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Abstract 

This degree project has been carried out in cooperation with Weland Lagersystem 
AB in Gislaved, a company that produces smart storage systems. Weland 
Lagersystem AB sells and assembles storage lifts that stores items vertically. These 
lifts are covered by sheets, rails for assembly, splines and corner profiles. All 
covering items exists in varying dimensions.  The problems with the lifts are that 
the covering is expensive and consists of many parts to assemble. 
 
The goal of the project is to investigate if a covering in a plastic material can be 
easier to assemble and more cost-effective than the covering solution of today. If 
the investigation turns out to be false, then a better concept  for assemblage and 
cost in steel will be developed. As well will the design documents and drawings for 
the solution be handed to Weland Lagersystem AB. 
 
Theoretical frame is a chapter where the methods that will be used in this project 
are described. The chapter Method and implementation defines how the facts in 
Theoretical frame have been used to full fill a result. 
 
The result includes a solution in steel consisting of fewer parts for the covering 
than today’s solution. The new concept contains new developed sheets, rails for 
assembly  and corner profiles. The cost-estimations results in that the new 
solution becomes more cost-effective. 
 
The rapport ends with a discussion of the result considering cost, assemble, design 
and ergonomic aspects. Suggestions for further work are also represented. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i sammarbete med Weland Lagersystem AB i Gislaved 
som är ett företag där smarta lagersystem tillverkas. Weland Lagersystem AB säljer 
och monterar lagerhissar som lagrar artiklar i höjdled. De här hissarna är beklädda 
av paneler, monteringsskenor, dekorlister och hörnprofiler. Alla beklädnadsdelar 
förekommer i varierande storlek. Problemet med hissarna är att beklädnaden av 
dem är kostsam samt att delarna för beklädnaden är många att montera.  

Målet med arbetet är att undersöka om en beklädnad i plast kan bli mer kostnads- 
och monteringseffektiv än dagens lösning. Om resultat av undersökningen blir 
negativ ska ett bättre monterings- och kostnadskoncept i plåt utvecklas. Likaså ska 
konstruktions- och ritningsunderlag till det resulterande konceptet  tillhandahållas 
Weland Lagersystem AB. 

Teoretisk referensram är ett kapitel som beskriver de olika metoderna som 
kommer att användas under arbetets gång. I kapitlet Metod och genomförande 
beskrivs hur underlaget i Teoretisk referensram har andvänts för att nå ett resultat.  

Resultatet innefattar en konceptlösning i plåt bestående av färre beklädnadsdelar 
än dagens lösning. Det nya konceptet bygger på en hissbeklädnad med 
nyutformade paneler, monteringsskenor och hörnprofiler. Kostnadskalkylerna 
resulterar i att lösningen blir mer kostnadseffektiv.  

Rapporten avslutats med en diskussionsdel kring resultatet gällande kostnad, 
montering, design och ergonomi samt förslag till vidare arbete. 
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1 Inledning 
Examensarbetet utfördes som en del i utbildningen Maskinteknik inom de båda 
inriktningarna produktutveckling  och design samt industriell ekonomi och 
produktionsledning på Jönköpings tekniska högskola. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng. Uppdragsgivare har varit Erik Enlund, Engeenering manager på 
Weland Lagersystem AB och handledare har varit Fredrik Elgh, Universitetslektor 
inom produktutveckling från Tekniska högskolan i Jönköping. 

Arbetet har utförts i samarbete  med företaget Weland Lagersystem AB med 
planen att försöka finna en ny lösning för dagens beklädnad av verksamhetens 
lagerhissar. Arbetet var tänkt att utreda om en ny lösning kan vara mer kostnads- 
och monteringsmässigt effektiv. Utredningen resulterar även i om ett byte av 
beklädnadens material från plåt till plast blir bättre och billigare. 

Utvecklingsarbetet har följt produktutvecklingsprocessens olika faser och dess 
tillvägagångssätt och verktyg beskrivs i rapporten.   

 

 

1.1 Företagsbeskrivning 
Weland Lagersystem AB arbetar med effektivisering av smarta 
lagerhanteringssystem och är ledande inom marknaden. Företaget ingår i 
koncernen Weland AB som omsätter ca 1 900 miljoner kronor och har ca 900 
anställda. Koncernen är ett familjeföretag som började med att tillverka trappor 
och gallerdurk på 1950-talet och har idag expanderat sortimentet till att även 
producera bl.a. fasadstegar, gallermöbler och märkbrickspress [1]. Weland AB har 
sitt huvudkontor i Smålandsstenar och koncernen innefattar många olika företag 
så som Weland Plåt AB, UC Skidcenter AB, Weland Fastigheter AB och 
Industrireklam i Halmstad AB [2]. 
 
Företaget fick sitt nuvarande namn först år 2006 efter att Weland AB år 2001 
blivit delägare i Compact Logistic System AB som år 1999 började producera samt 
utveckla lagerhissarna Compact TWIN och Compact LIFT. 
Sedan 2003 är företaget placerat i Gislaved efter uppköpet av f.d. 
Continentalfabrikens lokaler då de även började tillverka pall- och grenställ [1]. 
 
Weland Lagersystem AB har idag egna försäljningskontor i Gislaved, Göteborg, 
Västerås, Finland och Danmark. De har även representanter i länder som 
Storbritannien, Nederländerna och Spanien [1]. Företagets bokslutsår 2009-07-01 
till 2010-06-30 visade en omsättning på ca 58 miljoner kronor och i företaget finns 
32 stycken anställda [3]. Weland Lagersystem ABs vision är ”vi ska vara en vinnare 
på vår marknad”. Med det här menar organisationen att de ska vara det bästa 
företaget i koncernen Weland AB samt att de ska uppskattas i vardagen bland 
kunder och leverantörer [4].  
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Företagets strategiska mål för 2011/2012 är att öka antalet affärer genom nya 
kunder, etablering på nya marknader och tydliga baskoncept som enkelt 
marknadsanpassas [4].  

 

1.2 Produktbeskrivning 
Compact TWIN och Compact LIFT [1] är lagerhissar som gör det möjligt att lagra 
artiklar i höjdled på ett säkert och effektivt vis (se figur 1). Hissarna ger möjlighet 
att spara 70-90% av lagerytan samt ge en produktivare och mer ergonomisk 
orderplockning för de anställda. Hissen ger även kunden möjlighet att förvara 
lagerartiklar tryggt och säkert genom att enbart behörig personal har tillgång till 
artiklarna. 
 
Hissarna byggs i olika storlekar för att passa kunden så bra som möjligt (se figur 
2). Höjden går att variera från 3-16m  med minsta höjningsintervall på 150mm. 
Hissens byggflexibilitet gör det tänkbart för kund att placera den på åtskilliga 
platser (se figur 3). Variationen i höjdled möjliggör att utnyttja lagerutrymmen med 
snedtak likaså andra ytor med höjdskillnader orsakade av t.ex. takbjälkar.  
 
Lagerhissarna är idag beklädda med 0,7mm tjocka paneler i varierande storlek 
beroende på hissbredd och panelens placering på hissen (se figur 4). De vanligaste 
måtten på panel är 450x750mm. Panelerna fästs genom hakning i monteringslister 
som är utformade med inhak (se figur 5). Mellan varje panellängd sitter en 
dekorlist för att fylla ut avståndet mellan panelerna. Den har också funktionen att 
upprätthålla dem på plats samt omöjliggöra demontering av panelerna utan 
verktyg (se figur 6). De svarta vertikala linjerna i figur 1 är dekorlisterna. Hörnen 
på hissen bekläs med en profil i bockad plåt. 
 
Nackdelarna med dagens beklädnadslösning är att de ingående delarna är många 
till antal och sort vilket leder till onödiga monteringsmoment men även kostnader. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Compact TWIN och Compact LIFT sett framifrån [1]. 
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Figur 2 Storleksvariationer [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Placeringsmöjligheter [1].  
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Figur 4 Vy bilder panel. 

 

  



Inledning 

9 

 
Figur 5 Monteringsskena och placering av monteringsskena per hissida. 

 

 

 

 
Figur 6 Dekorlist. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att skribenterna ska fördjupa och tillämpa sina 
kunskaper som de lärt sig under sin studietid på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Likaså är syftet att tillhandahålla Weland Lagersystem AB med nya tankar och 
idéer. 

Målet med arbetet är att undersöka om möjligheten finns att tillverka en mer 
kostnadseffektiv hissbeklädnad i plast samt understödja Weland Lagersystem AB 
med koncept och idéer för ny hissbeklädnad. Om plast inte skulle visa sig vara 
mer kostnadseffektivt ska koncept till billigare beklädnad i dagens material 
framläggas tillsammans med kostnadskalkyler. 

Konceptresultatet ska levereras till Weland Lagersystem AB i form av 
ritningsunderlag, CAD-modeller, kostnad- och investeringskalkyler för 
hissbeklädnadsförslag. 

      

1.4 Avgränsningar 
Inga färdiga detaljer behöver tillverkas och ritningsunderlag kommer inte vara 
dimensionerade med hänsyn till hållfasthet då det inte finns utrymme för det i 
tidsplanen. Dock ska nya monteringskoncept testas och tidsuppskattas i form av 
en crap-up. Om det tillhandahållna konceptet kräver investering av verktyg ska 
investeringskostnaden beräknas med en payback. Allt arbete och beräkningar 
kommer att utföras efter företagets standardhissar och snittförsäljning per år.  

 

1.5 Disposition 
Rapporten fortsätter med teoretisk referensram där arbetsmetoder, material och 
tillverkningsmetoder beskrivs. Därpå följer kapitlet Metod och genomförande där 
en beskrivning gällande bland annat fullföljandet av arbetet och 
konceptframtagningen görs.  Sedan presenteras de slutgiltiga koncepten och 
resultaten i en resultatdel. Rapporten avslutas med en  slutsats och diskussion 
kring resultatet och projektet samt de funderingar och tankar som uppkommit 
under arbetets gång. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen planeras utgöras av metoder och verktyg rörande 
idégenerering, sållning, kostnadsberäkningar och tidsstudie av montering. 
Information om plast och dess tillverkningsmetoder samt tillverkningsmetoder för 
plåt kommer också presenteras i kapitlet. I bilagor tillhörande kapitlet kommer 
också en sammanställning av olika plaster att upprättas. Informationssökning 
kommer ske via böcker, internet och datorprogram. 

 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 
I nedanstående kapitel presenteras produktutvecklingens olika faser 
projektplanering, definiering, konceptutveckling och konstruktion. 

2.1.1 Projektplanering 

Fasen projektplanering handlar om att planera projektets resurser och tid. Ibland 
kan det vara bra att i projektplaneringfasen framställa ett så kallat Gantt-schema 
för att få en uppfattning om i vilken ordning momenten ska ske och hur mycket 
tid som ska läggas på dem. Vid skildringen av Gantt-schemat åskådliggörs även 
vilka moment som kan ske parallellt. Återgivandet av varje moment görs som 
staplar där längden av stapeln motsvarar aktivitetens tid [5, 6]. 

2.1.2 Definiering 

I den här fasen av produktutvecklingsprocessen definieras de krav och de tänkbara 
problem som kan finnas. Eventuellt görs en konkurrentanalys. En 
sammanställning av dagens information framställs och analyseras [6].  

2.1.3 Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingen utvecklas idéer samt koncept i form av text och 
skisser. De utvärderas genom olika metoder för urval av koncept och idéer för att 
sedan kunna fatta beslut kring vilket koncept som verkar mest lovande. Besluten 
dokumenteras och sammanställs sedan [5-7]. 

2.1.4 Konstruktion 

De tidigare fattade besluten i konceptutvecklingsfasen ligger till grund för 
konstruktionsfasen. I den här fasen ska underlag till en mer detaljerad och kanske 
till och med färdig produkt av det slutgiltiga konceptet utvecklas. Underlaget kan 
vara bland annat ritningar och prototyper. För det här krävs en detaljerad 
konstruktion där dimensioner och produktionsunderlag fastställs [5, 6].  
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2.2 Idégenerering  
I fasen konceptutveckling används olika genereringsmetoder för att skapa idéer 
för nya lösningar. 

2.2.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att skapa många idéer och lösningar skriftligt eller 
muntligt i grupp där de varken censureras eller kritiseras av de andra deltagarna. 
Det är bra med olika kompetenser inom gruppen som ska utföra brainstormingen. 
Det leder till ökad kreativitet bland annat genom förbättring av andra 
gruppmedlemmars idéer. I efterhand utvärderas resultaten från idékläckningen [5, 
6, 8].  

2.2.2 Fältstudium 

Metoden fältstudium är en akademisk eller annan utredning som är en motsats till  
teoretisk undersökning, där granskning av något sker i dess naturliga miljö [8, 9].   

2.2.3 Skissning 

Skisser är en visualiseringsteknik för att utforma, pröva, kommunicera och 
generera idéer. Illustrationerna åskådliggör idéer i bild och kan leda till en 
ungefärlig plan samt fungera som minnesverktyg för utföraren [5, 10]. 

 

2.3 Urval 
För att välja lösningar att arbeta vidare med används ibland sållningsverktyg som 
är tänkt att underlätta urval av koncept. Några förslag på olika verktyg för sållning 
beskrivs nedan.  

2.3.1 Genomförbarhetsbedömning 

Metoden kallas även ibland Gutfeel-sållning och byggs på utvecklarens spontana 
känsla inför idéen. Konceptet bedöms efter  känslorna; ja, troligen, kanske och nej 
[6]. 

2.3.2 För- och nackdelslista  

För idéer och metoder utformas listor som beskriver de möjliga lösningarnas för- 
och nackdelar. Koncepten besvaras med kommentarer om tveksamheter eller 
förbättringsmöjligheter [6].  
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2.3.3 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris är en metod som även kallas Go/No-Go-sållning. Det är en 
metod som används för kontroll av om ett koncept eller lösning uppfyller 
önskemålen. Matrisen är uppbyggd av krav som koncepten jämförs med. 
Beroende på hur koncepten uppfyller kraven iordningställs idéerna med olika 
elimineringskriterier; ja, nej eller sök mer information.  När lösningarna är 
presenterade i matrisen fattas beslut om konceptet ska fullföljas (go) eller 
elimineras (no go) utifrån elimineringskriterierna (se figur 7) [5, 6].  

 

 
Figur 7 Elimineringsmatris [5]. 

2.3.4 Beslutsmatris  

Metoden är även kallad Pugh’s urvalsmatris där koncepten jämförs och utvärderas 
gentemot ett valt referenskoncept. Referenskoncepten kan vara den ursprungliga 
lösningen eller ett av de nya koncepten. Kriterierna viktas oftast i skala 1-5 och 
koncepten jämförs om de är bättre (+), sämre (-) eller lika bra (0) i förhållande till 
referenskonceptet. Därefter summeras viktningarna och resultaten rangordnas 
efter att de negativa viktningssummorna subtraheras från de positiva [5, 6]. 

 

 

2.4 Kostnadskalkyler 
Investeringars lönsamhet kan beräknas genom kalkyler för återbetalningstid samt 
inbesparingar. Med inbesparingar avses kostnads- och tidsbesparingar. 
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2.4.1 Payback-metoden 

Payback-metoden är en enkel kalkylmetod som beräknar återbetalningstiden för 
en investering utan hänsyn till ränta. Metoden används mest kortsiktigt och 
återbetalningstiden kallas även ibland payoff-tid. Den beräknade tidsperioden 
jämförs sedan med företagets tänkbara maximala återbetalningstid [5, 8, 11]. 

2.4.2 Kapitalvärdemetoden 

Är en kalkylmetod som  även ibland kallas nuvärdesmetoden och visar om en 
investering är lönsam med hänsyn till företagets kalkylränta. Metoden utgår från 
investeringstillfället och alla kommande in-och utbetalningar jämförs med 
tidpunkten för investeringen. Alla framtida in-och utbetalningar räknas om till vad 
de hade varit värda vid investeringstiden. Lönsam blir investeringen om nuvärdet 
av de insparade kostnaderna överstiger investeringskostnaden. Skillnaden mellan 
nuvärdet av de insparade kostnaderna och investeringen kallas kapitalvärde. Så 
fort kapitalvärdet understiger noll blir investeringen ej lönsam [8, 11]. 

2.4.3 Tidsstudie 

Studien är en analys där arbetets utförande studeras. För utförande av analysen 
används stoppur eller videoupptagning för att i tid mäta återkommande 
arbetsmoment. För att få trovärdiga värden upprepas tidtagningarna ett flertal 
gånger [12]. 

 

2.5 Modellering 
Modellering innebär att skapa något i en tredimensionellverkan. Inom 
produktutveckling kan det bland annat göras genom skulptering, ritning med 
skuggor eller via datorvisualisering. 

2.5.1 Datormodellering 

Vid 3D-forming med hjälp av dator kan program som PRO Engineer, SolidWorks 
och Catia användas för att förtydliga koncepten. Datorstödd visualisering används 
mest i produktutvecklingsprocessens layout- och detaljkonstruktionsfas. I 
datorprogrammen kan även ritningsunderlag skapas och beräkningar samt analyser 
utföras för tillverkningsunderlag [8, 5]. 

2.5.2 Crap-up 

Är en modell som byggs upp av enkla medel som t.ex. papper och kartong för att 
visa produktens tänkta funktion och form [10].  
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2.6 Plast 
 

Plast är idag ett material som används mer och mer. Det är uppbyggt av så kallade 
polymerer och tillsatsämnen. En polymer är oftast ett organiskt material som 
består av kedjeformade molekyler. De kedjeformade molekylerna byggs upp av 
många mindre molekyler så kallade monomerer. Processen när monomerer sätts 
samman för att bilda en polymer kallas polymerisation. Beroende på hur de olika 
polymerkedjornas struktur ser ut, det vill säga linjär, förgrenad eller tvärbunden 
struktur får polymeren olika egenskaper som styrka och utseende.  
Polymerer kan framställas både syntetiskt och naturligt och utgör en grund i 
plaster och dess kännetecken. Dessa egenskaper kan påverkas genom 
tillsatsämnen, additiv, så som t.ex. stabilisatorer, smörjmedel, färgämnen och 
brandskyddstillsatser [13].  
 
Plaster delas in i de tre grupperna härdplaster, termoplaster och elaster. 
Härdplaster är ofta uppbyggda av tvärbundna polymerer vilket gör plasten stark 
och motståndskraftig mot återsmältning och omformning. Andra egenskaper 
härdplaster generellt besitter är sprödhet, låg fuktabsorption, hög 
värmebeständighet och mindre formkrympning än termoplaster. Härdplaster 
används sällan utan någon typ av tillsats eller förstärkning. De vanligaste 
härdplasterna är fenoler, omättad polyester och uretan. 
Termoplaster är det mest använda plastmaterialet och ersätter i dagens läge 
härdplaster i många situationer. Uppbyggnadsstrukturen är oftast linjär eller lätt 
förgrenad vilket ger materialet egenskaper som lättbearbetning och återvinning. 
Andra egenskaper hos termoplaster är låga tillverkningskostnader och låg vikt. De 
mest förekommande termoplasterna är Polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE), 
polystyren (PS) och polypropen (PP).  
Elaster kan vara både termoplaster eller härdplaster och har oftast en kovalent 
tvärbunden struktur som garanterar att materialet återgår till sin ursprungliga form 
efter töjning på grund av stor elastisk töjbarhet. Typiska egenskaper för elaster är 
god flexibilitet och att de är resistenta mot de flesta oorganiska syror och salter 
[13, 14].  
 

2.7 Tillverkningsmetoder plast 
I följande kapitel beskrivs några tillverkningsmetoder för plast som kan tänkas 
vara användbara under arbetets gång.  

2.7.1 Formblåsning 

Den här metoden är främst avsedd för tillverkning av ihåliga produkter som t.ex. 
PET-flaskor. Ett polymerrör placeras i en form med produktens önskade 
utseende. In i röret blåses varm luft som får polymerröret att expandera till önskad 
storlek. Därefter kyls formen och komponenten kan tas ut (se figur 8) [13, 14]. 
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Figur 8 Formblåsning [14]. 
 

2.7.2 Extrudering, strängsprutning 

Extrudering är en är en tillverkningsmetod där en stor roterande skruv i en 
värmekammare. I värmekammaren hettas det inmatade råmaterialet i form av 
pellets upp till smälta. Materialet pressas därefter ut genom ett munstycke varpå 
den utformade produkten kyls direkt (se figur 9) [13, 14]. 

 
Figur 9 Extrudering [14]. 

2.7.3 Varmformning, vakuumformning 

Det finns olika typer av varmformning varav vakuumformning är den vanligaste. 
Vid vakuumformning värms en termoplastskiva upp till sin mjukningspunkt och 
sugs sedan mot formningsverktygets konturer. Därefter kyls skivan och stelnar 
mot formen då den tagit upp formens profil (se figur 10) [13, 14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10 Vakuumformning [14]. 
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2.7.4 Formpressning 

Det finns olika varianter av formpressning av vilken en används för svårformade 
termoplaster. Generellt sätt används metoden för härdplaster då den tar längre tid 
och kostar mer för termoplaster. Metoden kan användas till att producera stora 
och simpla former. Processen går ut på att en massa fylls i en form där massan 
värms upp varpå den pressas i en hydraulisk press (se figur 11) [14]. 

 
 

 
Figur 11 Formpressning [14]. 

 

2.7.5 Formsprutning 

Formsprutning är en metod där  tillverkningen utgår från att råmaterialet i form av 
pellets matas in i en stor roterande skruv i en värmekammare. Här hettas 
materialet upp till smälta och pressas in i en form varpå den utformade produkten 
stelnar under tryck. Metoden är den vanligast förekommande metoden för 
termoplaster (se figur 12) [13, 14]. 

 
 

Figur 12 Formsprutning [14]. 
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2.7.6 Expanderad skumgjutning 

Vid den här processen används lågt tryck och låg temperatur. Granulater mjukas 
upp i en aluminiumform och expanderar genom att ett tidigare tillsatt skummedel 
avger koldioxid under ångupphettning och lågt tryck. Genom ångupphettning och 
tryck kan materialet utvidgas upp till 20 gånger sin storlek (se figur 13) [14].  

 
 

 
 

 
 

Figur 13 Expanderad skumgjutning [14]. 

 

2.8 Formning av plåt 
I det här kapitlet presenteras några formningsmetoder för plåt som pressning, 
klippning, bockning och rullformning.  

2.8.1 Pressning 

Pressning förekommer ofta i tre varianter sträckdragning, dragpressning och 
sträckpressning. Sträckdragningen används för  stora svagt kupade detaljer, 
dragpressning för till exempel burkar där utgångs materialet ofta är en cirkulär 
plåt. Sträckpressningen är till för produkter där hög hållfasthet önskas och detaljen 
är grundare (se figur 14) [15].  

 
Figur 14 Pressning [15]. 
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2.8.2 Klippning 

Klippningsprocessen påbörjas med en skjuvning i materialet som ger en plastisk 
deformation. Processen avslutas med brott. Parametrar att ta hänsyn till vid 
klippning är materialtyp, klippspalt, plåttjocklek och verktygshastighet som alla 
berör klippytans utseende. Olika processer av klippning är till exempel klippning 
med stansverktyg, klippning med saxskär, klippning med roterande skär (se figur 
15) [15]. 

 

 
Figur 15 Rullsax [15]. 

2.8.3 Bockning 

Bockning formar plåten genom böjning och är en plastisk bearbetningsmetod. Det 
finns olika typer av bockning bland annat, V-bockning, U-bockning, 
kantbockning, valsformning och rullformning. Materialets utsida sträcks vid 
bockning medan insidan komprimeras. Bockbarheten hos materialet anges i 
minsta bockningsradie (se figur 17) [15, 16].  

 

 
Figur 17 Fribockning [15]. 
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2.8.4 Rullformning 

Rullformningsmetoden används vid tillverkning av plåtprofiler med hög precision. 
Formning sker i många små steg med hjälp av parvis drivande rullar som 
materialet matas igenom.   Formningsprocessen är skonsam mot materialet och 
tilläggsprocesser såsom stansning, klippning och håltagning kan utföras i samband 
med rullningen [17]. 
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3 Metod och genomförande 
I följande kapitel kommer tillvägagångssättet för examensarbetet och de använda 
metoderna som beskrivits under kapitlet Teoretisk referensram att redovisas. 
Genomförandet kommer att framföras efter produktutvecklings- processen olika 
faser. 

Arbetet har till största del utförts på Tekniska högskolan i Jönköping men viss 
regelbunden arbetstid har tillbringats på Weland Lagersystem AB. Utöver möten 
med uppdragsgivarna till examensarbetet har författarna även haft överläggningar 
och möten med andra företag. 

 

3.1 Projektplanering 
Examensprojektet startade med att en projektbeskrivning och fullgjord 
kravspecifikation sammanställdes för att författarna, handledare och 
uppdragsgivare skulle vara överens angående uppgiftens innebörd (se bilaga 1).   

Planeringen och riktningarna för arbetet uppdagades i en planeringsrapport som 
innehöll bland annat arbetets avgränsningar, metodval samt en tidsplan i form av 
ett Gantt-schema (se bilaga 2).  

  

3.2 Definiering 
En studie av produkten och dess beklädnad gjordes för att definiera ingående 
delar, kostnader, utnyttjandegrad av redan befintliga delar och problem med 
dagens lösning. För att få en bättre förståelse för uppgiften upprättades en check-
lista innehållande bland annat en sammanställning av uppdragsgivarens övriga 
önskemål (se bilaga 3). En grundlig undersökning av de kravställda materialet plast 
gjordes för att ta reda på egenskaper, tillverknings- och designmöjligheter för 
beklädnaden (se bilaga 4 och kapitlet 2.6-2.7). 

På grund av begränsad tillgång att se konkurrenters ingående delar och ihop 
sammansättningar kunde inte en konkurrentanalys gällande beklädnaden utföras. 
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3.3 Konceptutveckling 
För att generera idéer gjordes fältstudier av upphängningar och fästen. Därefter 
utfördes skisser med hjälp av brainstorming och kravspecifikationen som 
underlag. De enkla idéerna som uppkom vid brainstorming visades och 
diskuterades med uppdragsgivare som fick möjlighet att lämna kommentarer. 
Många av de uppvisade koncepten byggde på glidning av panelerna där 
skribenterna tillsammans med handelaren på företaget Erik Enlund började 
spekulera kring att utnyttja en redan befintlig tvärgående balk för dessa koncept.  
En ny brainstorming genomfördes utefter de idéer som tog form under mötet 
med uppdragsgivaren. Mer konkreta skisser togs fram och en enklare Gutfeel-
sållning fullföljdes. Många av de resulterande koncepten vid Gutfeel-sållningen 
byggde på en hel panellängd istället för dagens lösning med tre paneler per längd 
(se kapitel 3.3.3 Koncept). Under ett senare möte med Weland Lagersystem ABs 
produktchef togs beslutet att två koncept för hissbeklädnad ska överlämnas till 
företaget. Ett av förslagen ska bygga på en hel panellängd  och det andra med tre 
paneler per längd. Anledningen till bestämmandet om koncepten var att de 
fortfarande vill ha möjlighet att efterlikna sin nuvarande design färgmässigt  med 
paneler i olika färg men att det kostnadsmässigt kanske vore bättre med idén en 
hel panellängd.  

 

3.3.1 Studie av plast och dess möjligheter 

Löpande under arbetets gång gjordes studier om plasters egenskaper och 
tillverkningsmetoder i olika litteraturer och datorprogram (se kapitel 2.6-2.7). 
Informationen om plasterna sammanställdes i två stycken för- och nackdelslistor 
samt en lista av egenskaper hos de olika tillverkningsmetoderna (se kapitel 2.3.2 
samt bilaga 4). Efter vägningar av för- och nackdelar om plasters egenskaper var 
termoplast den undergrupp som var mest lämpad enligt uppsatta krav. PVC, ABS, 
PMMA och PC blev de återstående materialen som verkade mest passande i 
undergruppen termoplaster. Den sammanställda listan för tillverkningsmetoderna 
användes som underlag vid diskussion kring tillverkningsmöjligheter för olika 
koncept. Efter en tids konceptgenerande bokades ett möte med ett 
tillverkningsföretag av plastprodukter. Under mötet gjordes en handläggning av de 
kvarstående koncepten från Gutfeel-sållningen. Nya koncept framställdes genom 
brainstorming och lättare crap-ups utformades (se kapitel 2.5.2) på grund av de 
tillverkningsaspekter som framkom under mötet med tillverkningsföretaget. 
Under mötet började föraningar om att en beklädnad i plast både skulle bli dyrare 
och begränsa designmöjligheterna träda fram. Begränsningarna inom design 
innebar att reducering av dekorlister och monteringslister inte var möjligt. En 
konkret kostnad för plastpanelerna och dess verktyg kunde inte tillhandahållas 
utan slutgiltiga ritningar men företaget var i stånd att säga att en beklädnad i plast 
skulle bli dyrare än nuvarande lösning. 
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Ett nytt möte med uppdragsgivaren Weland Lagersystem AB tog plats där 
information och nya koncept redovisades. Diskussioner kring hur det önskade 
materialet och dess tillverkningsmetoder inte uppfyllde krav och andra önskemål  
utifrån redovisad fakta ägde rum. Till följd av insamlad information fattades det 
beslut om att avvika från det tidigare satta materialkravet och återgå till plåt. 

3.3.2 Monteringsstudie 

För att se hur  de återblivande koncepten från Gutfeel-sållningen skulle fungera 
rent praktiskt gjordes en monteringsstudie på plats hos kund i Ljungby. Studien 
utfördes även för att få en tidsuppfattning om beklädnadsmomentet (se bilaga 5 
och kapitel 2.4.3). Det som uppfattades tidskrävande var inte själva 
panelupphängningen utan tiden det tog att fästa monteringsskenor och dekorlister. 
Undersökningen framvisade också att mycket tid lades vid uppletandet av rätt del 
till rätt plats då dagens lösning innehåller många olika delar som lätt kan förväxlas. 
Likaså kan många olika delar leda till felpackning av delar inför montering. 

Under monteringsstudien hos kund fanns möjligheten att ställa frågor till montör 
angående beklädnaden. Det som framkom var bland annat att dagens lösning 
innefattar många delar vilket komplicerar beklädnaden. Även att det finns 
svårigheter med upphängningen av beklädnaden vid trånga utrymmen. 

 

3.3.3 Koncept  för paneler 

Här följer  en sammanställning av de kvarvarande koncepten efter Gutfeel-sållning 
innan material beslutats. 

 

Koncept A 

 Glidning av panel i över- och 
underkant. Kan leda till 
minskad skakning och 
vibration.  

 Kräver inga regelförändringar 
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Koncept B 

 Glidning alternativt 
hakning.  

 Panelen sitter inte 
fast i underkant, 
orsakar vibrationer 
och skakningar. 

 Regel kan behöva 
ändras. 

Koncept C 

 Glidning av panel i 
över- och underkant. 
Kan leda till minskad 
skakning och 
vibration. 

 Kräver 
regelförändringar. 

Koncept D 

 Glidning av panel i över- 
och underkant. Kan leda till 
minskad skakning och 
vibration. 

 För att slippa 
regelförändringar placeras en 
list mellan panelerna.  
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Koncept E

 Glidning av panel. 
 

Koncept F
 Kräver 

monteringsskena och 
dekorlist. 

 Panel hängs fast med 
kardborreband.  

 Smidig avtagning 
men extra process att 
fästa banden.  

Koncept G 

 Kräver 
monteringssken och 
dekorlist. 

 Panel hängs fast med 
magnet. 

 Smidig avtagning 
men extra process att 
fästa magneterna. 
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Koncept H

 Panel hakas på och vrids fast via 
gångjärn. 

 Tar mycket plats. 

Koncept I 

 Kräver monteringsskena och 
dekorlist. 

 Böjbara piggar på 
monteringsskenan som träs in 
i hål i panelen. 

Koncept J 

 Fungerar även bra för 
vakuumgjutning. 

 Kräver efterprocesser. 

 Kräver 
monteringsskena och 
dekorlist. 

 Kan inte göras som en 
stor panel då den inte 
blir tillräckligt styv 
med plast. 
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3.3.4 Urval  

I det här kapitlet presenteras de olika matriserna som användes för framsållning av 
de återblivande koncepten från Gutfeel-sållningen. Först gjordes en 
elimineringsmatris vilket resulterade i tre koncept som visade störst möjlighet för 
vidareutveckling (se kapitel 2.3.3 samt figur 18 ). De här tre koncepten sållades 
därefter i en Pugh’s urvalsmatris (se kapitel 2.3.4). För att få bra viktningsvärden 
till matrisen togs hjälp av anställda på Weland Lagersystem AB. De anställda fick 
värdera viktighetsgraden av kriterierna på en skala från ett till fem. Efter insamling 
av viktningsvärden gjordes en sammanställning där medelvärden togs fram och 
användes i matrisen (se figur 19).  

 

Koncept K 

 Glidning och påhängning av panel i 
enbart överkant 

 Kräver en enklare typ av 
monteringsskena 
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Figur 18  Elimineringsmatris. 

 
Figur 19 Pugh’s urvalsmatris. 
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3.3.5 Koncept för övriga delar 

Nedan följer en sammanställning av  några koncept för vissa övriga ingående delar 
för beklädnaden. Följande koncept är de som kvarstod efter en Gutfeel-sållning. 
Koncepten visar idéer för hörnprofiler och monteringskenor.  

 

 

 
 

 

Koncept 1 

 Hörnprofil som ej kräver skruvfäste 
på panelen 

Koncept 2 

 Hörnprofil som ej kräver 
skruvfäste på panel 
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Koncept 3a och 3b 

 Hörnprofil med hakfäste i ytterkant 

 Täcker inte över skruvhål på panel fullkomligt 

Koncept 4 

 Hörnprofil med vinkelfäste på 
insidan som ger möjlighet att haka 
på hörnprofilen 

 Döljer skruvhål på panel 

 Haken sitter mitt på 

Koncept 5 

 Hörnprofil med vinkelfäste på 
insidan som ger möjlighet att haka 
på hörnprofilen 

 Döljer skruvhål på panel 

 Haken sitter i ytterkant och är 
rätvinklig 
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3.3.6 Slutgiltig lösning 

Det kvarstående panelkonceptet efter beslutsmatrisen blev Koncept K (se kapitel 
3.3.3) där panelen glids in eller hakas på en tvärgående monteringsbalk. Panelen 
fästs med skruv i en monteringsskena som sitter fast i grundkonstruktionen med 
skruvar. Panelen skruvas fast för att uppfylla kravet att beklädnaden inte ska 
kunna demonteras utan verktyg. Panelkoncepten uppfyller även designkravet 
färgmässigt då konceptet kan göras som en hel panellängd eller tre delpaneler. När 
panelkonceptet K bestämts valdes Koncept 5 för hörnprofil fram. Hörnprofilen 
syftar till att hakas på hålen i monteringsskenan och panelen istället för att skruvas 
fast. Sist utsågs Koncept c för monteringsskena som mest lämplig då den har både 
skruvhål för panel och plats för hakning av hörnprofil i samma hål. Fördelen med 
att ha de båda funktionshålen kombinerade bidrar till mindre tillverkningssteg. 

Koncept 6 

 Hörnprofil med vinkelfäste på 
insidan som ger möjlighet att haka 
på hörnprofilen 

 Döljer skruvhål på panel 

 Haken sitter i ytterkant 
 

a b c 

Koncept för monteringsskenor 

 Olika varianter för hålfästen för panel 
och hörnprofil 
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3.4 Konstruktion 
När det slutgiltiga framsållade konceptet för både hel panellängd samt tre 
delpaneler tagits fram började modellering av de olika delarna för koncepten 
visualiseras fram i SolidWorks (se kapitel 2.5.1 Datormodellering). Efter att 
grundformerna till delarna var färdigmodellerade började en finjustering av mått 
och utseende ske för att möjliggöra samspel mellan delarna. För att 
konceptkonstruktionen skulle bli verklighetstrogen behövdes hänsyn tas till de 
längdökningssteg på 150mm som hissen säljs i trots att arbetet är beräknat på en 
standardhiss med höjd 6,5m. Delarnas storlek var även tvungna att anpassas till 
hissens öppningslucka på dess framsida.  Därav konstruerades delarna i flera olika 
höjder (se bilaga 6). Panelerna och monteringsbalken utformades även med 
varierande bredder då hissens sidor har olika längder. En 
konstruktionssammansättning av alla delarna tillsammans utfördes för att få en 
bättre bild av hur beklädnaden skulle kunna se ut. Utefter de CAD-modeller som 
gjordes i SolidWorks skapades ritningar som användes som underlag för 
prissättning av tillverkare. Vid dimensionering togs inte hänsyn till hållfasthet. 

3.4.1 Panel 

Panelerna kan tillverkas genom bockning (se kapitel 2.8.4) och stansning av hål. 
Då uppgiften gick ut på att försöka finna en mer kostnadseffektiv lösning 
modellerades paneler i olika höjder för att komma fram till den bästa lösningen. 
Som nämnts innan gjordes paneler även i olika bredder då koncept för två 
längdvarianter ska redovisas (se bilaga 6).  

3.4.2 Hörnprofil 

Hörnprofilerna kan bockas till en rät vinkel varpå en hakningsmekanism svetsas 
eller toxas fast på profilen. Hänsyn har även tagits till att möjliggöra breddning av 
profilerna för att få konceptet med hela panellängder att passa företagets 
designkrav bättre. För att minska antalet delar i beklädnaden har diskussioner 
kring profilernas längder förts. Möjligheten finns att göra dem längre dock 
komplicerar det monteringen då en kortare hörnprofil är lättare att hantera för 
montören.  

3.4.3 Monteringsskena   

För monteringsskenan undersöktes tillverkningsmöjligheter inom bockning och 
rullformning (se kapitel 2.8.5) för att få fram det billigaste alternativet.  
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3.4.4 Monteringsbalk 

Panelerna har tänkts hängas upp på den redan existerande tvärgående balken (se 
figur 20). Dock är antalet tvärgående balkar idag för få för den nya 
beklädnadslösningen. Därför konstruerades och dimensionerades en liknande men 
tunnare variant av den befintliga monteringsbalken som verkade 
överdimensionerad för upphängningen (se figur 21). Ritningarna skickades till 
tillverkare med  förhoppningarna att få fram en billigare och enklare variant.  

 

 

 

 
Figur 20 Nuvarande monteringsbalk. 

 

 

 
Figur 21 Ny monteringsbalk. 
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3.5 Kostnadsberäkningar 
Efter att dimensioner och antal delar valts ut till en standardhiss började 
beräkningar föras kring hur stor besparingen i antalet monteringsdelar var för de 
nya koncepten (se bilaga 7). När offerter mottagits från tillverkare beräknades 
kostnadsbeklädnaden för de två koncepten. För att förenkla beräkningarna 
kalkylerades kostnaden för varje panelsektion per höjd (se bilaga 8). Med hjälp av 
kalkylförenklingarna och de bestämda panelstorlekarna beräknades 
beklädnadskostnaden per hissida då de skiljer sig. Kostnaderna för de fyra sidorna 
slogs sedan samman till en totalkostnad för beklädnaden av hissen (se bilaga 9).  

3.5.1 Kapitalvärdekalkyl 

Då totalkostnaderna för de båda koncepten tagits fram började 
investeringskalkyler utföras. För att fullfölja investeringskalkylerna krävdes även 
en totalkostnad för Weland Lagersystem ABs nuvarande lösning av beklädnad. 
Investeringskalkyler utfördes med kapitalvärdemetoden (se kapitel 2.4.2) med 
kalkylräntor på 15 % respektive 20 % då företaget inte hade en specifik kalkylränta 
att tillhandahålla. Anledningen till användandet av två kalkylräntor var för att 
skapa så bra kostnadsunderlag som möjligt för Weland Lagersystem AB. Både 
kostnader och besparingar beräknades till nuvärde för en tioårsperiod då 
verktygen antas ha en ekonomisk livslängd på tio år (se bilaga 10).  

3.5.2 Payback-kalkyl 

Ett av kraven i kravspecifikationen var att beräkna en payback (se kapitel 2.4.1) 
om en investeringskostnad uppstod (se bilaga 1). De båda nya koncepten kräver 
enligt offerter investeringskostnader för verktyg. Därför utfördes payback-kalkyler 
för de båda lösningarna (se bilaga 10). 
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4 Resultat och analys 
De två resultaten av ny hissbeklädnad innefattar fyra huvuddelar som har samma 
konstruktionslösning för de båda lösningarna. De här tillverkas i plåt då 
plaststudien visade att en beklädnad i plast skulle bli dyrare. Tre av de här delarna 
är nyutvecklade och den fjärde är den redan befintliga tvärgående 
monteringsbalken. Efter samtal med uppdragsgivare beslutades att nuvarande 
monteringsbalk ska användas även för de extra insatta balkarna. Enligt tillverkaren 
skulle den tunnare monteringsbalken bli för vek i överkant och samma mått som 
dagens balk krävdes. Genom att använda den redan befintliga balken behövs inte 
en investeringskostnad för verktyg då tillverkning med rullformning hade krävts. 
Nedan följer bilder som visar upphängningen av de delade panelerna sett från 
både ut-och insida (se figur 22 och 23). Även en snittbild för att tydligare illustrera 
panelfasthängning redovisas (se figur 24).   

Alla delarna till de två resulterande koncepten har konstruerats i SolidWorks och 
skickats till uppdragsgivare. För att förbättra förståelse för läsare har enklare 
ritningar gjorts för paneler och monteringsskena (se bilaga 11). 

 

 

 

 
Figur 22 Panelupphängning utifrån. 
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Figur 23 Panelupphängning inifrån. 

 

 

 
Figur 24 Snittbild av panelfasthängning. 
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4.1 Panelkoncept: Uppdelade paneler 
Varje sida på hissen kommer vara uppdelad i tre panelsegment som hakas eller 
glids på monteringsbalken. Panelerna kommer vara 0,7mm tjocka och tillverkas 
genom bockning. Panelerna är utformade med en invikt underkant för att öka 
stabiliteten i panelen. Hålen på kantpanelerna som är till för ihakning av 
hörnprofil samt fästning av panel på monteringsskena stansas ut. På motsatt sida 
från hålen har kantpanelerna en invikt kant till skillnad från mittpanelen som är 
utformad med två invikta kanter och inga hål. De invikta kanterna är till för att 
hålla ihop panelerna med någon form av clips då mittpanelen inte fästs med skruv 
(se figur 25). Panelerna tillverkas i de tre bredderna 750mm, 1208mm och 
1301mm där två stycken 750mm paneler kombineras med antingen en 1208mm 
eller 1301mm beroende på om det är fram, bak eller sida på hissen som bekläds. 
De utförs även i höjderna 150mm, 300mm, 450mm, 900mm och 1200mm. 

 

             

 
Figur 25 Vy bilder för panel. 

 

4.2 Panelkoncept: Hela paneler 
Här täcks hissbredden upp av en panel istället för tre. Även för det här konceptet 
kommer panelen vara 0,7mm tjock och invikt i underkant för bättre stabilitet. De 
hela panelerna saknar den invikta sidokanten då de inte behövs. Tillverkning sker 
genom bockning samt stansning av de hål som används för fästning av panel på 
monteringsskena och ihakning av hörnprofil. Panelen hängs upp genom hakning 
eller glidning på monteringsbalk och utformas i de två bredderna 2708mm och 
2801mm beroende på vilken sida av hissen som bekläds. Panelen skruvas fast i 
monteringsskenor på varsin sida. Även här tillverkas panelerna i höjderna 150mm, 
300mm, 450mm, 900mm och 1200mm. 
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4.3 Gemensamma delar 
Delar som är gemensamma för de båda koncepten är hörnprofilen och 
monteringskenan. Hörnprofilen tillverkas genom att bocka en 0,7mm tjock plåt 
och profilen köps per meter (se figur 26). Längden på hörnprofilen anpassas efter 
längden på panelerna för att underlätta vid demontering. Längderna profilen 
utförs i är 150mm, 300mm, 450mm, 1200mm och 2100mm. Profilen hakas i hålen 
på panelen genom de fasttoxade vinkelhakarna som ingår i meterpriset (se koncept 
6 kapitel 3.3.5).  

Monteringsskenan produceras genom rullformning då det blir mest lämpligt både 
kostnadsmässigt och kvantitetsmässigt per order trots en investeringskostnad för 
verktyg (se figur 27). Precis som för hörnprofilen är priset på monteringsskenan 
per meter och längderna som monteringsskenan tillverkas i är 55mm, 205mm, 
355mm, 805mm och 1105mm. Monteringsskenan tillverkas i 2,5mm tjocklek och 
monteras i höjdled mellan monteringsbalkarna och på varje sida av 
panellängderna. Således används två stycken längder av monteringsskenor på varje 
sida av hissen. Vilket innebär en reducering på tre längder per sida jämfört med 
den nuvarande lösningen. På skenan sitter hål för infästning av panel samt 
upphängning av själva skenan i grundkonstruktionen. Hålen för panelinfästningen 
är formade på längden så att även hörnprofilens vinkel ska kunna hakas igenom 
panelen och monteringsskenan (se figur 28).  

För bättre förståelse över vilka storlekar på de gemensamma delarna som passar 
ihop med de olika panelhöjderna se tabell 1. 

  

 
Figur 26 Hörnprofil och vinkelhakar. 
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Figur 27 Monteringsskena. Figur 28 Ihakning av hörnprofil. 

 
 
 
 

Tabell 1 Sammanställning över hur de olika delarna hör ihop 
 

Panel (mm) Monteringsskena (mm) Hörnprofil (mm) 
150 55 (2st) 150 
300 205 (2st) 300 
450 305 (2st) 450 
900 805 (2st) 2100* 
1200 1105 (2st) 1200 

* Panel 900mm placeras längst ner och följs alltid av en 1200mm panel. För att reducera 
antalet delar används en hörnprofil som täcker  både 900mm och 1200mm panelerna. 

Monteringsskena 

Monteringsbalk 
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4.4 Kostnadsberäkningsresultat 
I följande kapitel presenteras kostnader och investeringsresultat för de två 
konceptlösningarna.  

4.4.1 Resultat för uppdelade paneler 

Det nya konceptet har en totalkostad per hiss på 15 877,26 kr. Vilket ger en 
besparing på 2472,56 jämfört den nuvarande lösningen. Totalbesparingen på 100 
stycken standardhissar för ett år blir 247 256 kr. Då den nya lösningen kräver 
investering i verktyg resulterade materialbesparingen i en paybacktid på 6,6 
månader. Återbetalningstiden uppfyller Weland Lagersystem ABs satta krav på en 
paybacktid på ett år.  

När man ser till besparingen i förhållande till verktygets ekonomiska livslängd på 
tio år, resulterade beräkningen med en kalkylränta på    15 % i en totalbesparing på 
1 105 928,40 kr. Kapitalvärdet vid en kalkylränta på  20 % blev 901 620,80 kr. 

Då monteringsstudien resulterade i  att mycket tid lades på många 
monteringsmoment har nu det nya konceptet ett reducerat antal delar. 
Procentuellt har den nya lösningen minskat i antalet delar med 25,2 %. 

Resultatet från kalkylerna visar att konceptet för uppdelade paneler blir en 
kostnadseffektiv lösning då kapitalvärdet är positivt och återbetalningstiden 
uppfyller krav.  

4.4.2 Resultat för hela paneler 

Totalkostnaden för lösningen med hela paneler per hiss är 13 882,26 kr vilket ger 
en årlig besparing för 100 stycken standardhissar på 446 756 kr jämfört med 
dagens lösning. Precis som för det tidigare resultatkonceptet uppfylls kraven om 
återbetalningstid. Den här lösningen ger kortare en återbetalningstid på bara 3,7 
månader.  

Vid en kalkylränta på 15 % gav det här konceptet ett kapitalvärde på 2 103 409 kr 
och vid en kalkylränta på 20 % ett värde på 1 102 328,40 kr. Som går att läsa ur 
beräkningarna skiljer sig de långsiktiga besparingarna mycket beroende på vilken 
ränta företaget räknar med.  

Även för konceptet med hela paneler har antalet monteringsdelar reducerats. Här 
något mer i jämförelse med uppdelade paneler. Totalt har antalet delar minskat 
med 46,6 % vilket inte är långt från en halvering.  

Då kapitalvärdet även här är positivt och återbetalningstiden uppfyller företagets 
satta krav blir lösningsförslaget en lönsam investering. Den blir dessutom mer 
kostnadseffektiv än både dagens lösning och konceptet för uppdelade paneler.    
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5 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet består av diskussioner och slutsatser gällande resultatet. Även 
arbetsmetoden diskuteras kring vad som kunnat göras annorlunda och kapitlet 
avslutas med slutsatser och övriga rekommendationer för vidare arbete. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Då resultatet berör flera olika aspekter har den här diskussionen delats upp i 
underrubrikerna kostnad, montering, design och ergonomi.  

5.1.1 Kostnad 

Kostnadsberäkningarna för de nya beklädnaderna är inte exakta men tros i vissa 
fall kunna minskas ytterligare. Bland annat kan troligen kostnader för den 
nuvarande monteringsbalken reduceras då tillverkningssteg för håluttagning kan 
minskas. Arbetet rymde inte tid för hållfasthetsberäkningar men chansen finns att 
en tunnare monteringsbalk ändå kan bära upp panelens tyngd. På så sätt kan 
materialkostnaden för balken kanske minska något. Dock innefattar det antagligen 
en ny investeringskostnad för verktyg om annan tillverkningsmetod än 
rullformning inte hittas. Liknande beräkningar skulle även kunna göras på den nya 
monteringsskenan för att se om den är överdimensionerad för sitt syfte. Således 
finns det kanske även här en möjlighet att reducera materialkostnader. 

Då den nya lösningen är billigare bör även kapitalbindningen i lagret minska vilket 
i sin tur kan minska företagets räntekostnader. Om inköp av material istället 
betalas ur egen kassa fås mer pengar i behåll som t.ex. kan placeras i bank för att 
öka pengarna genom räntesatser. 

Den fysiska hanteringskostnaden är också något som möjligen kan minska då 
antalet delar som ska flyttas och transporteras blir färre. När det kommer till 
transporten av delarna till montage är antalet delar färre att frakta men större. 
Därför är det svårt att avgöra om kostnader här kan besparas. Större 
transportfordon kanske behövs. 

5.1.2 Montering 

Koncepten för de nya beklädnaderna har varit svåra att uppskatta tidsmässigt då 
en hel hiss inte har beklätts. Känslan är dock att de moment som uppfattades mest 
tidskrävande under monteringsstudien har minskat. Bland annat har antalet delar 
reducerats som ska skruvas fast och det är också färre delar att hitta och passa 
samman. Om monteringstiden teoretiskt sätt skulle minska med 30 minuter på en 
standardhiss blir det 50 timmar för 100 hissar. Det här motsvarar 1,25 arbetsvecka 
montagemässigt. Frågan är bara hur mycket tid som faktiskt går att spara in med 
de nya lösningarna.  
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Utnyttjar man glidningen av panelerna vid monteringar som ger utrymme för det 
minskar förflyttandet av liften, som används vid montering, då två sidor kan 
bekläs från samma punkt. Frågan är om den tidsbesparingen väger upp mot det 
faktum att panelerna är tyngre samt större. Det leder kanske till att liftkorgen inte 
rymmer samma mängd paneler. På så sätt kanske det blir fler hissfärder för 
montören i höjdled. Intuitionen säger att monteringstiden för de nya koncpeten 
bör vara mindre, mycket tillgrund för att det är färre moment att utföra då 
monteringsdelarna är färre. Likaså tros de nya koncepten med både möjlighet för 
hakning och glidning fungera bättre vid många typer av monteringsutrymmen. Det 
ger förhoppning om reducerad monteringstid vid de mer komplicerade 
monteringarna. Tankar har även förts kring om reducerad monteringstid hade 
kunnat påverka reseersättningskostnader så som övernattning för montörer och 
dylikt. Dessvärre tros inte det ha verkan på den kostnaden vid montage av en hiss 
då hissbeklädnaden i dagens skede sker först sista dagen.  

Vid montering av dagens beklädnad sker en del montering  på marken med 
grundstommen liggandes t.ex. monteringen av monteringsbalkarna. Möjligheter 
finns kanske att även andra delar som de nya monteringsskenorna kan monteras 
då med. Skulle det fungera minskar troligen monteringstid då montören slipper att 
åka med liften lika mycket. 

5.1.3 Design 

Designmässigt går de två resulterande koncepten att variera. När det kommer till 
konceptet med hela panellängder skulle hörnprofilen kunna utformas med bredare 
kanter för att möjliggöra en liknelse av det nuvarande färgutformningen. Plåt som 
materialval förhindrar heller inte möjligheterna till olika färgval vilket kunde vara 
ett dilemma med vissa plastsorter som inte kunde färgas i alla färg. En annan 
nackdelsaspekt som uppkom under plastundersökningen var att plaster är statiska 
och därför lättare kan dra åt sig damm och partiklar än plåt.    

5.1.4 Ergonomi 

Då hissbeklädnaden monteras av människor har även hänsyn försökts ta till 
ergonomi under utvecklingen av de nya koncepten. Idéer  och tankar som 
uppkommit har varit om vissa delar kan monteras redan på marken för att 
montören ska slippa onödiga lyft. I dagens läge monteras de tvärgående 
monteringsbalkarna fast på grundstommen på marken och tankar kring om inte 
även monteringsskenorna skulle kunna monteras på det här viset uppstod. På så 
sätt behöver inte montören lyfta över axelhöjd och tid sparas troligen in då 
montören inte behöver transporteras med hiss för att montera på högre höjder.  
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Det framtagna konceptet bygger på bland annat glidning av panel vilket möjliggör 
för montören att lasta av större delen av tyngden på monteringsbalken för att 
sedan bara skjuta in panelen. Glidsystemet leder också till enklare montering vid 
trånga utrymmen då montörerna slipper klättra med panelerna. Det här är en 
viktig aspekt då klättring med paneler kan slita på kroppen och då allt arbete på 
höjder innebär risker. Nackdelen med den nya lösningen rent ergonomiskt är att 
panelerna är tyngre och aningen större vilket leder till att de blir svårare att greppa. 
Dock kan montörerna utföra panellyften två och två och dessutom blir 
panellyften färre då vi minskat ner antalet paneler.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 
Målet med att undersöka om en beklädnad i plast kunde bli mer kostnadseffektiv 
uppfylldes genom att studier av litteratur och samtal med tillverkningsföretag 
resulterade i att det inte var möjligt. Dock lyckades en mer kostnadseffektiv 
lösning i plåt hittas som författarna anser uppfylla kravspecifikationen och 
företagets önskemål. Även idéer och konstruktionsunderlag till alla delar utan 
hänsyn till hållfasthet har framlagts till Weland Lagersystem AB. 

Att utföra och tillhandahålla uppdragsgivaren kostnadsberäkningar uppfylldes till 
största del. På grund av tidsbrist hann inte definitiva kostnadsunderlag 
tillhandahållas då arbetet hade blivit för stort om material- och 
konstruktionsberäkningar hade utförts. Vid kapitalvärdesanalysen fanns ej 
möjlighet att få fram kalkylräntan vilket ledde till att två beräkningar med olika 
räntor utfördes. Därför är även inte de kostnadsanalyserna exakta. Målet att 
framföra kostnadsberäkningar anses ändå ha uppfyllts då det inte fanns möjlighet 
att påverka orsakerna till att beräkningarna inte blev exakta. 

Anledningen till att det inte kunnat göras självkostnadskalkyler för de utvecklade 
detaljerna berodde på att Weland Lagersystem AB inte hade eller tänkt ha egen 
produktion av de här delarna. 

I efterhand har kunskap erhållits om att studien av monteringen borde skett i ett 
tidigare skede då viktiga monteringsaspekter tillhandahölls som påverkade 
konceptutvecklingen. Likaså hade det varit bra om tid funnits för att göra fler 
studier för att få fram ett bättre tidsunderlag för monteringen. 

Arbetet har varit intresseväckande och lärorikt då mycket kunskap kring 
produktutvecklingsprocessen erhållits. Det har även gett en ännu klarare bild på 
hur nära produktutvecklingsarbetet ligger produktionsekonomiska aspekter. 
Därför känns det i efterhand givande att arbetet utfördes inom de båda 
utbildningarna produktutveckling  och design samt industriell ekonomi och 
produktionsledning.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen är att resultatet uppfyller uppdragsgivares krav och är en investering 
företaget bör ta aktning till då resultaten från kalkylerna visar på en besparing. 
Dock krävs hållfasthets- och konstruktionsberäkningar för att utveckla exakta 
kostnadsunderlag. Andra rekommendationer är att finna mer passande 
håldimensioner för monteringsskenans fäste i grundkonstruktionen.  

Arbetet har även uppnått de mål som sattes för projektet. 
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Bilaga 1- Kravspecifikation 
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Bilaga 2 – Ganttschema 
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Bilaga 3 - Checklista 
Mekaniska 
Panelbeklädnad tar ej några belastningar då balkar i grundkonstruktionen tar stötar 
vid eventuella hyll- och maskinfel. Det finns ingen större risk för yttre mekanisk 
påverkan. 
 
Termiska 
Hissen används inomhus i lagerlokaler där det beräknas att temperaturen inte 
understiger 5 ˚C samt överstiger 30 ˚C. Det är inga extremtemperaturer och håller 
sig inom ramen av rumstemperatur.  
 
Klimatiska 
Eftersom hissen används inomhus kommer hänsyn inte behöva tas till 
solbestrålning. Men viss hänsyn måste tas till fuktvariationer då det kan variera i 
ett rum och mellan olika länder.  
 
Kemiska 
Bra kemiska egenskaper då hissen skulle kunna användas till förvaring av t.ex. 
kemikalier. Likaså kan hissen förekomma i lokaler där kemikalier, oljor och 
smörjmedel existerar.  
Beroende på infästningsmetod (skruvar, nitar osv) måste hänsyn tas till kemisk 
korrosion. 
 
Optiska 
Gå att färga materialet. Företagets färger: silver och svart. 
 
Bearbetningsmetoder 
I önskemål av företaget ska vakuumformning studeras men även gärna andra 
metoder beroende på vad som verkar mest lämpligt.   
Bearbetningsmetod kommer bero på kostnad, detaljutformning och materialval. 
 
Miljömässiga 
Brandsäkerhet: inte lättantändligt,  utsläpp av giftiga gaser. 
 
Ytstruktur 
Ej känslig för fingeravtryck och smuts 
Tryckvänlig – för företagets logga 
 
Övriga önskemål 
Att reducera antalet monteringsskenor samt dekorlister 
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Bilaga 4 – Plaster 
 

För- och nackdelslista för de tre olika plastgrupperna 
Härdplaster 

 Starkt 
 Lägre fuktabsorption 
 Högre värmebeständighet 
 Mindre formkrympning 

 
 Kan ej återsmältas och formas på nytt vilket är negativt då materialspill inte 

går att återvinna. 
 Sprött material 
 Bearbetning kan vara miljöstörande 

 
Plasten används sällan utan någon typ av förstärkning eller tillsatser.  
De flesta härdplaster som används är fenoler, omättade polyester och uretan. 
 
Termoplaster 

 Mest använda plastmaterialet (i många fall byts härdplaster ut mot 
termoplaster). 

 Solida vid rumstemperatur 
 Kan återsmältas och återvinnas 
 Lätt 
 Billigt vid tillverkning 

 
De fyra flest använda är PVC, PE, PP och PS. 
 
Elaster 

 Låg dämpning 
 Bra elektrisk isolator 
 Resistans mot de flesta oorganiska syror, salter eller alkaler.  

 
 Dålig resistans mot oljeprodukter 

 
Dessa plaster har bra elasticitet (gummi och kan förlängas från 5-700 %). 
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För- och nackdelslista för olika termoplaster 
 
ABS 
 Motståndskraftig, slittålig och lätt att forma 
 Ej genomskinlig och kan färgas 
 Bra isolator – värme och elektrisk 
 16,2-17,9 kr/kg 
 Servicetemperatur: 61,9-76,9 ºC 
 Densitet: 1010-1210 kg/m3 
 Återvinningsbar (7) 
 
PA (nylon, polyamid) 
 Kan göra väldigt fina och tunna produkter 
 Bra isolator – värme och elektrisk 
 27,1-29,8 kr/kg 
 Genomskinlig 
 Servicetemp: 110-140 ºC 
 Smältpunkt: 210-220 ºC 
 Densitet: 1120-1140 kg/m3 
 Återvinningsbar (7) 
 Används mer till kläder och matförpackningar m.m. 

 
 
PC (polykarbonat) 
 Bra mekaniska egenskaper (dock ej avgörande parameter) 
 Möjlighet till bättre egenskaper genom co-polymerisation som t.ex. ytfinhet 
 Går att färga 
 Bra isolator – värme och elektrisk 
 26,2-28,8 kr/kg 
 Servicetemperatur: 101-144 ºC 
 Densitet: 1140-1210 kg/m3 
 Återvinningsbar 
 Används bland annat i glaspaneler och höljen till hjälmar 
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PS (Polystyren) 
 Billig och lätt att forma 
 Går att blanda med polybutanid för mindre skörhet och bättre mekaniska 

egenskaper 
 Bra isolator – värme och elektrisk 
 14,4-15,8 kr/kg 
 Skört 
 Servicetemperatur: 76,9-103 ºC 
 Densitet: 1040-1050 kg/ m3 
 Återvinningsbar (6) 
 Pennor, engångsartiklar och leksaker 
 
PP (polypropylen) 
 Bra isolator: värme och elektrisk 
 13-14,2 kr/kg 
 Brandfarlig 
 Glatt och fet yta 
 Servicetemperatur: 100-115 ºC 
 Smälttemperatur: 150-175 ºC 
 Densitet: 890-910 kg/m3 
 Återvinningsbar (5) 
 
PET (polyester) 
 Bra isolator: värme och elektrisk 
 11,4-12,5 kr/kg 
 Genomskinlig 
 Servicetemperatur: 66,9-86,9 ºC 
 Smälttemperatur: 212-265 ºC 
 Återvinningsbar (1) 
 Används till t.ex. flaskor 
 
PVC 
 Bra isolator: värme och elektrisk 
 9,22-10,1 kr/kg 
 Förstärkning med glasfiber ger styvhet för t.ex. tak 
 Servicetemperatur: 60-70 ºC 
 Återvinningsbar (3) 
 Rigid eller flexibel variant 
 
 
PVC (skummad) 
 Ej genomskinlig 
 Lätt att screentrycka 
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 Lättbearbetad 
 Bra isolator: värme och elektrisk 
 Densitet: 500 – 700 kg/m3 
 Används som ljuddämpning, skyddskappor och skyltar 

 
PMMA (polymetylmetakrylat) 
 Reptålig 
 Påverkas ej av alkaliska lösningar, oljor och syror 
 Genomskinlig (utmärkta optiska egenskaper) 
 Densitet: 1180 kg/m3 
 Glasningar och kåpor 
 
 
 

Sammanställning av processer 
Formblåsning 
 Typiskt PET-flaskor 
 Form: plattar ark, streckad, ihålig 3D-struktur 
 Tjocklek 0,4-3 mm 
 Yta: Enligt CES väldigt plan, enligt Johan Andersson Hordagruppen AB vid 

telefonsamtal 6/2 inte särskilt plan/fin yta 
 Ytan bör vara enhällig 
 Kostnad: Medium, batchstorlek 500  
 151-248 kr/produkt i snitt 
 Material PET, PC, HDPE, LDPE, PP, ABS, PVC 

 
Formpressning 
 Används för svårformade termoplaster (t.ex. ultra HDPE), former med tjocka 

väggar 

 Forma BMC (3D-former) SMC (högkvalitativa plåtformer, upp till 35% 
glasfiber) Båda har bra ytfinish, bra för yttre delar av komponenter (höljen) 

 Form: plåt, 3D-former 

 Tjocklek: 1,5-25mm 

 126-270 kr/produkt 

 Kostnad: Hög verktygskostnad, batchstorlek 500-2 000 000 st 

 Metoden används mest för härdplaster då processen blir längre och dyrare 
med termoplaster 

Varmformning (vakuum) 
 Termoplaster i plåt värms upp till sin mjukningspunkt och sugs mot 

formen/verktygets konturer.  

 Form: Plan yta (max 2500x1200mm) 
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 Tjocklek: 0,25-6 mm 

 Kostnad: Låg verktygskostnad 

 124-234 kr/produkt 

 Material: ABS, PA, PC, PS, PP, PVC, PBT, PET, polysulfon 
 

Formsprutning 
 Termo, härd och elast 

 Bästa sättet att forma små komplexa saker 

 Tjocklek: 0,4-6,3mm 

 Yta: len 

 Kostnad: Hög verktygskostnad, batch storlek 10 000- 1 000 000 st 

 125-342 kr/produkt 
 

Expanderad skumgjutning (expanded foam molding) 
 Används främst till packeteringsprodukter som t.ex. frigolit (PS) 

 Tjocklek: 5-100mm 

 Yta: inte så len 

 Kostnad: låg, batchstorlek 2000  

 87,2-122 kr/produkt 

 Lättskadligt 

 
Extrudering 
 Tjocklek: 0,02-20mm 
 Yta: len 
 Form: plåt 
 Kostnad: låg verktygskostnad 
 Material: PE, PS, PVC, ABS, nylon 
 Kan färgas 
 För att tillverka t.ex. skenor och lister 
 Allt från enkelt till komplext kan tillverkas 
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Bilaga 5 – Studie av montering 
Tiderna som följer nedan är tagna på en framsida av hiss då monteringen skedde 
vid ett så komplext utrymme och inte kunde liknas vid en normal montering. 
Problematiken med att utföra tidsstudier av montering på hissarna ligger mycket i 
att varje montering är unik. Därför har tiderna försökts tas på små och liknande 
moment för att kunna efterlikna tider vid andra monteringar. Eftersom hissarna 
monteras hos kund kan avstånd för att t.ex. hämta material variera likaså 
möjligheten att komma fram med liften för beklädnad på högre höjder. Det är av 
den anledningen svårt att mäta trovärdiga tider att utgå från. 
 
 
Montering av kort monteringsskena 
Tiderna nedan gäller ett antal skenor. Klockningarna är tagna på fastskruvning av 
monteringsskenan. Montören höll alltså sedan innan redan i monteringsskenan. 
Första tiden skiljde sig starkt från de övriga vilket kan bero på att montören hade 
problem att få fram skruvar ur fickan och dylikt. Likaså kan den lägsta tiden bero 
på att montören förberedde bättre med skruv redan i handen. Tidsskillnaderna 
kan även berott på hur snabbt montören funnit precisionen på skruvhålen.  
Det som kan sparas in tidmässigt här skulle kunna vara att reducera antalet skenor 
då antalet skruvhål per skena känns behövligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering av lång monteringsskena 
Förutsättningarna är detsamma som för kort monteringsskena. Här är tiderna 
dock jämnare vilket ger dem mer trovärdighet. På samma vis som innan kan tid 
främst sparas in genom reducering av skenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid (s) Medelvärde (s)
24,5

14,92 
10,8
9,1
13,1
17,1

Tid (s) Medelvärde (s)
18,2

17,75 
18,3
15,0
19,5
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Montering av panel  
Tiderna nedan gäller enbart åtta panelers påhängning där montören redan håller i 
panelen. Tidsdifferenser kan bero på precision av panel på monteringsskena och 
hur långt ifrån hissen montören valt att placera sig. Tiderna varierar något men en 
tidsreducering här verkar svårt att uppnå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering av dekorlist  
De nedanstående tiderna har en första tid som skiljer sig drastiskt från de övriga. 
Det här ledde till att medeltiden blev högre än de andra fyra tiderna. Därför känns 
en medevärde taget utan första tiden mer trovärdig. Medelvärdet blir då  16,08 s 
vilket verkar mer rimligt. Skillnaderna i tiderna tros återigen bero på precisionen i 
att finna skruvhål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tid (s) Medelvärde (s) 
6,5 

6,41 

7,0 
5,9 
3,1 
2,1 
13,1 
5,2 
8,4 

Tid (s) Medelvärde (s) 

38,0 

20,46 

19,1 

17,6 

15,5 

12,1 
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Bilaga 6 - Dimensionsvariationer för 
huvuddelar 
 

 

 

Kantpanel 
 
 

 
 

 
 

Y (mm)  X (mm) 

150  750 

300  750 

450  750 

900*  750 

1200  750 
* Panel kan istället utformas utan underkant och tillverkas i X:920,7 för att täcka 

bottenpartiet av den understa monteringsbalken. 

 

Kantpanelen har även utförts i samma mått men spegelvända hål och kanter. 

X

Y 
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Mittpanel

 
Långsida 

Y (mm)  X (mm) 

150  1301 

300  1301 

450  1301 

900  1301 

1200  1301 
Kortsida 

Y (mm)  X (mm) 

150  1208 

300  1208 

450  1208 

900  1208 

1200  1208 
 
 
 
 

Helpanel 

 

Y 

X

Y 

X
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Långsida 

Y (mm)  X (mm) 

150  2801 

300  2801 

450  2801 

900  2801 

1200  2801 
 
 

Kortsida 

Y (mm)  X (mm) 

150  2708 

300  2708 

450  2708 

900  2708 

1200  2708 

 
 
 
 

Hörnprofil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y (mm) 

150 

300 

450 

1200 

2100 

Y 
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Monteringsskena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Y (mm) 

55 

205 

355 

805 

1105 

Y 
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Bilaga 7 – Panelstorlekar för beklädnad 
samt sammanställning av procentuell 
minskning av monteringsdelar 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

300mm

300mm

450mm

1200m

1200m

1200m

450mm

Fram 

5 st. extra monteringsbalkar 

900mm

300mm

450mm

1200m

1200m

1200m

1200m

Sida 

1 st. extra monteringsbalk 

900mm

300mm

450mm

1200m

1200m

1200m

1200m

Bak 

4 st. extra 
monteringsbalkar 

Hissöppning 
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Dagens lösning 
Antal monteringsbalkar: 
Sida  Bak  Fram 
7 st  4 st  3 st 
 
Totalt: (7∗2)+4+3=21 st 
 
Antal paneler: 94 st 
Antal dekorlister: 72 st 
Antal monteringsskenor: 61 st 
Antal hörnprofiler: 14 st 
 
 
   Totalt antal delar: 262 st 
 
 
 

Ny lösning: Uppdelade paneler  
Antal monteringsbalkar: 
Sida  Bak  Fram 
8 st  8 st  8 st 
 
Totalt: 8*4=32 st 
 
Antal paneler (3 st per panellängd): 
Sida  Bak  Fram 
7*3=21 st  7*3=21 st  7*3=21 st 
 
Totalt: 21*4=84 st 
 
Antal dekorlister: 0 st 
 
Antal monteringsskenor: 
Sida  Bak  Fram 
2*7=14 st  2*7=14 st  2*7=14 st 
 
Totalt: 14*4=42 st 
 
Antal hörnprofiler: 24 st 
 
 

Totalt antal delar: 196 st 
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Ny lösning: Hela paneler 
Antal monteringsbalkar: 
Sida  Bak  Fram 
8 st  8 st  8 st 
 
Totalt: 8*4=32 st 
 
Antal paneler (3 st per panellängd): 
Sida  Bak  Fram 
7*1=7 st  7*1=7 st  7*1=7 st 
 
Totalt: 7*4=28 st 
 
Antal dekorlister: 0 st 
 
Antal monteringsskenor: 
Sida  Bak  Fram 
2*7=14 st  2*7=14 st  2*7=14 st 
 
Totalt: 14*4=42 st 
 
Antal hörnprofiler: 24 st 
 
   Totalt antal delar: 140 st 
 
 
 
 
 
Beräkning av procentuell minskning av monteringsdelar 
 
Ny lösning :Uppdelade paneler 
 

1
196
262

0,252 , 	% 

 
 
Ny lösning: Hela paneler 
 

1
140
262

0,466 , 	% 
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Bilaga 8 – Kostnadsberäkningar för 
panelsektioner 
Beräkningar för panelsektioner för bak-eller framsida (uppdelade paneler) 
 
 
Panellängder: 
Höjd 150mm 2st x 750mm+1st x 1208mm=2*54+73= 181 kr 
  Monteringsskena=55mm= 1,53 kr  
  -Använder 2st= 3,06 kr 
     Totalt: 184,06 kr 
 
Höjd 300mm 2st x 750mm+1st x 1208mm=2*64+77= 205 kr 
  Monteringsskena=205mm= 6,27 kr  
  -Använder 2st= 12,54 kr 
     Totalt: 217,54 kr 
 
Höjd 450mm 2st x 750mm+1st x 1208mm=2*73+93= 239 kr 
  Monteringsskena=355mm= 10,85 kr  
  -Använder 2st= 21,7 kr 
     Totalt: 260,7 kr 
 
Höjd 900mm 2st x 750mm+1st x 1208mm=2*120+160= 400 kr 
  Monteringsskena=805mm= 24,61 kr  
  -Använder 2st= 49,22 kr 
     Totalt: 449,22 kr 
 
Höjd 1200mm 2st x 750mm+1st x 1208mm=2*131+183= 445 kr 
  Monteringsskena=905mm= 33,78 kr  
  -Använder 2st= 67,56 kr 
     Totalt: 512,56 kr 
 
 
 
 
Beräkningar för panelsektioner för sida (uppdelade paneler) 
 
Panellängder: 
Höjd 150mm 2st x 750mm+1st x 1301mm=2*54+73= 181 kr 
  Monteringsskena=55mm= 1,53 kr  
  -Använder 2st= 3,06 kr 
     Totalt: 184,06 kr 
 
Höjd 300mm 2st x 750mm+1st x 1301mm=2*64+77= 205 kr 
  Monteringsskena=205mm= 6,27 kr  
  -Använder 2st= 12,54 kr 
     Totalt: 217,54 kr 

750      1208     750

2708 

750      1301       750

2801 
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Höjd 450mm 2st x 750mm+1st x 1301mm=2*73+93= 239 kr 
  Monteringsskena=355mm= 10,85 kr  
  -Använder 2st= 21,7 kr   
     Totalt: 260,7 kr 
 
Höjd 900mm 2st x 750mm+1st x 1301mm=2*120+160= 400 kr 
  Monteringsskena=805mm= 24,61 kr  
  -Använder 2st= 49,22 kr 
     Totalt: 449,22 kr 
 
Höjd 1200mm 2st x 750mm+1st x 1301mm=2*131+183= 445 kr 
  Monteringsskena=905mm= 33,78 kr  
  -Använder 2st= 67,56 kr 
     Totalt: 512,56 kr 
 
 
 
 
 
Beräkningar för panelsektioner bak-eller framsida (hela paneler)  
 
Panellängder: 
Höjd 150mm 1st x 2708mm=104 kr 
  Monteringsskena=55mm= 1,53 kr  
  -Använder 2st= 3,06 kr 
     Totalt: 107,06 kr 
 
Höjd 300mm 1st x 2708mm=136 kr 
  Monteringsskena=205mm= 6,27 kr  
  -Använder 2st= 12,54 kr 
     Totalt: 148,54 kr 
 
Höjd 450mm 1st x 2708mm=164 kr 
  Monteringsskena=355mm= 10,85 kr  
  -Använder 2st= 21,7 kr 
     Totalt: 185,7 kr 
 
Höjd 900mm 1st x 2708mm=325 kr 
  Monteringsskena=805mm= 24,61 kr  
  -Använder 2st= 49,22 kr 
     Totalt: 374,22 kr 
 
Höjd 1200mm 1st x 2708mm=375 kr 
  Monteringsskena=905mm= 33,78 kr  
  -Använder 2st= 67,56 kr 
     Totalt: 442,56 kr 

 

2708 
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Beräkningar för panelsektioner sida (hela paneler) 
 
Panellängder: 
Höjd 150mm 1st x 2801mm=104 kr 
  Monteringsskena=55mm= 1,53 kr  
  -Använder 2st= 3,06 kr 
     Totalt: 107,06 kr 
 
Höjd 300mm 1st x 2801mm=136 kr 
  Monteringsskena=205mm= 6,27 kr  
  -Använder 2st= 12,54 kr 
     Totalt: 148,54 kr 
 
Höjd 450mm 1st x 2801mm=164 kr 
  Monteringsskena=355mm= 10,85 kr  
  -Använder 2st= 21,7 kr 
     Totalt: 185,7 kr 
 
Höjd 900mm 1st x 2801mm=325 kr 
  Monteringsskena=805mm= 24,61 kr  
  -Använder 2st= 49,22 kr 
     Totalt: 374,22 kr 
 
Höjd 1200mm 1st x 2801mm=375 kr 
  Monteringsskena=1105mm= 33,78 kr  
  -Använder 2st= 67,56 kr 
     Totalt: 442,56 kr 
 
  

 

2801 
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Bilaga 9 – Totalkostnader 

Uppdelade paneler 

 
 

Totalkostnaden för paneler innefattar två sidor, en bak och en fram = 10 095 kr 
 
 

 
 
 
Totalkostnad för monteringskenor innefattar två sidor, en fram och en bak = 1332,26 
kr. 

Bak

Panelhöjder 
(mm) 

Kostnad (kr)

300 205

450 239

1200 445

1200 445

1200 445

1200 445

900 400

∑2624 kr

Fram 
 
Panelhöjder 

(mm) 
Kostnad  

(kr) 
300 205

450 239

1200 445

1200 445

1200 445

450 239

300 205

 ∑2223 kr

Sida 

Panelhöjder 
(mm) 

Kostnad 
(kr) 

300 205 

450 239 

1200 445 

1200 445 

1200 445 

1200 445 

900 400 

 ∑2624 kr 

Sida 

Monterings-
skena (mm) 

Kostnad  
(kr 2st) 

205 12,54 

355 21,7

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

805 49,22

 ∑353,7 kr 

Bak

Monterings-
skena (mm)

Kostnad  (kr 
2 st) 

205 12,54

355 21,7

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

805 49,22

∑353,7 kr

Fram 

Monterings-
skena  (mm) 

Kostnad  (kr 
2 st) 

205 12,54

355 21,7

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

355 21,7

205 12,54

 ∑271,16 kr
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Antal extra insatta 
monteringsbalkar*  

sida 

 Antal extra insatta 
monteringsbalkar*  

bak 

Antal extra insatta 
monteringsbalkar* 

fram  

1 st  4 st 5 st 
∑180 kr  ∑720 kr ∑900 kr 

 
* Monteringsbalk kostar 180 kr/st enligt Weland Lagersystem AB 
 
Totalkostnad för extra insatta monteringsbalkar innefattar två sidor, en bak och en fram 
= 1980 kr 
 

Totalkostnad sida  Totalkostnad bak Totalkostnad fram 
 
∑panel +∑monteringsskena + 

∑monteringsbalk= 
2624+353,7+180=3157,7 

kr 
 
 

 

∑panel +∑monteringsskena + 
∑monteringsbalk= 

2624+353,7+720=3697,7 kr 
 

 

∑panel +∑monteringsskena + 
∑monteringsbalk= 

2223+271,16+900=3394,16 kr 
 

 
Totalkostnad = 2st sidor + bak + fram + hörnprofiler** = 
(2*3157,7)+3697,7+3394,16 + 2470 = 15 877,26 kr 
** Hörnprofiler beräknad på fyra hörn á 6,5m. 95 kr/m enligt offert totalt 2470 kr 
 
Totalkostnad för 100 hissar = 1 587 726 kr  
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Hela paneler 
 
 

 
Totalkostnaden för paneler innefattar två sidor, en bak och en fram = 8100 kr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Totalkostnad för monteringskenor innefattar två sidor, en fram och en bak = 1332,26 
kr 

Bak

Panelhöjder 
(mm) 

Kostnad 
(kr) 

300 136

450 164

1200 375
1200 375

1200 375

1200 375

900 325

∑2125 kr

Fram 

Panelhöjder 
(mm) 

Kostnad 
(kr) 

300 136

450 164

1200 375
1200 375

1200 375

450 164

300 136

 ∑1725 kr

Sida 

Panelhöjder 
(mm) 

Kostnad
(kr) 

300 136 

450 164 

1200 375 
1200 375 

1200 375 

1200 375 

900 325 

 ∑2125 kr

Sida 

Monterings-
skena (mm) 

Kostnad  
(kr, 2st) 

205 12,54 
355 21,7 

1105 67,56 

1105 67,56 

1105 67,56 

1105 67,56 

805 49,22 

 ∑353,7 kr

Bak

Monterings-
skena (mm)

Kostnad  
(kr, 2 st) 

205 12,54

355 21,7

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

1105 67,56

805 49,22

∑353,7 kr

Fram 

Monterings-
skena (mm) 

Kostnad  
(kr, 2 st) 

205 12,54

355 21,7

1105 67,56
1105 67,56

1105 67,56

355 21,7

205 12,54

 ∑271,16 kr
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Antal extra insatta 
monteringsbalkar* 

sida 

 Antal extra insatta 
monteringsbalkar*  

bak 

Antal extra insatta 
monteringsbalkar* 

fram  

1 st  4 st 5 st 
∑180 kr  ∑720 kr ∑900 kr 

 
* Monteringsbalk kostar 180 kr/st enligt Weland Lagersystem AB 
 
Totalkostnad för extra insatta monteringsbalkar innefattar två sidor, en bak och en fram 
= 1980 kr 
 
 

Totalkostnad sida  Totalkostnad bak Totalkostnad fram 
 
∑panel +∑monteringsskena + 

∑monteringsbalk= 
2125+353,7+180=2658,7 

kr 
 
 
 

 

∑panel +∑monteringsskena + 
∑monteringsbalk= 

2125+353,7+720=3198,7 kr 
 

 

 
∑panel +∑monteringsskena + 

∑monteringsbalk= 
1725+271,16+900=2896,16 

kr 
 

 

 
Totalkostnad = 2st sidor + bak + fram + hörnprofiler** = 
(2*2658,7)+3198,7+2896,16 + 2470 = 13 882,26 kr 
** Hörnprofiler beräknad på fyra hörn á 6,5m. 95 kr/m enligt offert totalt 2470 kr 
 
Totalkostnad för 100 hissar = 1 388 226 kr  
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Bilaga 10 – Investeringskalkyler 
Nuvärdeskalkyler 
 
Nuvarande lösning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbetalningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkylränta: 15 % 

1 A*0,8696 = 1 595 700,3 kr 
2 A*0,7561 = 1 387 429,9 kr 
3 A*0,6575 = 1 206 500,7 kr 
4 A*0,5718 = 1 049 242,7 kr 
5 A*0,4972 =    912 353,1 kr 
6 A*0,4323 =    793 262,7 kr 
7 A*0,3759 =    689 769,7 kr 
8 A*0,3269 =    599 855,6 kr 
9 A*0,2843 =    521 685,4 kr 
10 A*0,2472 =    453 607,6 kr 

             ∑ = 9 569 407,7 kr 
Verktygskostnader: 110 000+135 000+160 000= 405 000 kr 
 
   Totalkostnad: 9 974 407,70 kr 

System: Ingående material 
Paneler: 11 311,66 kr 
Dekorlist: 2059,83 kr 
Monteringsskena: 3689,68 kr 
Hörnprofil: 1279,65 kr 
 
Summa: 18 349,82 kr 
 
Totalt för snittförsäljning (100 hissar): 1 834 982 kr (A) 
Ekonomisk livslängd 10 år 
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Kalkylränta: 20 % 
1 A*0,8333 = 1 529 090,5 kr 
2 A*0,6944 = 1 274 211,5 kr 
3 A*0,5787 = 1 061 904,1 kr 
4 A*0,4823 =    885 011,8 kr 
5 A*0,4019 =    737 479,3 kr 
6 A*0,3349 =    614 535,5 kr 
7 A*0,2719 =    512 143,5 kr 
8 A*0,2326 =    426 816,8 kr 
9 A*0,1938 =    355 619,5 kr 
10 A*0,1615 =    296 349,6 kr 

             ∑ = 7 693 162,1 kr 
Verktygskostnader: 110 000+135 000+160 000= 405 000 kr 
     

Totalkostnad: 8 098 162,10 kr 
 
 
Ny lösning: uppdelade paneler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbetalningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System: Ingående material 
Paneler: 10 095 kr 
Monteringsskena: 1332,26 kr 
Hörnprofil: 2470 kr 
Monteringsbalk: 1980 kr 
 
Summa: 15 877,26 kr 
 
Totalt för snittförsäljning (100 hissar): 1 587 726 kr (B) 
Ekonomisk livslängd 10 år 
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Kalkylränta: 15 % 
1 B*0,8696 = 1 380 686,5 kr 
2 B*0,7561 = 1 200 479,6 kr 
3 B*0,6575 = 1 043 929,8 kr 
4 B*0,5718 = 907 861,4 kr 
5 B*0,4972 =    789 417,4 kr 
6 B*0,4323 =    686 373,9 kr 
7 B*0,3759 =    596 373,9 kr 
8 B*0,3269 =    519 027,6 kr 
9 B*0,2843 =    451 390,5 kr 
10 B*0,2472 =    392 485,7 kr 

             ∑ = 7 968 479,2 kr 
Verktygskostnader: 135 000 kr 
     

Totalkostnad: 8 103 479,20 kr 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkylränta: 20 % 

1 B*0,8333 = 1 323 052,1 kr 
2 B*0,6944 = 1 102 516,9 kr 
3 B*0,5787 =    918 817,0 kr 
4 B*0,4823 =    765 760,2 kr 
5 B*0,4019 =    638 107,1 kr 
6 B*0,3349 =    531 729,4 kr 
7 B*0,2719 =    443 134,3 kr 
8 B*0,2326 =    369 305,1 kr 
9 B*0,1938 =    307 701,3 kr 
10 B*0,1615 =    256 417,8 kr 

             ∑ = 6 656 541,3 kr 
Verktygskostnader: 135 000 kr 
     

Totalkostnad: 6 791 541,10 kr 
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Besparingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besparing per år: 
1 834 982 – 1 587 726 = 247 256 kr (C) 
 
Kalkylränta: 15 % 

1 C*0,8696 = 215 013,8 kr 
2 C*0,7561 = 186 950,3 kr 
3 C*0,6575 = 162 570,8 kr 
4 C*0,5718 = 141 381,0 kr 
5 C*0,4972 = 122 935,7 kr 
6 C*0,4323 = 106 888,8 kr 
7 C*0,3759 =   92 943,5 kr 
8 C*0,3269 =   80 828,0 kr 
9 C*0,2843 =   70 294,9 kr 
10 C*0,2472 =   61 121,7 kr 

             ∑ = 1 240 928,4 kr 
Verktygskostnader: 135 000 kr 
 

Kapitalvärde: 1 105 928,40 kr 
(Total besparing) 
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Kalkylränta: 20 % 
1 C*0,8333 = 206 038,4 kr 
2 C*0,6944 = 171 694,6 kr 
3 C*0,5787 = 143 087,0 kr 
4 C*0,4823 = 119 251,6 kr 
5 C*0,4019 =   99 372,2 kr 
6 C*0,3349 =   82 806,0 kr 
7 C*0,2719 =   69 009,1 kr 
8 C*0,2326 =   57 511,7 kr 
9 C*0,1938 =   47 511,7 kr 
10 C*0,1615 =   39 931,8 kr 

             ∑ = 1 036 620,8kr 
Verktygskostnader: 135 000 kr 
     

Kapitalvärde: 901 620,80 kr 
   (Total besparing) 
 
 
Ny lösning: hela paneler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utbetalningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System: Ingående material 
Paneler: 8100 kr 
Monteringsskena: 1332,26 kr 
Hörnprofil: 2470 kr 
Monteringsbalk: 1980 kr 
 
Summa: 13 882,26 kr 
 
Totalt för snittförsäljning (100 hissar): 1 388 226 kr (D) 
Ekonomisk livslängd 10 år 
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Kalkylränta: 15 % 
1 D*0,8696 = 1 207 201,3 kr 
2 D*0,7561 = 1 049 637,7 kr 
3 D*0,6575 =    912 758,6 kr 
4 D*0,5718 =    793 787,6 kr 
5 D*0,4972 =    690 226,0 kr 
6 D*0,4323 =    600 130,1 kr 
7 D*0,3759 =    521 834,2 kr 
8 D*0,3269 =    467 693,3 kr 
9 D*0,2843 =    394 672,7 kr 
10 D*0,2472 =    343 196,5 kr 

             ∑ = 6 981 111 kr 
Verktygskostnader: 3500+135 000 =138 500  kr 
     

Totalkostnad: 7 119 611 kr 
 
 
 
 
Kalkylränta: 20 % 

1 D*0,8333 = 1 156 808,7 kr 
2 D*0,6944 =    963 984,1 kr 
3 D*0,5787 =    803 366,4 kr 
4 D*0,4823 =    669 541,4 kr 
5 D*0,4019 =    567 784,4 kr 
6 D*0,3349 =    464 916,9 kr 
7 D*0,2719 =    387 453,9 kr 
8 D*0,2326 =    322 901,4 kr 
9 D*0,1938 =    269 038,2 kr 
10 D*0,1615 =    224 198,5 kr 

             ∑ = 5 826 993,9 kr 
Verktygskostnader: 3500+135 000 = 138 500kr 
     

Totalkostnad: 5 965 493,90 kr 
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Besparingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besparing per år: 
1 834 982 – 1 388 226 = 446 756 kr (E) 
 
Kalkylränta: 15 % 

1 E*0,8696 = 388 499,0 kr 
2 E*0,7561 = 337 792,2 kr 
3 E*0,6575 = 293,742,1 kr 
4 E*0,5718 = 255 455,1 kr 
5 E*0,4972 = 222 127,1 kr 
6 E*0,4323 = 193 132,6 kr 
7 E*0,3759 = 167 935,6 kr 
8 E*0,3269 = 146 044,5 kr 
9 E*0,2843 = 127 012,7 kr 
10 E*0,2472 = 110 438,1 kr 

             ∑ = 2 241 909 kr 
Verktygskostnader: 3500+135 000 = 138 500 kr 
     

Kapitalvärde: 2 103 409 kr 
(Total besparing) 
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Kalkylränta: 20 % 

1 E*0,8333 = 215 013,8 kr 
2 E*0,6944 = 186 950,3 kr 
3 E*0,5787 = 162 570,8 kr 
4 E*0,4823 = 141 381,0 kr 
5 E*0,4019 = 122 935,7 kr 
6 E*0,3349 = 106 888,8 kr 
7 E*0,2719 =   92 943,5 kr 
8 E*0,2326 =   80 828,0 kr 
9 E*0,1938 =   70 294,9 kr 
10 E*0,1615 =   61 121,7 kr 

 
             ∑ = 1 240 928,4 kr 
Verktygskostnader: 3500+135 000 = 138 500 kr 
 

Kapitalvärde: 1 102 328,40 kr 
(Total besparing) 

 
 
 

Payback-kalkyl 
 
Payback för uppdelade paneler 

å 	
135	000
247256

0,56	å 6,6	 å  

 
 
Payback för hela paneler 

å 	
135	000 3500

446	756
0,31	å 3,7	 å  
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Bilaga 11 – Ritningar 
I den här bilagan sammanställs enklare ritningar på paneler och monteringsskenan. 
Då de ingående delarnas skillnader främst är höjd och bredd har enbart en ritning 
per panel och monteringsskena utförts. På ritningen finns en tabell som visar de 
förekommande måtten.  

Anledningen till att hål på ritningarna endast är måttsatta en gång beror på att 
antalet hål varierar med delens höjd. Likaså varierar hålplaceringarna och då 
hänsyn inte tagits till hållfasthet har heller inte hålens placeringar måttsatts.  

En del mått är medvetet utelämnade för att inte försvåra förståelsen för läsaren. 
De fullkomliga ritningarna har skickats till leverantörer som orderunderlag.  

 

Ingående ritningar 
Helpanel 

Kantpanel (finns även i spegelvänt format men visas inte på ritning) 

Mittpanel 

Monteringsskena 
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Helpanel Kantpanel 
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Mittpanel 
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Monteringsskena 


