beroende på 

utformningen av fordonen kan dessa utföra en mängd olika transporter mellan arbetsstationer 

och lager med mera. Fordonen i AGV-systemet kan styras på oliks sätt, de vanligaste 

lösningarna är kabel eller magneter i golvet eller genom en optisk guidning.  

3.1.1 Viktiga	  Parametrar	  för	  ett	  AGV-‐system	  

Vid en implementation av ett AGV-system finns ett antal parametrar som måste beaktas. Enligt 

Ganesharajah et al. (1998) bör tre olika delar definieras för att ett AGV-system ska kunna 

utformas. Vilka flödesvägar finns och vart AGV-fordonet får gå, vart finns hämta- respektive 

lämnapunkter för maskiner och lager, samt hur många AGV-fordon ska systemet innehålla. I de 

fall som ett AGV-fordon transporterar enhetslast, det vill säga flera komponenter i samma last. 

Kommer även mängden enheter som ryms i en lastbärare direkt att påverka mängden AGV-

fordon som krävs för transporterna.  

Flödesvägarna påverkar AGV-systemets effektivitet eftersom optimala flödesvägar minskar 

transportsträckorna och leder till att tiden för transporter kan minimeras. Att fastställa vilka 

flödesvägar som ska vara med och vilken riktning de ska ha är en viktig del för att kunna 
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fastställa antalet AGV-fordon. Gaskins och Tanchoco (1987) anser att transporterna i AGV-

systemet måste vara så effektiva som möjligt då de är en icke-värdeskapande process, vilket 

också innebär att de inte heller ska vara en flaskhals. Vidare skriver Gaskins och Tanchoco 

(1987) för att transporterna ska vara så effektiva som möjligt är en viktig aspekt att minimera 

avstånden som fordonen ”går tomma”. Enligt Ganesharajah et al. (1998) tar man vid en design av 

flödeslayouten oftast endast hänsyn till transporter med last, transporter utan last exkluderas ofta 

då de är svåra att estimera. 

Gaskins och Tanchoco (1987) påpekar även vikten av flödets riktning och funktion. Enligt 

Ganesharajah et al. (1998) tillåter en enkelriktad flödesväg endast transport i en riktning, medan 

en dubbelriktad flödesväg tillåter att transporter sker i båda riktningarna men kräver mer utrymme 

för att trafiken ska kunna mötas.  

Gaskins och Tanchoco (1987) påstår att vid valet av enkel eller dubbelriktad slinga är det först 

och främst lokalens utformning och storlek som är av störst betydelse samt antalet fordon som 

ska ingå i AGV-systemet. Ett enkelriktat flöde innebär oftast att AGV-fordonet får en längre 

körsträcka då de fortsätter följa flödet runt efter avlämnat gods. Dubbelriktat flöde innebär i sin tur 

att AGV-fordonet kan, efter avlämnat gods, vända och köra kortaste sträckan till nästa transport.  

Enligt Ganesharajah et al. (1998) är fördelen med enkelriktade flödesvägar att det är ett mindre 

komplext system, nackdelen är att det ger långa sträckor som ofta ger många tomma transporter 

vilket kräver fler AGV-fordon för att betjäna systemet. Dubbelriktade flödesvägar innebär att 

systemet är mer tillförlitligt och är lätt att omdirigera om det uppstår hinder i körvägarna. 

Forskning visar på att en dubbelriktad flödesväg är mer effektiv gällande materialhantering då 

tillförlitligheten höjs eftersom det finns alternativa vägar för omdirigering av transporter (ibid).  

Enligt Martínez-Barberá och Herrero-Pérez (2010) skapas ett effektivt AGV-system genom att ha 

en optimerad ruttplanering. En rutt som inte är optimerad kommer att skapa onödiga transporter 

vilket kostar tid och pengar för företaget.  

För att kunna installera ett AGV system i ett flöde bör det utredas hur det påverkar det totala 

systemet. Hur ett tillverkningssystem påverkas kan modelleras på två olika sätt enligt Kesen och 

Baykoc (2007). De förespråkar två olika approacher med ett analytiskt tillvägagångssätt eller en 

simulering, båda innebär fördelar och nackdelar. Det analytiska tillvägagångssättet utvärderar 

systemet på ett matematiskt sätt men kräver många antaganden om AGV-systemet. Med fler 

antaganden kommer beräkningen tillslut inte vara en tillräckligt korrekt avspegling av 
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verkligheten. En datorsimulation utvärderar AGV-systemet över lång tid men kräver mer tid och 

resurser för utförandet. Dock är det fördelaktigare vid en beräkning av avancerade flöden så som 

AGV system då metoden tillåter och hanterar många variabler. Gaskins och Tanchoco (1987) 

stödjer det men tar det ett steg längre och säger att ett lämpligt tillvägagångssätt vid utformandet 

av ett AGV-system är att först utforma systemet matematiskt för att sedan verifiera det genom 

simulation. 

Enligt Kesen och Baykoc, (2007) kan en simulering även användas till experiment. Genom att 

skapa en simulation samt en försöksplanering kan man se hur olika faktorer interagerar och 

påverkar ett system. På så sätt går det att använda en simulering för att maximera ett system. 

Enligt Aized (2009) erbjuder en simulering möjligheten att finna optimala lösningar för AGV-

systemet vilket kan minska responstiden, öka utnyttjandegraden samt minska cykeltiderna. Ett 

optimerat flöde kan skapa överkapacitet i ett befintligt AGV-system, det innebär att mängden 

AGV-fordon kan minskas vilket i sin tur reducerar kostnader för företaget.  

Enligt Hasgül och Büyüksünetçi (2005) leder en optimering av AGV-fordonens transporttid till en 

optimering av hela systemet. Genom ett flertal simuleringar kan också flaskhalsar identifieras 

samt orsaken till dessa. De flaskhalsar som Hasgül och Büyüksünetçi (2005) identifierade i sina 

simuleringar kunde elimineras med hjälp av ett väl fungerande AGV-system. De data som 

användes som input till Hasgül och Büyüksünetçi (2005) simuleringarna var bland annat; 

produktionsschema, hastigheter på fordonen, tiden för lastning och lossning av AGV fordonen 

samt kö-storlek. 

Vid dimensioneringen av AGV-fordon i ett system står det enligt Sinreich och Tanchoco (1992) 

mellan ekonomiska och operativa aspekter. Det är eftersträvansvärt att ha så få fordon som 

möjligt samtidigt som det ska finnas så hög utnyttjandegrad som möjligt. Ju fler fordon som finns 

tillgängligt i det totala systemet desto kortare kan genomloppstiden bli. Ett stort antal fordon i det 

totala systemet kan leda till att blockeringar förekommer oftare vilket kan leda till en ökning av 

genomloppstiden. Dock innebär att för få AGV-fordon i systemet kan leda till underutnyttjande av 

maskiner på grund av materialbrist (ibid). 

 

3.2 Dimensionering av AGV-system 

Enligt Rajotia et al.(1998) innebär dimensionering av ett AGV-system att utröna det erforderliga 

antalet fordon som krävs för att genomföra en viss mängd materialhanteringar. Att bestämma det 
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optimala antalet fordon är en viktig del vid dimensioneringen av AGV-systemet då det påverkar 

den ekonomiska bärigheten av systemet. Vid en dimensionering av ett AGV-system bör två 

metoder användas, en matematisk analys och simulation. Ett analytiskt tillvägagångssätt 

underskattar eller överskattar ofta fordonsbehovet men ligger ofta nära resultatet som en 

simulering ger. Den ger en initial uppskattning inför ett AGV-system projekt och kan användas 

som ett analysverktyg samt att den ger många av förutsättningarna inför en kommande 

simulering. Simuleringens uppgift är att bekräfta fordonsbehovet från den analytiska 

uppskattningen som ska ha skett i början av införandet (ibid). 

3.2.1 Analytiskt	  tillvägagångssätt	  

Enligt Toivonen et al. (2006) finns flera olika tekniker vid skapande av en modell för ett system 

eller en process. Några av teknikerna är baserade på logistiska samband, matematiska relationer 

och algoritmer. Hur framgångsrik en modell är beror dock till största del på att relevant och 

korrekt data används vid beräkningarna. Genom att även analysera resultaten kan en logistisk 

modell spela stor roll vid olika vägval inom logistiska problem (ibid).  

Enligt Wang och Chatwin (2005) är matematiska och analytiska modeller bristfälliga vad gäller 

analys av tillverkningssystem av komplex natur. Orsaken till denna komplexitet grundar sig i att 

systemet är föränderligt över tid vilket gör det svårt att med en matematisk formel beräkna ett 

system. En analytisk modell kräver ofta förenklingar vilken kan innebära att resultatet från 

modellen inte är tillräckligt korrekt för att vara representativt för det totala systemet. Med hjälp av 

simulering kan en mer korrekt avspegling göras av ett föränderligt dynamiskt flöde. Det stöds av 

Rajotia et al.(1998) som menar att uppskattning av väntetider och blockeringar är svåra och ofta 

är missvisande. Det medför att ett analytiskt tillvägagångssätt ger en viss felmarginal som bör 

beaktas.  

3.2.2 Datorsimulering	  

Enligt Wilson et al. (1986) syftar en simulering av ett AGV-system till att fastställa systemets 

fordonsbehov, systemets layout och logikstyrning. Enligt Sturrock (2012) är det första som bör 

göras innan en simulering påbörjas en definition av målet/målen som simuleringen har. För att 

kunna följa upp att målen uppfylls bör mätbara mål sättas upp. Därefter måste en förståelse för 

systemet skapas för att upptäcka eventuella brister i systemet. För att fastställa de olika kraven 

bör intressenterna urskiljas samt vilka intressen de har i simuleringen. Detta kan göras genom 
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skapande av en funktionell specifikation inför den kommande simuleringen. En funktionell 

specifikation klargör vart projektet ska sikta att nå genom att specificera de olika resultaten. 

Denna specifikation görs för att skapa en gemensam bild över simuleringens mål. Krav på data, 

antaganden och logik, analyser och rapporter samt slutdatum för simuleringens färdigställande är 

alla viktiga delar som bör vara specificerade innan en simulering påbörjas (ibid). 

 

Utformning av simuleringsmodellen 

När modellen ska byggas är ett vanligt problem enligt Sturrock (2012) att modellen byggs som en 

helhet för att sedan verifieras. Sturrock (2012) förespråkar istället att delar av modellen byggs och 

allt eftersom verifieras för att skapa en giltig total modell, samt att arbetet med verifiering av 

modellen blir lättare att genomföra. Vid byggandet av en modell finns två effektiva 

tillvägagångssätt, ”bredd först” eller ”djup först”. Det är två olika tillvägagångssätten når samma 

resultat på olika sätt. Med bredd först menas att först skapa en förenklad simuleringsmodell som 

representerar hela eller en stor del av verksamheten, genom denna modell kan en verifiering 

genomföras och det går att kontrollera att modellen fungerar korrekt. En förenklad modell kan 

också lättare verifieras gentemot intressenterna för att få feedback gällande vad som ytterligare 

krävs av modellen för att sedan gå in djupare i detaljer på varje del. Med en ständigt 

återkommande validering genom hela simuleringen underlättas arbetet med att skapa en giltig 

modell. Djup först avser att en del av verksamheten väljs ut och simuleras i detalj, för att sedan 

lämnas och gå vidare till nästa. Genom en sådan process skapas en typ av modul baserad 

simuleringsmodell, som kan byggas ihop till en helhet. De olika modulerna verifieras allt eftersom 

de blir klara. Efter varje kontrollcykel är det viktigt att kontrollera så att de nya delarna som lagts 

till samspelar med det befintliga systemet, inte bara kontrollera att just den senaste modulen 

avspeglar verkligheten på ett tillfredsställande sätt. (ibid) 

Verifiering  

Verifieringsprocessen är enligt Sturrock (2012) en nyttig och nödvändig process genom hela 

förfarandet med datorsimulering. Det går ut på att undersöka om simuleringen byggs utefter de 

krav som sattes upp i den funktionella specifikationen, det vill säga att modellen fungerar på ett 

korrekt sätt. Det kan leda till nya kunskaper om hur ett komplext system verkligen fungerar samt 

skapa förståelse varför systemet beter sig som det gör vid olika förhållanden (ibid). 

Validering 
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Validering görs för att avgöra om simuleringsmodellen simulerar rätt förhållanden i den 

utsträckning som är överenskommet sedan tidigare. En validering görs tillsammans med 

intressenterna för att kontrollera att simulationsmodellen motsvarar intressenternas förväntningar. 

Valideringen strävar efter är att identifiera och förtydliga betydande skillnader mellan 

simuleringsmodellen och målbilden för simuleringen (ibid). 

Hur valideras och verifieras en simulering 

Enligt Sturrock (2012) är V&V (verifiering & validering) av en simuleringsmodell ett viktigt steg för 

att avgöra om simuleringen är en tillräckligt korrekt avspegling av verkligheten och att den 

uppfyller de mål som sattes upp tidigare i processen. Enligt Law (2009) är det vid en simulering 

av ett system, oavsett vilken typ av verksamhet, viktigt att det finns en förståelse för att en 

simuleringsmodell gällande en komplex verksamhet endast ger en översiktsbild, en förenkling av 

verkligheten. Det går inte att säga att den modell som arbetats fram i simuleringen är den 

slutgiltiga modellen som kommer att användas. Dock är det större sannolikhet att en modell som 

det spenderas mer tid på att utveckla är mer giltig (ibid).  

För att avgöra om simuleringsmodellen är en tillräckligt korrekt avspegling av verkligheten finns 

det enligt Sargent (2005) fyra tillvägagångssätt där det första går ut på att ett team gör en 

subjektiv bedömning av utfallet från simuleringen, det andra tillvägagångssättet är att låta de som 

ska använda modellen vara med och bestämma modellens validitet. Det tredje sättet att verifiera 

och validera en modell är att använda sig av en tredje oberoende part som får avgöra modellens 

validitet. Det fjärde och sista alternativet till att fastställa en modells validitet är enligt Sargent 

(2005) att använda sig av poängräkningsmodell som innebär att poäng sätts på modellen genom 

en subjektiv bedömning av olika aspekter för att sedan sammanställas och jämföras gentemot 

andra simuleringsmodeller. Enligt Sturrock (2012) kan det vid V&V av modellen vara nödvändigt 

att ta in en eller flera personer som, utan förutfattade meningar gällande modellen, tittar på 

simuleringen och kommer med feedback, dessa personer kan vara intressenter eller personer 

med insyn i verksamheten.  

Sargent (2005) och Law (2009) säger båda att antaganden gällande simuleringsmodellen ska 

dokumenteras och även att ett kritiskt moment är att validera och verifiera simuleringsmodellen. 

Law (2009) har formulerat några steg som ska hjälpa till att nå en valid simuleringsmodell, några 

av dessa steg är: 

• Formulera ett precist problem 
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• Samverka med beslutsfattare genom hela simuleringsprocessen för att säkerställa att 

problem löses och att oklara situationer inte uppstår 

• Undersöka vilka viktiga faktorer som behöver tas i beaktning i simuleringsmodellen 

• Ta fram representativa data från den avdelning som ska simuleras för att validera och 

verifiera modellen. 

Sturrock, (2012) anser att det är viktigt att förstå att ett utfall från simuleringen som är oväntat inte 

är ett problem, dock är ett utfall som är oförklarligt är ett problem. Genom att gå igenom 

simuleringen bit för bit kan orsaken till det oförklarliga utfallet upptäckas. 

3.2.3 Triangulering	  av	  tillvägagångssätten	  

Kesen och Baykoc (2007) förespråkar två olika approacher med ett analytiskt tillvägagångssätt 

eller en simulation. Enligt Gaskins och Tanchoco (1987) är ett lämpligt tillvägagångssätt vid 

utformandet av ett AGV-system att först utforma systemet matematiskt för att sedan verifiera det 

genom simulation. Det stöds av Rajotia et al.(1998) som också anser att ett analytiskt 

tillvägagångssätt ger en god uppskattning av fordonsbehovet i ett system men att det bör 

verifieras via en simulering.  
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4 Modell för tillvägagångssätt 

 

Utifrån forskarnas olika teorier som tas upp i litteraturstudien fördes ett resonemang om hur en 

dimensionering av ett AGV-system bör gå till. Det utmynnade i en teoretisk modell vars syfte är 

att på ett strukturerat sätt säkerställa att alla påverkansfaktorer är definierade vid dimensionering 

av ett AGV-system. Ordningsföljden för de olika delarna i den teoretiska modellen placerades 

efter en objektiv bedömning av teorin. Modellen bygger på en triangulering mellan ett analytiskt 

tillvägagångssätt och en datorsimulering. Tillvägagångssättet i modellen medför att en verifiering 

och validering sker kontinuerligt genom analyser av resultat och data vilket medför att det på ett 

tydligt sätt går att preciseras det framtida AGV-systemets kapacitet.  

4.1 Steg 1 Skapa målbild 

Enligt Sturrock (2012) är första steget inför ett projekt med införande av ett AGV-system att 

bestämma vad det förväntade utfallet ska bli. En viktig del är att ta reda på vilka intressenter som 

Skapa	  målbild	   Nulägesanalys	   Analy5skt	  
5llvägagångssä8	   Datorsimulering	   Verifiering	  genom	  

triangulering	  

Figur 2 Modell för dimensionering av AGV-system 
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finns för projektet och vad dessa förväntar sig. Tillsammans med intressenterna bör omfattningen 

och förutsättningarna för projektet definieras. Till exempel bör följande delar definieras.  

• Vilka maskiner ska betjänas av AGV-systemet  

• Vilka transporter ska AGV-systemet utföra 

4.2 Steg 2 Nulägesanalys 

Enligt Ganesharajah et al. (1998) bör flera olika delar definieras för att ett AGV-system ska kunna 

utformas. I nulägesanalysen analyseras den befintliga verksamheten för att fastställa vilka viktiga 

parametrar som påverkar kapacitetsbehovet hos AGV-systemet. Viktiga parametrar som 

påverkar mängden transporter inom internlogistik är. 

• Hämta- respektive lämnapunkter för fordonen (Ganesharajah et al. 1998) 

• Tillgängliga transportvägar, deras färdriktning och sträckning (Ganesharajah et al. 1998) 

• Produktionsvolymer i maskiner. (Sinreich och Tanchoco 1992) 

• Lastbärarens kapacitet. (Ganesharajah et al.1998) och (Gaskins och Tanchoco 1987) 

• Hastigheter på AGV-fordonen, tiden för lastning och lossning samt kö-storlek. (Hasgül 

och Büyüksünetçi 2005) 

Lämpliga verktyg att använda vid nulägesanalysen är i första hand en processflödesanalys. Det 

är enligt Olhager, (2000) en metod för att dokumentera aktiviteter i ett flöde och innehåller 

delarna processflödesschema, materialflödesschema och layoutflödesschema. Genom att göra 

en processflödesanalys skapas en bättre förståelse av processen. Det möjliggör att befintliga 

materialflödesvägar och aktiviteter identifieras och är en förutsättning för att processförbättringar 

av flödet ska kunna genomföras. 

För all data som tagits fram bör även en dataanalys genomföras. En del i dataanalysen är att 

säkerställa att data är korrekt, det vill säga att det representerar verkligheten och den inte 

innehåller felaktigheter. Både Toivonen et al. (2006) och Sturrock (2012) poängterar vikten av att 

data är representativ och uppfyller kraven för området den ska användas inom. 

Enligt Wilson et al. (1986) syftar en modellering av ett AGV-system till att fastställa systemets 

fordonsbehov. Innan simuleringen och det analytiska tillvägagångssättet påbörjas är det enligt 

Sturrock (2012) viktigt att verifiera de kritiska parametrarna som finns i systemet för att skapa en 

så korrekt avspegling av verkligheten som möjligt. Det vill säga nulägesanalysen måste vara 

korrekt genomförd för att modellerna ska motsvara verkligheten. Har indata för låg kvalité 
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kommer även modellerna att få bristfällig kvalité. Genom hela processen med framtagande av en 

analytisk respektive en simuleringsmodell kan modellen verifieras med personer som har insyn i, 

och kunskap om verksamheten.  

4.3 Steg 3 Analytisk tillvägagångssätt 

Enligt Kesen och Baykoc (2007) innebär ett analytiskt tillvägagångssätt en matematisk modell 

som utvärderar ett AGV-system. Enligt författarna av denna studie används det analytiska 

tillvägagångssättet för att beräkna fordonsbehovet med hjälp matematiska formler. Modellen 

bygger på att tiden för transporterna från en definierad tidsrymd beräknas och delas med 

tillgänglig tid för ett AGV-fordon, vilket ger antalet fordon som AGV-systemet kräver.  

För att kunna analysera resultatet från modellen bör flera olika beräkningar genomföras. Genom 

att använda olika tidsrymder med extrema värden och medelvärden går det att komma fram till ett 

resultat som täcker ett visst antal procent av den totala produktionen. Beräknas modellen med 

maximalt antal transporter under en tidsrymd kommer antalet AGV-fordon troligtvis att täcka alla 

andra situationer men kan medföra underutnyttjande av systemet. Enligt Sinreich och Tanchoco 

(1992) är eftersträvansvärt att ha så få fordon som möjligt samtidigt som det ska finnas så hög 

utnyttjandegrad som möjligt. Dock innebär att för få AGV-fordon i systemet kan leda till 

underutnyttjande av maskiner på grund av materialbrist. 

4.4 Steg 4 Simulering av systemet 

Inför en simulering bör enligt Sturrock (2012) först och främst en funktionell specifikation skapas. 

En funktionell specifikation klargör vart projektet ska sikta att nå genom att specificera de olika 

resultaten som simuleringen förväntas uppnå. Denna specifikation görs för att skapa en 

gemensam bild över simuleringens mål. Sturrock (2012) anser att krav på data, antaganden och 

logik, analyser och rapporter samt slutdatum för simuleringens färdigställande är viktiga delar 

som bör vara klarlagda i specifikationen innan en simulering påbörjas. 

När simuleringen ska genomföras finns det enligt Sturrock (2012) två olika tillvägagångssätt 

”bredd först eller djup först”. Det tillvägagångssätt som förespråkas av författarna av denna 

fallstudie är att en ”djup” simulering av ett pilotområde för AGV-systemet sker först. Detta för att 

försöka skapa en så korrekt avspegling som möjligt av pilotområdet. Därefter görs en ”bred” 

simulering som mer översiktligt presenterar det totala flödet. Syftet med denna typ av simulering 
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är att skapa ett så optimalt flöde som möjligt för ett pilotområde så att resterande flöde i 

produktionen kan lära av piloten. 

Validering/Verifiering 

Enligt Sturrock (2012) är V&V (verifiering & validering) av en simuleringsmodell ett viktigt steg för 

att avgöra om simuleringen är en korrekt avspegling av verkligheten och att hänsyn tagits till 

överenskomna parametrar från den funktionella specifikationen. Det vill säga att 

simuleringsmodellen är konstruerad på rätt sätt och att den simulerar vad intressenten 

efterfrågar.  

Enligt Sargent (2009) finns det fyra tillvägagångssätt att verifiera och avgöra om 

simuleringsmodellen är en tillräckligt korrekt avspegling av verkligheten. Det sätt som förespråkas 

i den här studien är att ett team får göra en subjektiv bedömning av både funktionerna i 

simuleringen och utfallet från simuleringen. Då kunskap om flödets funktion och utformning oftast 

finns i verksamheten är det relativt enkelt att utröna om simulationen av systemet beter sig på ett 

korrekt sätt. 

Validering görs enligt Sturrock (2012) för att säkerställa att intressenten får det den efterfrågat, 

det vill säga att modellen simulerar rätt förhållanden i den utsträckning som är överenskommet 

sedan tidigare. En validering görs tillsammans med intressenterna för att kontrollera att 

simulationsmodellen simulerar det som är överenskommet och motsvarar intressenternas 

förväntningar. Valideringen strävar efter att identifiera och förtydliga betydande skillnader mellan 

simuleringsmodellen och målbilden för simuleringen (Sturrock 2012). 

4.5 Steg 5 Verifiering genom triangulering 

Gaskins och Tanchoco (1987) säger att ett lämpligt tillvägagångssätt vid utformandet av ett AGV-

system är att först utforma systemet matematiskt för att sedan verifiera det genom simulation. Det 

stöds av Rajotia et al.(1998) som också anser att ett analytiskt tillvägagångssätt ger en god 

uppskattning av fordonsbehovet i ett system men att det bör verifieras via en simulering.  

Författarna till den teoretiska modellen som tagits fram i denna studie anser att det analytiska 

tillvägagångssättet och simulationen kan användas för att verifiera varandra. Genom en 

triangulering mellan de två metoderna går det att verifiera att de visar ett ungefärligt lika 

fordonsbehov med likartad utnyttjandegrad. Om det är stora avvikelser mellan de olika 

metodernas resultat bör det utredas om varför de visar olika. Då dessa metoder enligt Rajotia et 
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al.(1998) bör visa ungefärligt lika resultat är det ett enkelt sätt att konstatera att det med stor 

sannolikhet är det korrekta fordonsbehovet som framkommit. 
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5 Fallstudie 

 

För att utvärdera hur väl den teoretiska modell för dimensionering av AGV-system som tagits 

fram fungerar testades den genom en fallstudie på Sandvik AB.  

5.1 Bakgrund 

Företagsbeskrivning 

Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som finns globalt över hela värden. 2012 

hade företaget cirka 50 000 anställda i fler än 130 olika länder. Företaget bedriver forskning, 

utveckling, produktion och försäljning inom fem olika affärsområden:  

• Sandvik Mining – maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustri 

• Sandvik Machining Solutions – verktyg och verktygssystem för metallbearbetning 

• Sandvik Materials Technology - högt förädlade produkter i rostfritt stål, speciallegeringar 

och keramiska motståndsmaterial inom Tube, Stripe och Wire & Heating Technology 

• Sandvik Construction – applikationer till anläggningsindustrin 

• Sandvik Venture – tillväxt och lönsamhet i snabbväxande verksamheter  

Sandvik (2013) 

 

Sandviken HOT i Sandviken är en produktionsenhet inom affärsområdet Tube som ligger under 

Sandvik Materials Technology och består av Ämnesberedning, Pressverk och Färdigställning. De 

tillverkar rostfria sömlösa rör genom extrudering och räknas som en försörjningsenhet till det 

kommande förädlingsflödet. Råmaterialet kommer till Ämnesberedningen i form av stålstänger. 

Stängerna kapas till cylinderformade ämnen och bearbetas för att sedan hettas upp och 

extruderas till rör i pressverket. Dessa efterbehandlas sedan i Färdigställningen där de tvättas 

synas och kapas. Rören vidareförädlas och säljs sedan inom exempelvis gödsel-, kärnkraft-, 

hydraulik- och olja/gas industrin (Robert Sundin, Produktionschef Ämnesberedningen, 2013).  
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5.2 Målbild 

De förutsättningar som sattes upp vid första mötet med handledare Thomas Gauffin var att 

Ämnesberedningens interntransporter skulle betjänas av ett AGV-system, maskinparkens 

nuvarande layout skulle inte ändras, vilket medförde givna transportvägar för fordonen. Endast 

transporter av pall med eller utan material i skulle ske med AGV-fordon. Det beslutades också att 

systemet skulle bygga på AGV-fordon utrustade med batteribytessystem med 7,5 timmars 

tillgänglighet av 8 timmar. Samtliga maskiner på Ämnesberedningen skulle betjänas av AGV-

systemet. AGV-systemets införande skulle ske i två steg, steget ett innebär ett införande på ett 

pilotområde för att sedan införas på resterande verksamheten. Ett första steg för pilotområdet var 

att dimensionera fordonsbehovet med hänsyn till produktmix, transportsträckor och 

utnyttjandegrad för fordonen. 

5.3 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen bygger på en empirisk studie där information har samlats in via platsbesök, 

observationer och datainsamling på Ämnesberedningen vid Sandviken HOT. Nulägesanalysen 

användes som input till det analytiska tillvägagångssättet och simuleringen som genomförts i 

denna fallstudie. 

 

Flödeskartläggning i Ämnesberedningen 

Ämnesberedningen levererar material till tre olika Extrusionspressar. I ämnesberedningen kan 

materialet mot de olika pressarna delas upp i tre olika flöden beroende på diametern på ämnet, 

grovt, mellan och klent. Råämnen i Ämnesberedningen kommer i sju olika diametrar, från Ø121 

mm till Ø324 mm. De har olika längder som kan variera från 350 mm till 1050 mm. Materialet är 

rostfritt och finns i cirka 90 olika materialsammansättningar. Ämnesberedningen består av tre 

maskingrupper samt en gemensam maskin för alla flöden. I maskingrupperna finns en uppdelning 

mot dimensioner vilket innebär att en viss dimension går genom förutbestämda maskiner i de 

olika grupperna. Den färdiga produkten från Ämnesberedningen är ett ämne som genom 

extrudering blir ett rör. Rörets specifikation beror av de olika bearbetningarna som sker i 

ämnesberedningen.  
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Figur 3 Flöde Ämnesberedningen, Barås et al. (2012) 

I ämnesberedningen finns tre stycken separata flöden som styrs mot de olika 

extrusionspressarna, 925, 926 och 927. I maskingrupp ett (910/911) utförs kapning av runda 

stänger till ämnen formade som långa cylindrar. Gruppen består av 6 stycken kallsågar samt två 

stycken slipkapar. Stängerna läggs på ett uppläggningsbord i knippen vilka delas upp för att 

sedan matas in styckvis i sågen och kapas mot en specificerad längd styrd av kundorder. 

Kapaciteten i kapningen är beroende av stångens diameter samt materialets sammansättning, 

det vill säga materialets hårdhet och seghet. Extrema material med långa kaptider i kallsågarna 

planeras ofta mot slipkaparna som är en mer tidseffektiv men dyrare process. De två slipkaparna 

i maskingruppen är dock begränsade på dimensioner vilket innebär att de två grövsta 

dimensionerna endast går i kallsågar.  

I maskingrupp två (908/912) borras ett hål genom längden på alla ämnen. Gruppen består av tolv 

stycken borrmaskiner vilka är uppdelade mot ämnesdimensionen samt borrhålets storlek. 

Ämnena kommer in i maskinen en och en och spänns upp i en spindel. Ämnet roteras och en 

stillastående borr matas in från ena kortändan och skapar ett hål i ämnets centrum. Borrningens 

kapacitet är beroende av borrens storlek, längden på ämnet samt materialets sammansättning.  

I maskingrupp tre (914/915) svarvas ändan på varje ämne. Gruppen består av fyra stycken 

svarvar vilka är uppdelade mot ämnesdimension, två av maskinerna hanterar klenare 
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dimensioner och två maskiner de grövre dimensionerna. En av de grova maskinerna är 

begränsad upp till den näst största dimensionen vilket medför att bara en maskin kan hantera den 

största ämnesdiametern. Ämnena hanteras separat och spänns upp i maskinen, en roterande 

spindel med u-axel svarvar en radie på ämnets kant. I de grövre maskinerna svarvas även en 

kona (tratt) i borrhålet. Svarvens kapacitet påverkas av ämnets dimension, borrhålets storlek och 

materialets sammansättning.  

Skylab (918) är den sista maskinen för alla ämnen som inte kräver blästring. Där utförs slipning 

syning och tvättning av alla ämnen inför den kommande extruderingen. Ämnena kommer in i 

maskinen på rad och går först igenom en slipstation med fyra bandslipar, syning sker sedan 

direkt efter slipen, vid behov fläckslipas materialet eller omslipas. I maskinen sker en avslutande 

tvättning och skickas vidare från Ämnesberedningen. Material som har en yta som är polerad 

under tryck slipas inte utan synas och tvättas direkt. Skylabs kapacitet påverkas av materialets 

sammansättning samt materialets yta, en grov yta kräver mer arbete.  

Blästern (917) är en egen maskin som sandblästrar ytan inne i borrhålet. Blästring sker på 

specialprodukter som har höga krav på rörets inre ytskikt. Ämnena kommer in i maskinen separat 

och spänns upp mot borrhålet. Sand blästrar innerytan i ett bestämt tidsintervall, innan de skickas 

vidare kontrolleras ytan. Vid behov upprepas processen tills önskat resultat uppnåtts. Blästerns 

kapacitet påverkas av materialets sammansättning, borrhålets storlek samt längden på ämnet.  

Materialhantering 

Idag sker hantering av material med fem motviktstruckar där antalet pall som förflyttas varierar 

mellan en och tre beroende på totalvikten på lasten. Mängden material i pallarna varierar mellan 

2 och 18 ämnen beroende på materialets dimension och längd. Tomma pallar för retur kommer 

ner via en hiss från pressplan och körs med truck om tre till sex pallar per transport tillbaka till 

kapningen (910/911). 

Datainsamling 

Denna studie har erhållit data från hela 2011 års produktion som har fått representera normal 

produktion. Det är enligt Biggam (2008) ett så kallat kvoturval där data som ska användas i förväg 

väljs ut. Slumpen påverkar inte vilken data som används i studien utan det är styrt genom ett 

aktivt val av studiens utförare. Anledningen att ett års data användes var att alla olika varianter 

och tider skulle vara representerade i modelleringarna. Att 2011 års produktion användes 

berodde på att många stora projekt genomfördes under 2012 vilket medförde att data från det 
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året inte kunde representera normal produktion. För att kunna dimensionera flödet i 

Ämnesberedning krävdes produktionsdata samt längden för de olika transportsträckorna. 

Huvuddelen av de data som har behandlats har varit kvantitativ data med ursprung från Sandviks 

ABs stordatorsystem där alla arbetsorder ligger lagrade. Det är sekundärdata i form av 

rapporterade tider och antalet färdigställda stycken från produktionsflödet. Sträckorna i flödet är 

mätta med mätningshjul och är verifierade mot en layoutritning över fabriken.  

Beskrivning av data 

Detaljplanen på Ämnesberedningen är fast då maskiner, lager samt hämta och lämnapunkter 

redan finns och är inte flyttbara. Övriga parametrar i systemet var många och komplicerade vilket 

medförde att vissa delar behövde förenklas. Genom en dataanalys gick det att urskilja en generell 

detaljnivå som simuleringen krävde. I de olika maskinerna påverkades kapaciteten på olika sätt 

av olika parametrar. Författarna till denna studie identifierat dimensionen på ämnet, 

materialgrupp, borrens storlek, sträckan för transporter samt lastbärarens kapacitet som kritiska 

parametrar för det totala flödets kapacitet.  

Data analys 

Analysen av produktionsdata har skett i Excel. Datat har sorterats utifrån överenskomna 

parametrar från mötet med handledaren på Sandvik AB Thomas Gauffin. Data som har haft 

extrema värden (Outliers) har tagits bort efter diskussioner med handledaren. I analysen har 

kurvor på produktionsdata skapats och dessa har analyserats. Indelningen skedde så att 

gränserna för olika parametrar styrdes mot de olika tiderna arbetsorderna hade i de olika 

produktionsprocesserna. Det vill säga olika dimensioner på ämnet har delats in så att 

produktionstiderna harmoniserar med varandra och kurvorna är relativt normalfördelade.  

 

5.4 Analytisk tillvägagångssätt 

Författarnas sätt att genomföra det analytiska tillvägagångssättet bygger på följande delar från 

nulägesanalysen. Lastbärarens kapacitet och produktionsvolymen i de olika maskinerna, gav 

antalet transporter från punkt A, det vill säga från maskinen, till en eller flera olika punkter i 

layouten. Transportvägarna var sedan tidigare bestämda lika som sträckorna för varje enskild 

transport. Hastigheterna på fordonen och tiden för att hantera materialet vid lastning och lossning 

var definierade av leverantörer av AGV-systemet.  
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För att dimensionera AGV-systemet definierades vilken tidsrymd som skulle användas för 

beräkningen. Samtidigt definierades vad modellen skulle beräkna, då volymen var föränderlig 

över tid utfördes fler olika beräkningar. Utifrån dataanalysen ansågs dygn med störst och 

genomsnittligt antal färdigställda pall vara lämpliga, det totala årets produktion ansågs även som 

viktig då det gav en fingervisning om att det genomsnittliga dygnet gav en rättvisande bild.  

Antalet transporter för de olika sträckorna, under de olika bestämda tidsrymderna, multipliceras 

med sträckans längd för att få ut total transportlängd. Transportlängden delades sedan med 

hastigheten på fordonet, som tidigare var angiven av leverantörer. Det gav tiden för själva 

transporten, till den tiden adderas även last och lossningstiden som multipliceras med antalet 

transporter.  

Då AGV-fordonet skulle köra en del av sträckorna utan last behövde den tomma returen för flödet 

fastställas. Den uppskattades genom att flödet studerades, då lastbärarna returneras tre och tre 

ansågs att en tredjedel av returtransporterna sker med last och två tredjedelar sker utan last. Den 

tomma returen adderades till transporttiden genom att tiden för transporterna multiplicerades med 

den definierade procentsatsen, 66,66 % plus ett.  

För att få fram antalet AGV-fordon delades sedan den totala tiden för transporterna med 

tillgänglig tid för ett AGV-fordon.  

Tillvägagångssättet gav en formel som ser ut som följande: 

((Tiden för varje sträcka * antalet transporter) * (1 + tom retur i %) )  / Tillgänglig tid för ett 
fordon 

Det gav ett decimaltal som är antalet fordon som transporterna kräver.  

Resultat från analytiskt tillvägagångssätt  

Utfallet från beräkningar i den analytiska modellen visar att det för ett medeldygn (genomsnittligt 

antal pall som färdigställdes under ett dygn under 2011) krävs 0,67 fordon för att betjäna 

pilotområdet, vilket avrundas upp till ett fordon med en utnyttjandegrad på 67 %. För ett dygn som 

representerar maxflöde (det största antal pall som färdigställdes under ett dygn 2011) krävs det 

1,24 fordon för att betjäna pilotområdet, vilket avrundas upp till två fordon. Utnyttjandegraden för 

två fordon vid ett maxflöde är 62 %. Beräkningar som innefattade samtliga transporter i 

pilotområdet under 2011 visade på att det krävs 0,72 fordon för att betjäna pilotområdet. Vilket 
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avrundas upp till ett fordon med en utnyttjandegrad av 72 %. (se bilaga 1 Analytiskt 

tillvägagångssätt) 

5.5 Datorsimulering 

Funktionell specifikation 

Vid det första mötet med handledare på Sandvik bestämdes vilka projektmål som simulationen 

har. I simulationen skulle det vara möjligt att styra parametrar så som produktmix, skiftform och 

arbetstid. Produktmixen påverkar hela systemets kapacitet då olika ämnen tar olika lång tid att 

producera beroende av dimension och materialets sammansättning (hårdhet och seghet). 

Skiftformen skulle kunna ändras då det idag är produktion 24 timmar per dygn. Vid mötet 

beslutades att för simulering skulle produktmixen vara densamma som 2011 års produktion, det 

beslutades även att fordonens utnyttjandegrad skulle ligga mellan 70 % och 80 % för att det 

skulle finnas utrymme för viss störning i AGV-systemet. Mängden lager i simuleringsmodellen 

skulle motsvara samma antal som lagringsplatserna i Ämnesberedningens befintliga layout. 

Simuleringen avsåg att säkerställa att flaskhalsarna var maskinerna i produktionen och att AGV-

fordonen inte blir en begränsande faktor. Hastighetsbegränsningar som uppstår vid drift, 

exempelvis haverier, omställningar, underhåll och andra hastighetsförluster som påverkar 

kapaciteten skulle bortses från. Sandvik AB efterfrågade en enkel simulering med få parametrar 

som går att justera för att se hur flödet beter sig vid en förändring av materialmixen. Ett datum för 

simuleringens slut sattes till 2013-06-07.  

Utformning av simuleringsmodellen 

Då simuleringsmodellen bygger på att simulera transporter placerades alla hämta och lämna 

punkter ut i ett rutnät med positioner som motsvarar verkligheten. Positionerna för de olika 

punkterna levererades av konstruktionsavdelningen på Sandvik AB som hämtade dessa från 

avdelningens layoutritning med hjälp av ett CAD-program. Materialens ankomstintervall och 

ordning samt tider för olika produkter i maskinerna applicerades på modellen. Modellen 

provkördes och funktionaliteten kontrollerades. Vissa justeringar genomfördes och när alla delar i 

modellen fungerade korrekt började arbetet med att lägga in transportfordonen. De 

förutbestämda transportsträckorna placerades ut och anslöts mot hämta respektive 

lämnapunkter. Ett in- samt ett returflöde för lastbärare för transporterna applicerades. Sist lades 

fordonen för transporterna in och anpassades mot leverantörernas specifikationer. De beslutade 
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tiderna för batteribytessystemet, det vill säga de tider då trucken inte är tillgänglig lades också in i 

modellen.  

Validering av simuleringen 

För att säkerställa att simuleringen uppfyller den kravspecifikation som var överenskommet sedan 

tidigare genomfördes en validering av den färdiga simuleringsmodellen. Ett team med personer 

med god kännedom om flödet på Ämnesberedningen fick titta på simuleringen och utvärdera hur 

väl den fungerar. De som ingick i teamet var Therese Mauritzon (Produktionsteknisk Chef), Linus 

Wall (Produktionsingenjör), Thomas Gauffin (Produktionsingenjör). De parametrar som 

utvärderades i valideringen var maskinernas produktionstider, flödets funktion samt 

bakomliggande data till simuleringen. Från valideringen framkom det att under dataanalysen 

borde fler outliers tagits bort då vissa värden inte var realistiska. Efter överenskommelse om 

vissa förändringar i data ansågs att simulationen var en tillräckligt korrekt avspegling av 

verkligheten och kan användas vid dimensioneringen av AGV-systemets pilot. Då 

simuleringsmodellen inte tar hänsyn till hastighetsförluster i flödet kommer mängden transporter 

att utgå från maskinens maxkapacitet vilket enligt verifieringsgruppen är önskvärt. 

Genomförande och utfall av datorsimulering 

Vid simuleringen av fordonen i flödet skapades ett experiment som bestod av tre olika scenarion. 

Det analytiska resultatet på två fordon vid maxdygnet användes som utgångspunkt för de olika 

scenariona. Scenario ett innebar att ett fordon användes för att betjäna pilotområdet. I scenario 

två användes två fordon och i scenario tre användes tre fordon. För att säkerställa att flödet hade 

hunnit bli stabilt innan simuleringsdata började registreras användes en uppvärmningsperiod om 

2000 sekunder. Simuleringen kördes sedan 15681600 sekunder vilket motsvarar cirka 181 dygn 

eller 6 månader. De olika scenariona simulerades fem gånger för att skapa ett statistiskt 

underlag. 

I scenario ett hade fordonet en utnyttjandegrad av 100 % och klarade inte av att betjäna flödet då 

endast cirka 60 % av antalet transporter utfördes. I scenario två hade fordonen en 

utnyttjandegrad av 78 % och klarade av att utföra samtliga transporter dock uppstod en viss 

blockering av maskinerna. Maskinerna som AGV-systemet betjänar är uppdelade i grupper om 

grovt och klen sida. Grova sidan kunde producera 100 % av tiden medan den klena sidan endast 

kunde producera 99,96 % av tiden, den var blockerad på grund av transportväntan 0,04 % av den 
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totala tiden vilket motsvarar 1,7 timmar. I det tredje scenariot var utnyttjandegraden för fordonen 

59 % och klarade av att utföra samtliga transporter.  

I scenario ett uppgick tom retur till 40 % av tiden vilket skiljer sig mot scenario två och tre som 

uppgick till 63 % av tiden. Tiden som fordonen blockerar varandra och väntar på transporter 

ökade nästintill linjärt med antalet fordon i systemet. Vid scenario ett fanns inga andra fordon som 

kunde blockera systemet vilket medför att tider för blockeringar inte förekommer. I scenario två 

förekom blockeringar i 4,13 % av tiden vilket motsvarar cirka 7,5 dygn. I scenario tre förekom 

blockeringar 7,48 % av tiden vilket motsvarar cirka 13,6 dygn. Resultatet påvisar att två fordon 

klarar 99,96 % av transporterna utan väntetider med en utnyttjandegrad om 78 %. (se bilaga 2 

Simuleringsresultat) 

5.6 Verifiering genom triangulering 

Utfallet av mängden fordon som krävs för piloten skiljer sig något från de olika metoderna. Den 

analytiska metoden på visar att det krävs 1,24 fordon för att hantera alla transporter medan 

simuleringsmetoden visar att det krävs 1,56 fordon. Båda metoderna resulterar i att två fordon 

krävs för att betjäna pilotområdet men de har vissa skillnader som beror på att den analytiska 

metoden har vissa brister. Antalet fordon skiljer med 0,32 stycken vilket motsvarar 20,5 %. 

Avvikelsen beror troligtvis av att i det analytiska tillvägagångssättet togs inte någon hänsyn till 

blockeringar, samtidigt som de transporter som sker med tom retur uppskattades vilket även 

påverkar fordonsbehovet. Båda metoderna visar ett relativt lika resultat och är beräknade mot ett 

maxflöde med en relativt låg utnyttjandegrad, vilket säkerställer en viss överkapacitet. En viss 

väntan för transporter uppstår i simuleringen, då det endast är 1,7 timmar av 6 månader går det 

att bortse ifrån. Slutsatsen från de två metoderna är att två stycken AGV-fordon kommer att räcka 

för att betjäna Ämnesberedningens pilotområde.  
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6 Resultat/Diskussion 

 

Fallstudien 

Med erfarenheten från studien anser författarna att ju mindre komplex tillverkning desto mindre 

mängder data behöver analyseras. Mindre data ger färre antaganden vilket är en bidragande 

faktor till ett mer rättvisande utfall från det analytiska tillvägagångssättet, samtidigt som en mer 

komplex verksamhet ger mer data och fler antaganden vilket i sin tur innebär ett ökat behov av 

simulering för dimensionering av ett AGV-system.  

Flödet på Ämnesberedningen är slumpmässigt och föränderligt över tid vilket även medför att 

behovet av transporter varierar. I fabriken tillverkas cirka 90 stycken olika stålsorter i 7 stycken 

olika dimensioner med olika specifikationer vilket ger en stor matris att ta hänsyn till. 

Produktmixen styrs av vad kunderna beställer och varierar beroende på efterfrågan.  

Produktmixen är en faktor som påverkar utfallet vid en dimensionering, ju större produktmix desto 

mer dataanalys krävs innan arbetet med en dimensionering kan påbörjas.  

Vid dataanalysen påträffades en mängd värden som kunde definieras som outliers vilket medför 

att sekundärdatas trovärdighet kan ifrågasättas. Det finns uppenbarligen en mängd 

felrapporteringar i de data som använts vilket kan tyda på att det även kan finnas fel kvar som 

inte går att upptäcka då dessa ligger gömda i det normala klustret av tider och data. Enligt 

Toivonen et al. (2006) är korrekt data av största vikt för att få en lyckad modell, vilket medför att 

det går att ifrågasätta om det var rätt och riktigt att använda det här sekundärdatat vid 

modelleringen. Problemet vid genomförandet av denna studie är att den har varit tidsbegränsad 

viket inte gett förutsättningar att hämta primärdata i produktionen. Hade mängden alternativ i 

produktmixen varit färre hade andra möjligheter för studien funnits. 

Det går även att ifrågasätta om avdelningen som användes i fallstudien gav bästa möjliga 

förutsättningar då det inte fanns möjlighet att skapa egen primärdata. Ett enklare flöde med 

mindre varianter av produkter hade högst troligt skapat bättre förutsättningar för kontroll av vår 

modell för dimensionering av AGV-system.  

Resultatet från fallstudien påvisar att det krävs två fordon för materialhanteringen i 

Ämnesberedningens pilotområde. Utfallet av antal fordon som krävs för piloten skiljer sig något 

mellan de olika metoderna. Den analytiska metoden påvisar att det krävs 1,24 fordon för att 
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hantera samtliga transporter medan simuleringsmetoden visar att det krävs 1,56 fordon. Båda 

metoderna resulterar i att två fordon krävs för att betjäna pilotområdet, dock skiljer det 0,32 

fordon vilket motsvarar 20,5 %. Enligt Kesen och Baykoc (2007) måste vissa antaganden göras 

vid ett analytiskt tillvägagångssätt. Avvikelserna i resultatet beror troligtvis på att det analytiska 

tillvägagångssättet inte tog hänsyn till blockeringar, samtidigt som antaganden gällande tomma 

returtransporter gjordes. 

Ganesharajah et al. (1998) påvisar i sin forskning att det är svårt att estimera tomma returer vid 

ett analytiskt tillvägagångssätt vilket även syns i den här rapporten. I fallstudien estimerades att 

67 % av transporterna i det analytiska tillvägagångssättet skedde med tom retur. Det avvek med 

cirka 3 % från simuleringsresultaten för scenario två och tre. Simuleringens resultat varierade 

beroende på om ett eller flera fordon användes. Anledningen var att då ett fordon inte klarade alla 

transporter minskade även den tomma returen. I de fall där alla transporter genomfördes var 

resultaten lika men avvek fortfarande från estimeringen som användes i det analytiska 

tillvägagångssättet. 

I simuleringen framgick det tydligt att tider för blockeringar ökade med antalet AGV-fordon då det 

var fler som skulle dela på de begränsade utrymmena. Detta stöds av Sinreich och Tanchoco 

(1992) som påvisar att antalet fordon i systemet även påverkar mängden blockeringar. 

Vid det analytiska tillvägagångssättet kan stora avvikelser från en simulering uppstå om inte rätt 

antaganden görs för den tomma returen. En annan påverkansfaktor är antalet fordon och risker 

för blockeringar.  

Båda metoderna visar ett relativt lika resultat och är beräknade mot ett maxflöde med en relativt 

låg utnyttjandegrad för fordonen. Detta säkerställer en viss överkapacitet som efterfrågades av 

Sandvik AB. Vid simuleringen uppstod en viss väntan på transporter genom att AGV-systemet 

inte klarade vissa toppar. Tiden för väntan på transporter var 1,7 timmar av den totala 

simuleringstiden om 6 månader. Genom att väntetiden var extremt liten i förhållande till den totala 

tiden ansåg författarna av den här studien att den gick att bortse ifrån. Slutsatsen från de två 

metoderna är att två AGV-fordon kommer att räcka för att betjäna Ämnesberedningens 

pilotområde.  

Teoretiska modellen  

Rajotia et al.(1998) anser att de olika metoderna har vissa skillnader i resultaten, frågan är hur 

stor skillnaden kan vara för att kunna konstatera att resultaten är accepterade. Wang och 
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Chatwin (2005) förespråkar simulering av komplexa flöden, det är någonting som författarna av 

denna studie styrker. Ett analytiskt tillvägagångssätt är endast beräkningar av en ögonblicksbild, 

en simulation kan istället ge en avspegling av hur ett föränderligt flöde reagerar över tid. Med det 

analytiska tillvägagångssättet beräknas ett medelvärde för antalet fordon på ögonblicksbilden 

som en tidsperiod innefattar. Från medelvärdet går det inte att utläsa huruvida transporter blir en 

flaskhals under vissa situationer. Eftersom det analytiska tillvägagångssättet inte tar hänsyn till 

hur fordonsbehovet förändras över tiden kan ett medelvärde på X antal fordon dölja situationer 

där transporterna är en begränsande faktor. 

Modellens relevans för dimensionering av ett AGV-system anser författarna av studien vara god 

då den täcker de viktiga delar som krävs för att nå ett trovärdigt resultat. De olika delmomenten i 

modellen stöds av många olika forskares teorier och resultat. Beroende på noggrannheten i 

genomförandet av de olika stegen kommer resultaten att variera från fall till fall. För att säkerställa 

att resultaten från de olika metoderna inte avviker kraftigt vid trianguleringen har en hög 

noggrannhet eftersträvats i fallstudien, trots önskemål om en hög generell nivå från företaget. 

Modellen är generell och omfattar de flesta företag och aktörer inom tung industri. De olika 

stegen är generella för alla typer av verksamheter men kräver olika mycket beroende på 

komplexiteten i flödet som ska utredas. Modellen ger en struktur för en dimensionering av ett 

AGV-system, men för ett framgångsrikt användande av modellen är det centralt att de 

parametrarna som nämns i steg 2 i modellens nulägesanalys utreds med hög noggrannhet. En 

hög noggrannhet vid nulägesanalysen bidrar till ett resultat som är en korrekt avspegling av 

verkligheten.  

Efter den genomförda fallstudien anser författarna att resultaten från trianguleringen är så pass 

lika att det går att fatta beslut om antalet fordon utifrån utfallet av modellen för dimensionering av 

AGV-system. Författarna av denna studie anser även att det går att uppnå en hög trovärdighet 

och hög noggrannhet genom att använda den framtagna modellen för dimensionering av AGV-

system. 
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7 Slutsats och förslag till fortsatta studier 

 

Syftet med denna studie var att skapa en modell för tillvägagångssätt vid dimensionering av ett 

AGV-system inom tung industri. Genom att följa den modell som är framtagen i denna studie från 

skapande av målbild till verifiering genom triangulering, är det möjligt att med hjälp av resultatet 

dimensionera ett AGV-system för en tung industri.  

Aspekter som måste tas i beaktande vid dimensionering av ett AGV-system är: 

• Fastställa AGV-systemets flödesvägar och flödesriktningar 

• Fastställa vilka hämta respektive lämnapunkter finns i systemet 

• Tillgängliga transportvägar, deras färdriktning och sträckning  

• Produktionsvolymer i maskiner 

• Lastbärarens kapacitet.  

• Hastigheter på AGV-fordonen, tiden för lastning och lossning och kö-storlek 

För att hitta dessa parametrar krävs det god kännedom om verksamheten, samt väl 

dokumenterad produktionsdata. Komplexiteten i verksamheten som ska införa ett AGV-system 

bör även tas i beaktning då det medför större krav på noggrannhet i beräkningar.  

Hur en dimensionering av ett AGV-system inom tung industri genomförs kan enligt denna studie 

ske på två sätt. Med ett analytiskt tillvägagångssätt eller en simulering. Studien förespråkar att 

dessa kombineras genom en triangulering för att säkerställa en tillräckligt korrekt avspegling av 

verkligheten.  

Förslag på fortsatta studier 

Författarna av denna studie anser att modellen ger goda resultat men att den kan utvecklas 

ytterligare genom fler fallstudier vilket även skulle höja validiteten. Det är även troligt att modellen 

som är generell är applicerbar på annan verksamhet än tung industri. Det skulle därför vara 

intressant att utveckla modellen och testa den inom andra verksamheter.  

Det som inte definieras av denna studie är hur ett införande av ett AGV-system med modellen 

ska genomföras som projekt. Fortsatta studier bör undersöka hur en projektering ska se ut samt i 

vilka projektfaser de olika delarna ska appliceras.   
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