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Abstract 

 

Abstract 

This thesis was carried out at a milling industry firm. The growing tendency within 
the industry in Sweden is that production is relocated to countries with lower unit-
labour costs in order to enhance competitiveness. The company must enhance 
their competitiveness. The alternative to relocate the production is not an option. 
Through automation and standardization the company´s competiveness will 
strengthen. The company wants to introduce standardization groups for 
aluminium with regards to the size of the subject. Where the groups will be locked 
in the x- and y- axis while z-axis will be free. The study aims to find an automation 
solution that matches the specification to be created for the company and 
establish an investment calculation that will also be the basis for selection of the 
automation solution. The purpose is also to develop a document with 
standardized groups for aluminium in order to simplify purchasing and overall 
administration. 
To achieve the purpose, the following questions have been developed 

 Which of the company's products is suitable for automation with 

respect to direct labour cost and volume value, and how much can 

direct labour cost be reduce in the company's calculations? 

 What type of automation solution is suitable for these products, 

motivated by the company´s specification and with an investment 

calculation? 

 Which standardization groups can be created for aluminium with 

respect to fixed values of x and y? 

To answer these questions, an experimental study has been made. Several theories 
and methods have been used in this study to find an automation solution and to 
create standardize aluminium groups. Among these methods are histogram article 
classification, pay-back method, automation specification, and business systems 
(ERP). Several suppliers have been presenting their automation proposals to the 
company. A reference visit to a factory with the same type of automation that the 
company needs has been made. Offers have been collected and evaluated. 
Purchases of different aluminium sizes has been mapped out. The products that 
are suitable to be automated has been collected through the firm's business 
system. There is a total of 120 products that were suited to be in the automation 
and reduce the direct labour cost by 43.5% in the company´s calculations. An 
automation solution that is appropriate for these products have been found, the 
automation met the company's specification on 17 claims and had the shortest 
payback period of the solutions at 3.35 years. 35 standardization group for the 
substance aluminium in x and y have been developed. This will simplify the 
purchasing when it was initially 362 articles and now for the standardization only 
35 articles. It will also simplify the overall administration. 

Keywords: Automation, standardization, direct labour, payback method, ERP 
enterprise resource planning, automations specification, investment, Article 
classification, automation equipment, histogram 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet är gjort på ett företag som är i den skärande 
bearbetningsindustrin. Det som sker i den svenska skärande bearbetningsindustrin 
är att produktionen ofta flyttas till låglöneländer för att få ned kostnaderna. 
Företaget måste stärka sin konkurrenskraft. Alternativet att flytta produktionen till 
låglöneländer är inte intressant. Genom att automatisera och standardisera 
produktionen skall konkurrenskraften stärkas. Företaget vill införa 
standardiseringsgrupper för ämnet aluminium med avseende på storleken av 
ämnet. Där grupperna kommer vara låsta i x- och y-led medan z är fritt. Studiens 
syfte är att hitta en automationslösning som stämmer överens med en 
automationsspecifikation och upprätta en investeringskalkyl som också ska ligga 
till grund för val av automationslösningen. Studiens syfte är också att framställa ett 
dokument med standardiseringsgrupper för aluminium för att bl.a. förenkla inköp 
och det administrativa arbetet. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar tagits fram   

• Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 
direktlön och volymvärde, och hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i 
företagets kalkyler? 

• Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 
av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

• Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 
avseende på låsta värden i x och y?  

För att svara på frågeställningen har en experimentell studie gjorts. Flera teorier 
och metoder har använts i studien för att hitta en automationslösning och 
standardisera ämnet aluminium. Bland annat artikelklassificering, pay-
backmetoden, automationsspecifikation, histogram och affärssystem. Flertalet 
leverantörer har presenterat sina automationslösningar. Referensbesök på fabrik 
med automationslösning har gjorts. Offerter har samlats in och sammanställts. 
Inköp av aluminium med avseende på storlek har analyserats. De produkter som 
lämpar sig att automatiseras har tagits fram ur företagets affärssystem. Sammanlagt 
120 produkter som kunde sänka direktlöneandelen med 43.5% i företagets 
kalkyler. Automationslösningen som är lämplig för dessa produkter har hittats då 
automationen uppfyller företagets specifikation på 17 krav och har den kortaste 
återbetalningstiden av de lösningar som uppfyller specifikationen, på 3.35 år.      
35 standardiseringsgrupper för ämnet aluminium i x och y har tagits fram. Vid 
implementering kommer det förenkla inköp då det från början var 362 
artikelnummer och efter standardiseringen enbart 35 artikelnummer. Det kommer 
även underlätta det administrativa arbetet.                                              

Nyckelord: Automation, standardisering, direktlön, pay-backmetoden, 

Affärssystem, automationsspecifikation, investering, artikelklassificering, 
automationsutrustning, histogram
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1 Inledning 
Detta examensarbete är den slutliga delen i utbildningen maskinteknik med 
inriktning industriell ekonomi och produktionsledning. Rapporten innehåller ett 
arbete som går ut på att hitta en automationslösning som passar företaget. 
Investeringen består av CNC-fräs, industrirobot, magasin och nollpunktsystem. 
Denna investering ska stärka företagets konkurrenskraft. Val av 
automationslösning motiveras med en investeringskalkyl och med en 
automationsspecifikation. Arbetet innehåller också en materialstandardisering av 
aluminium. Med hjälp av intervjuer av personal på företaget samt möten med 
leverantörer har ett resultat kunnat erhållas. I detta kapitel ges en bakgrund till 
problemet och en beskrivning hur det påverkar företaget. Detta är sedan 
formulerat till ett lämpligt syfte och frågeställningar, som ska besvaras i 
examensarbetet. Kapitlet beskriver även avgränsningar och avslutas med 
disposition för rapporten.   

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Examensarbetet är gjort på ett företag som är i den skärande 
bearbetningsindustrin. Företaget producerar främst produkter i aluminium, 
storleksmässigt från 500x400 mm till 20x20 mm. Det som sker i den svenska 
skärande bearbetningsindustrin är att produktionen ofta flyttas till låglöneländer 
för att få ned kostnaderna. Företaget måste stärka sin konkurrenskraft. 
Alternativet att flytta produktionen till låglöneländer är inte intressant. Genom att 
automatisera och standardisera produktionen skall konkurrenskraften stärkas. 
Automationen ska leda till ökad beläggning med befintlig personal och minskade 
ställtider som genererar en ökad utnyttjandegrad. Investeringen ska visa på en 
minskad direktlöneandel.  

Genom att arbeta mer standardiserat hoppas företaget på att kunna säkerhetsställa 
en högre kvalitet. Företaget tänker köpa in en ny fräsmaskin som ska 
automatiseras med hjälp av en industrirobot, nollpunktsystem och magasin. Innan 
en investering kan genomföras krävs det en noggrann genomgång vilka typer av 
produkter som kan vara lämpade att automatisera. Även vilken typ av fräsmaskin, 
industrirobot, nollpunktsystem och magasin som är lämpliga. En 
investeringskalkyl måste upprättas som ska godkännas av företagets ledning. 
Företaget vill sänka direktlöneandelen därför bör produkter med en hög 
direktlöneandel väljas.  

I nuläget beställs aluminiummaterial enbart efter storleken på den specifika 
produkten vilket varierar från gång till gång. Företaget vill införa 
standardiseringsgrupper för ämnet aluminium med avseende på storleken av 
ämnet. Grupperna kommer vara låsta i x- och y-led där x är bredd och y är höjd. 
Medan z är fritt där z är längden. Detta för att förenkla beställning av material hos 
underleverantör och där igenom få ned priset för att volymen av specifika mått 
ökar. Även för att förenkla det administrativa arbetet. 



Inledning 

2 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studiens syfte är att hitta en automationslösning som stämmer överens med en 
framtagen automationsspecifikation och upprätta en investeringskalkyl som också 
ska ligga till grund för val av automatiseringslösning. Denna investering ska visa på 
en minskad direktlöneandel med minst trettio procent i företagets kalkyler.  

Studiens syfte är också att framställa ett dokument med standardiseringsgrupper 
för aluminium för att bl.a. förenkla inköp och underlätta det administrativa 
arbetet. 

Frågeställningar 

För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar:   

1. Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 

direktlön och volymvärde, och hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i 

företagets kalkyler? 

2. Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 

av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

3. Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 

avseende på låsta värden i x och y?  

 

1.3 Avgränsningar 

Direktlöneandelen kommer endast omfatta de produkter som väljs ut att 
automatiseras. Således beräknas den sänkta direktlöneandelen enbart på dessa 
produkter. Produkternas livslängd kommer inte tas någon hänsyn till.  

I fräsmaskinen sitter det verktyg, valet av dessa beror på flera olika aspekter som 
inte kommer tas upp i denna studie. Kostnaden för verktygen kommer inte ingå i 
investeringskalkylen. 

Standardiseringsgrupperna som ska tas fram på aluminium kommer enbart 
innefattas av storleken på ämnet i x- och y-led. De kommer inte kopplas till någon 
artikelkod. Det finns olika typer av aluminium men det kommer inte tas hänsyn till 
i standardiseringen.    

 Investeringens pay-back tid kommer inte ta någon hänsyn till eventuella ändringar 
i företagets försäljning under den beräknade återbetalningstiden.  

Skruvstycken och fixturer kommer inte vara med i automationslösningarna. Det 
vanligaste är att företagen väljer en typ av märke för skruvstycken och fixtur, 
sedan används de i hela fabriken för att skapa en standard. Företaget har inte 
bestämt sig för vilket märke, då flera olika finns i fabriken. Därför kommer inte 
skruvstycken och fixturer vara med i automationslösningarna eller i offerterna. 
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1.4 Disposition 

Teoretisk bakgrund  

Under detta kapitel redogörs för de metoder, teorier och begrepp som är kopplade 
till studiens syfte och frågeställningar. Denna del står sedan till grund för studiens 
genomförande. Den teoretiska bakgrunden ska ge läsaren information för att 
lättare förstå rapportens mening. 

 
Metod och genomförande 
I detta kapitel redogörs för hur tillvägagångssättet har varit för att svara på 
frågeställningarna. Vilka metoder och begrep som har använts för respektive 
frågeställning och hur de har använts. Även validitet och reliabilitet för rapporten 
tas upp. 
 
Resultat och analys  
Under detta kapitel redogörs resultaten för respektive frågeställning som 
tillvägagångssättet resulterade i. Slutliga resultaten är analyserade och svarar på 
frågeställningarna. 
 
Resultatdiskussion, slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel redogörs de slutliga resultaten för respektive frågeställning, varför 
resultatet blev som det blev, vad som var bra, och vad som skulle kunna göras 
bättre. Vilka nackdelar det finns med metoderna och hur det kan ha påverkat 
resultaten. Slutligen presenteras slutsatser av studien och rekommendationer för 
företaget. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund vars syfte är att ge examensarbetet 
trovärdighet samt uppfylla syfte och ge svar på frågeställningar. Nedan presenteras de metoder, 
teorier och begrepp som använts för analysering av data och studiens resultat. De teoriområden 
som tas upp i rapporten är investering, pay-backmetod, automationsspecifikation, 
automationsutrustning, artikelklassificering, affärssystem, direktlön, standardisering och 
histogram.   

 

2.1 Koppling mellan frågeställningarna och de teoretiska 

områdena 

Den teoretiska bakgrunden har tagits fram för att kunna svara på studiens syfte 
och frågeställningar. Nedan presenteras de begrepp och metoder som används för 
varje frågeställning, se tabell 1.  

 

 

 

        Begrepp/metod      1      2      3 

Investering        X   

Pay-backmetod        X   

Automationsspecifikation        X   

Automationsutrustning        X   

Artikelklassificering       X      X      X 

Affärssystem        X              X      X 

Direktlön       X      X       

Standardisering               X 

Histogram          X 

Tabell 1. Frågeställningar kopplade till begrepp och metoder 

Investering är förenad med andra frågeställningen. Den används för att ge 
kunskap i hur en investeringskalkyl bör utformas och vad som bör ligga till grund 
för en investering.  

Pay-backmetoden är förenad med andra frågeställningen. Pay-back är en metod 
som används för att ta reda på hur lång tid det tar innan investeringen går med 
vinst, det vill säga återbetalningstiden.  
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Automationsspecifikation är förenad med andra frågeställningen. Den används 
för att ge kunskap i hur en specifikation bör utformas, vad som böra vara med och 
hur den ska följas upp.  

Automationsutrustning är förenad med andra frågeställningen. Den används för 
att ge kunskap i vad det är för utrustning som används i en automation av detta 
slag. Även för att kunna utforma en specifikation samt för att kunna föra 
diskussion och intervjuer med personal och leverantörer. 

Artikelklassificering är förenad med alla frågeställningar. Artikelklassificering är 
en metod för att sortera upp och få fram de produkter som är av intresse 
beroende på vad som frågas efter.  

Affärssystem är förenad med alla frågeställningar. Affärssystem är ett IT-system 
där allt som sker på ett företag registreras, för att underlätta informationshantering 
vid exempelvis projektplanering.   

Direktlön är förenad med första och andra frågeställningen. Direktlön är en 
kostnad för personal. Det är en av besparingarna som uppskattas att påverkas av 
investeringen.   

Standardisering är förenad med tredje frågeställningen. Standardiseringar 
genomförs för att få bort oönskade variationer som kan påverka produktionen 
negativt. Standardisering kan göras på exempelvis material.   

Histogram är förenad med tredje frågeställningen. Histogram är ett stapeldiagram 
som kan användas vid analys av stora datamängder. 

 

2.2 Investering 
 
En investering innebär att pengar binds upp under en längre tid för att i slutändan 
generera mer pengar[1].  
 
När ett företag upprättar en investeringskalkyl antas framtida försäljningsvolymer, 
försäljningspriser och livslängden på investeringen. Det innebär en förenkling av 
verkligheten, som inte kommer ta hänsyn till marknadens konjunktur. Med det i 
åtanke bör de inte överskattas. Investeringskalkylen ska försöka upprättas på ett 
sådant sätt att den blir så verklighetsförankrad som möjligt. Exempelvis beräkna 
eventuella positiva effekter av investeringen på befintliga produkter inom företaget 
[2].  
I vissa situationer kan investeringskalkylen spela en mindre roll, det kan 
exempelvis vara när investeringen har avgörande värde för företagets framtid. Det 
som avgör om investeringen ska gå igenom är istället taktiskt granskning av 
marknaden och rivalitetssituationen [3]. 
 
Grundinvestering 
Alla utbetalningar som sker i samband med inköp av investeringsobjektet är 
grundinvesteringen (G). Allt som blir en extra utbetalning för investeringsobjektet 
ska ingå i grundinvesteringen fram tills att investeringen är redo att sättas i drift.  



Teoretisk bakgrund 

6 

 

I grundinvesteringen kan till exempel dessa kostnader ingå: 
 

- Utrednings- och planeringskostnader 

- Utbildnings- och inkörningskostnader  

- Verktyg, tillbehör m.m 

- Maskin och byggnader 

Grundinvesteringen (G) är tidpunkten 0 i en investeringskalkyl. Där börjar 
undersökningen av investeringen.  
 
Inbetalningsöverskott 
Syftet med en investering är att minska företagets kostnader eller höja företagets 
vinstmarginal. I en investeringskalkyl hanteras de här omständigheterna på 
likadant sätt. Det som är av intresse är hur företagets in- och utbetalningar 
kommer att påverkas. In- och utbetalningar som beror på investeringen ska vara 
med i kalkylen. In- och utbetalningar kan exempelvis bestå av:  
 
 
Utbetalningar  

- Administrationskostnader  

- Förbrukningsmaterial, energi, underhåll, kassationer, reservdelar, verktyg, 

tillbehör. 

- Löner  

- Råvaror  

Inbetalningar 

- Sänkta kostnader 

- Försäljningsintäkter  

Intäktshöjande investeringar 
Det finns flera sätt en investering kan höja företagets inbetalningar t ex: 

- Försäljningen av existerande produkter ökar 

- Tillväxt på nya marknader 

- Nya produkter på existerande geografisk marknader 

- Nya produkter på nya geografiska marknader  

En ökning av inbetalningarna innebär också en ökning av utbetalningarna i form 
av att den ökade försäljningen måste finansieras.  
 
Kostnadssänkande investeringar 
När en kostnadssänkande investering genomförs effektiviseras produktionen. 
Exempelvis en ny maskin som bidrar till t ex: 

- Minskad arbetskraft 

- Minskad energi 

- Minskade reparationer och underhåll 

- Minskade kassationer  
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Detta innebär en kostnadsminskning som ger minskade utbetalningar och som i 
sin tur ger ett förhöjt inbetalningsöverskott.  
 
Inbetalningsöverskott 
Differensen mellan in- och utbetalningarna som investeringen bidrar till, kallas 
inbetalningsöverskott (a).    

2.3 Pay-backmetoden 
 
Är en variant av investeringskalkyl som enbart talar om tiden det tar att tjäna in 
det investerade beloppet. Återbetalningstiden bestäms i förhand, investeringen får 
inte överstiga den. Om den gör det anses investeringen inte som lönsam. 
Investeringen som har kortast återbetalningstid anses som mest fördelaktig [3].  
 
Fördelar med pay-backmetoden är att den: 

- Är enkel att använda. 

- Behöver endast uppskatta konsekvenserna under återbetalningstiden.  

- Behöver inte värdera kalkylräntan  

Nackdelar med pay-backmetoden är att den:  

- Tar inte med konsekvenserna efter återbetalningstiden, på så vis är den 

missledande och främjar kortsiktiga investeringar. 

- Tar inte hänsyn till ränta, bortser från fördelar med stor inbetalning i ett 

tidigt stadium. 

 

Pay-backformler 
Om inbetalningsöverskotten (a) är lika stora varje år:  
G: Grundinvestering 
a: Inbetalningsöverskott 

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 =
𝑮

𝒂
 

 

2.4 Planering av automationsutrustning  
 
Innan en investering av automationsutrustning är det viktigt att ha en väl 
definierad målsättning med investeringen. För att kunna genomföra en förstudie 
som ger en teknisk och ekonomisk bild över möjligheten att fullfölja 
investeringen[4]. 
 

Mål och specifikation 
Vid investering i automation, skall en specifikation upprättas. Den ska klart och 
tydligt förklara vilken prestanda automationssystemet ska ha exempelvis: 
 

- Motiv 

- Typ av objekt, varianter 
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- Batcher 

- Vikt 

- Storlek på ämnet 

- Körtid 

- Mjukvara och automationsgrad 

- Framtid 

- Serviceförmåga  

Denna specifikation ger en aning om vad som kan komma att krävas av 
automationsutrustningen. Faktainsamlingen kan börja. 
 
Utformningsförslag 
När all fakta är insamlad kan den projektansvarige ta fram hur systemet bör 
utformas och dess tekniska funktion. 
   
Teknisk och ekonomisk bedömning 
Denna del ska återkoppla till den upprättade specifikationen. För att automationen 
ska klara av de tekniska och ekonomiska kraven som är specificerade. 
 
Nackdel 
Nackdel med en specifikation är att projektansvarige enbart kan utgå ifrån hur 
företaget gör i nuläget, vilket kan synas i specifikationen. I en undersökning av 
marknaden för automationsutrusning kan nya metoder och tillvägagångssätt 
upptäckas. Då bör projektansvarige utvärdera om specifikationen ska ändras, för 
att utveckla tillvägagångsättet som existerar. Risken finns att för mycket fokus 
läggs på den förutbestämda specifikationen istället för att ta lärdom och utveckla 
en ny specifikation.  

2.5 Automationsutrustning  
 
I en automation mot fräsmaskin krävs följande: 
 

- CNC-fräs 

- Uppspänningsanordning 

- Nollpunktsystem 

- Industrirobot 

- Magasin  

- Celldator med mjukvara 

CNC-fräs 
En CNC-fräs är en tillverkningsmaskin som fräser produkter oftast utav 
aluminium. CNC står för Computer Numerical Control, numerisk styrning. 
Maskinen drivs av exakt programmerade kommandon istället för manuellt 
reglerande av rattar och spakar[1].  
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Det finns många olika typer av fräsmaskiner. De mest avancerade är 
fleroperationsfräsmaskinen. Denna maskin finns i olika utföranden:  

- 3-axlig 

- 4-axlig 

- 5-axlig 

Den 4-axliga kan exempelvis bearbeta fyra sidor av ett arbetsstycke. Vilken maskin 
som är mest lämplig beror på vilken typ av produkt som ska fräsas. Hur komplex 
geometrin är på arbetsstycket spelar stor roll i valet av fleroperationsfräsmaskin. 
Om geometrin är väldigt komplex är det fördelaktigt med en 5-axlig så att 
maskintiden kan maximeras utan stopp för justering av arbetsstycket[5]. Tempo är 
hur många gånger en detalj måste fräsas för att få en färdig produkt. Ju mer 
komplex bit desto fler tempon. En maskin med flera axlar kan fräsa i mindre antal 
tempon än en maskin med färre axlar. Färre tempon ger bättre toleranser eftersom 
vid omspänning av ämnet ökar chansen för att ämnet inte riktigt hamnar rätt. En 
maskin som kan hålla nere antalet tempon är fördelaktigt då färre stop behövs.  
Tempon illustreras i bild 1  
 

 
Bild 1. Visar två tempon av en detalj, resultat av tempo 1 och resultat av tempo 2. 
 

Inuti i en CNC-fräs finns ett maskinbord, där fräsningen av ämnet sker. För att 
bearbetningsresultatet ska bli korrekt måste ämnet fixeras i maskinbordet. Det 
görs med hjälp av ett skruvstycke. Fräsen använder sig av koordinatsystem när den 
bearbetar ämnet. För att det ska fungera har maskinen alltid ett fast elektroniskt 
referensläge. Detta referensläget är utgångsläget för koordinatsystemet. 
Svårigheten med att jobba i koordinatsystem är att få verktyg och arbetsstycke rätt 
definierade mot varandra. Minsta lilla fel i inspänningen av arbetsstycket, så att det 
hamnar fel i koordinatsystemet, kan leda till kassation. Långdragna mätoperationer 
och injusteringar tar tid vilket påverkar produktiviteten. Det finns system som gör 
att arbetsstycke och verktyg lättare definieras mot varandra det kallas 
nollpunktsystem[1]. En CNC-fräsmaskin illustreras i bild 2. 
 
Valet av fräsmaskin beror på: 

- Komplexiteten av geometrin på detaljer 

- Storlek av detaljer 
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Bild 2. Visar en CNC-fräsmaskin. 

 
Uppspänningsanordningar 

Uppspänningsanordningar vars syfte är att hålla fast arbetsstycket i ett exakt läge i 
förhållande till verktyget för att inte arbetsstycket rör på sig under körningen. Det 
är avgörande för att få ett bra bearbetningsresultat [5]. 
 
Fixtur  
Fixtur är ett verktyg som håller fast detaljen i ett fixerat läge på maskinbordet. 
Används främst för senare tempon, två eller tre.   
 
Skruvstycken 
Skruvstycken är en typ av fixtur som är vanligt förekommande i fräsmaskiner. De 
kan anpassas för olika detaljer med hjälp av utbytbara backar. Används främst i 
första tempot. 
 
Nollpunktsystem  
Nollpunktsystem är ett system som gör det lättare att få verktyg och arbetsstycke 
definierat mot varandra. I maskinbordet skapas hål, som blir exakt definierade 
referenspunkter. Nollpunktsystemet som ska användas har matchande hål mot 
maskinbordets. Det gör att vid montering av nollpunktsystem hamnar 
arbetsstycket exakt orienterat mot maskinens koordinataxlar. Då kan operationen 
sättas igång omgående. Inga krångliga mätoperationer eller injusteringar krävs[1]. 
Fördelar med nollpunktsystem kombinerat med skruvstycke är följande: [6].  
 

- Det går fort att lokalisera arbetsstyckets läge, minskar tillverkningstiden. 
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- Minskning eller bortfall av uppspänningstiden, produktionstiden minskar. 

- Operatörens arbete underlättas, kraven på arbetsskicklighet minskar. 

- Det blir omöjligt att placera nollpunktsystemet fel i maskinen. 

Nollpunktsystem i maskin med skruvstycke och grundämne visas i bild 3.  
 
Valet av uppspänningsanordningar och nollpunktsystem beror på: 
 

- Storlek på detaljer 

 

 
Bild 3. Visar hur en korrekt användning av nollpunktsystem och skruvstycke kan se ut i en 

fräsmaskin. 
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Industrirobot 

Är en robot som ofta används i industriella automatiseringar. Den är 
programmerbar och automatiskt styrd. Roboten har en arm som kan gripa 
och/eller förflytta objekt, oftast i flera riktningar [4]. 

Användningsområde av industrirobot 
Det finns många olika användningsområden för industrirobotarna till exempel 
materialhantering 
 
Materialhantering 
Innebär att ett föremål förflyttas utan att roboten utför något arbete på föremålet 
exempelvis: 
 

- Materialbetjäning av verktygsmaskiner, laddar material och laddar ur 

arbetat material. 

- Sortering av detaljer  

- Paketering  

Gripdon  
Sitter längst ut i robotens arm och används främst till materialhantering och 
montering.  Gripdonen ser olika ut beroende på arbetsuppgiften. 
 
Några viktiga begrepp inom industrirobot-teknik:  
 
Adaptivitet 
Flexibel i förhållande till den arbetsuppgift som genomförs exempelvis: 
 

- Stort användningsområde, förmåga att ändra användningsmöjligheterna.  

- Förmågan att tjäna fler än en maskin.  

Valet av industrirobot beror på: 
  

- Vikt på detalj 

- Storlek av ämnet 

- Framtid/Adaptivitet 

Magasin  

Ett magasin är där detaljer förvaras. Både i grunddetalj och i färdig detalj. 
Magasinet kan laddas genom att operatören först laddar nollpunksystemet med 
uppspänningsanordning och detalj. Sedan placerar roboten det kompletta 
nollpunksystemet och detalj i magasinet. Magasinet fylls på med önskat antal 
nollpunktsystem med detalj[1]. 

Industriroboten förflyttar detaljen ifrån magasinet och placerar den i 
fräsmaskinen. När den färdiga detaljen är klar i fräsmaskinen förflyttar 
industriroboten den till magasinet och tar sedan en ny detalj ur magasinet.  
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Valet av magasin beror på: 

- Storlek av detalj 

- Hur stora batcherna är  

- Körtiden för detaljerna 

 

Mjukvara och celldator 

Celldatorn är huvuddatorn som styr hela systemet med mjukvaran. Mjukvaran är 
det som avgöra hur automationslösningen kommunicerar med varandra främst 
robot, magasin och fräs. Avancerad mjukvara innebär att den mänskliga faktorn 
tas bort maximalt. Det kan innebära: 

- Roboten hittar rätt detalj i magasinet. 

- Fräsmaskinen kör rätt typ av fräsprogram för vald detalj. 

- Systemet varnar och stängs av om inte nollpunktsystemet sitter rätt i 
maskinbordet. 

- Systemet skickar mail eller sms när det felar till operatör, på helger 
exempelvis. 

Ett välfungerade system med avancerad mjukvara kan programmeras till att 
tömma ett fullt magasin med detaljer. Det kan exempelvis sättas på i slutet av 
fredagen och gå tills alla detaljer är frästa. Beroende på hur stort magasinet är.    

Automation i korthet 

Efter att operatören laddat magasinet med detaljer bestämmer operatören via 
celldatorn vilken ordning detaljerna ska köras i. Operatören sätter på 
automationen och den går tills alla detaljer i magasinet har körts utan att 
operatören behöver göra något mer. Bild 4 visar hur en automationslösning skulle 
kunna se ut.  

 

 



Teoretisk bakgrund 

14 

 

 
Bild 4. En automationslösning innehållandes en robot, magasin, fräs och nollpunktsystem.  

 

2.6 Artikelklassificering 

Ett företag har oftast ett stort utbud av olika artiklar. För att det inte ska bli rörigt 
kan företagen använda sig av artikelklassificering för att få en struktur på alla 
artiklarna[7].  

En klassificering av artiklarna i ett sortiment kan vara avsedd för exempelvis: 

- Artiklarnas volym 

- Volymvärde 

- Andel direktlön av standard pris 

Eller den faktorn som kan vara av intresse. 
 
Klassificeringen går ut på att skilja artiklar och gruppera dessa genom att hitta 
olika typer av likheter. Med artiklarna grupperade kan de produkter som är av 
intresse lättare lokaliseras. 
 
Innan en artikelklassificering genomförs skall avsikten med den vara bestämd. Det 
kan exempelvis vara: 

- Prognostisering  
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- Lagerstyrning 

- Inventering 

- Sortimentanalys    

Volymvärde 
Är en typ av klassificering som innebär att artikelns årliga åtgång är multiplicerad 
med artikelvärdet. Det gör att företaget får fram de produkter som har högst 
upparbetat värde, där av störst potential att dra in mest pengar. Analyseras 
artiklarnas volymvärde i ett företag uppkommer oftast 80/20-regeln. 
 80/20-regeln innebär att ca 20 procent av artiklarna står för ca 80 procent av 
volymvärdet. Det medför att 80 procent av artiklarna svarar endast för 20 procent 
av volymvärdet.  

2.7 Affärssystem  
Affärssystem är ett IT-system för att registrera allt som sker på ett företag. För att 
underlätta informationshantering och kunna ligga till grund för företagets styrning 
och administration. IT-systemet kan bestå av olika moduler för olika orsaker 
exempelvis: [8]. 
 

- Orderbehandling 

- Produktionsplanering 

- Inköp 

- Resursplanering 

- Projektplanering   

- Tidsredovisning  

Affärssystem har visat sig i många fall bidra till förbättringar i företags:  

- Måluppfyllelse 

- Produktivitet 

- Beslutsfattande  

Affärssystemet kan bevaka de flesta aktiviteter som görs på ett företag exempelvis: 

- Tillverkning 

- Inköp 

- Försäljning 

Om ett företag behöver ta fram data på exempelvis ställtider så finns 
informationen registrerad i affärssystemet och företaget kan lätt komma åt 
informationen. Fördelar med användandet av affärssystem är att det går enkelt att 
få fram information på det som söks förutsatt att företaget har registrerat den 
informationen i affärssystemet.  
För eventuell projektplanering kan den information som är relevant tas fram ur 
systemet utan att företaget först måste göra en informationssamling som kan göra 
att projektet drar ut på tiden, exempelvis tidsstudier. 
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Nackdelar 
Nackdelar med affärssystem är att systemet måste vara väl implementerat på 
företaget för att informationen i systemet ska gå att lita på, att den information 
som förts in är korrekt. Att personalen på företaget förstår vikten av att använda 
affärssystemet och registrera händelser på ett korrekt sätt. För att personalen inte 
ska uppleva att det enbart medför extra jobb och därigenom slarvar.  
  
Det finns en risk att företaget manipulerar siffrorna i affärssystemet för att 
exempelvis kunna uppvisa en viss effektivitet för en kund för att få ta emot en 
order. Stämmer inte informationen i affärssystemet kan det vara skadligt, vid 
exempelvis produktionsplanering. 
 
En nackdel med beslutsfattande moment med hjälp av information från 
affärssystemet är att företaget litar för mycket på informationen i affärssystemet, 
exempelvis orderhistoriken. Det är sådant som redan har hänt och företaget 
riskerar att glömma bort att analysera framtiden. Eftersom beslutet kan innefatta 
framtiden, exempelvis vid en investering.  

2.8 Direktlön  

När företag beräknar exempelvis vad en produkt kostar att producera finns det 
många ingående element, en av dem är direktlön. 

Direktlön är en kostnad som består av lön till exempelvis operatör[9]. 

Direktlön (dL) är alltså kostnader för beredningsarbete som utförs på produkterna 
i form av lön till personal som kan knytas till beredningsarbetet. 

2.9 Standardisering  
 
En standard är ett förutbestämt sätt att t ex producera en produkt med avsikt att 
göra den billigare och/eller enklare. Det finns flera typer av standarder:  

- Nationell standard 

- Internationell standard 

- Bransch standard  

- Företagsstandard.  

Det finns olika varianter av intern företagsstandard, ambitionen med dem är att 
säkra kvaliteten, göra tillverkningen enklare och billigare[1].  
 
Med standardiseringar kan oekonomiska variationer minskas i form av:  

- Material  

- Detaljer  

- Komponenter  

- Slutprodukter och varierande produktionsutrustningar 

Standardisering kan bidra till en mer produktiv tillverkning, här är några exempel:  
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- Effektivare tillvägagångsätt i produktion kan skapas, en förhöjd 

automatiserings- och mekaniseringsgrad kan bli möjlig.  

 

- En effektivare produktion uppkommer, vilket för med sig att anställda kan 

skäras ned. 

 

- När mängden omställningar sjunker i tillverkningen erhålls ökad 

maskinutnyttjandegrad.  

 

- Inköp, materialstyrning och produktionsplanering genomförs enklare med 

rutiner. 

Materialstandardisering 
Många gånger finns en överflödig bredd i materialsamlingen både när det gäller 
format och materialvarianter. Materialstandardiseringar kan ge ekonomiska 
fördelar exempelvis:  
 

-  Förenklar inköp  

- Kvantitetsrabatter  

- Förenklat lagersystem 

- Effektiviserat underhåll  

- Reducerade förråd  

Exempel på materialstandardisering: materialets mått i bredd och höjd 
standardiseras i form av flera olika fasta mått. Medan längden är obestämd för att 
kunna köpa in mycket material och kapa efter önskad längd beroende på detalj. 
 
Nackdelar 
Det som kan påverka negativt är att kostsammare material förbrukas där det inte 
finns behov och att materialanvändandet kan minskas.  
Det finns en risk att det standardiserade materialet används i situationer där den 
inte uppfyller kvalitets- eller underhållskraven bara för att kunna använda 
standarden. Har standardiseringar på formatet av material införts, kommer det att 
bli ökat materialspill. Materialet kommer vara överdimensionerat för att få in så 
många olika detaljer i standardiseringsmåtten som möjligt. Det är en nackdel för 
miljön då spill bör minimeras.   

2.10 Histogram  
 
Histogram är ett slags stapeldiagram som kan användas för att analysera stora 
datamängder. Bild 5 visar hur ett histogram kan se ut. 
 
Fördelen med histogram är att:  

- Det illustrerar på ett bra sätt hur en stor datamängd varierar  

- Uppfattning om datamängdens statistiska egenskaper blir lätt överskådlig  
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- Frekvensen för de olika värdena blir synliga 

Histogram kan användas i många sammanhang när det kommer till analys av stora 
datamängder. Histogram är ett av det sju förbättringsverktygen (de sju QC-
verktygen). De har sin början i Japan som bland andra Kaoru Ishikawa låg bakom. 
Histogram är ett enkelt sätt att få fram statistik men nackdelen är att den inte ger 
så djupgåendestatistik[10]. 

 
Bild 5. Visar hur ett histogram kan se ut. 

 
 

2.11 Sammanfattning teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden har en betydelsefull roll i studien, då den används 
flitigt. De metoder och begrepp som använts är pålitliga för att lösa 
frågeställningarna som finns i studien och har hjälpt till att uppfylla studiens syfte. 
Teorin har också hjälpt till att ge information så att intervjuer och diskussioner 
kunnat hållas. I nästa kapitel, metod och genomförande, presenteras hur den teoretiska 
bakgrunden tillämpades. 
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3 Metod och genomförande 
 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet som genomförts för att kunna uppfylla och svara på 
studiens syfte samt frågeställningar. Hur begrepp och metoder används för att samla in och 
analysera informationen. Kapitlet introduceras med att beskriva den allmänna metod och 
genomförandet som gjorts för alla frågeställningar, för att sedan mer specifikt beskriva vad som 
gjorts för varje frågeställning. Slutligen beskrivs validiteten och reliabilitet för rapporten.   

 

3.1 Metod och genomförande allmänt för rapporten  

Det fall som skulle undersökas var en experimentell studie av en investering i 
automation och standardisering på ämnet aluminium. Tillvägagångssättet för att få 
information för att kunna svara på rapportens frågeställningar har varit: 

- Litteraturstudie 

- Intervjuer  

- Diskussioner  

Litteraturstudien ligger till grund för rapportens teoretiska bakgrund och de 
metoder som använts för att kunna ge svar på rapportens frågeställningar. Den 
litteratur som har studerats kommer från kända författare inom sina områden. 

Litteraturstudie  

Litteraturstudien har bestått av att undersöka teoriområden inom: 

- Automation 

- Investering 

- Standardisering 

Litteraturstudien är basen för den teoriinsamling och de metoder som är med i 
rapporten. Litteratur som har varit relevant för ämnet och med säkra källor, har 
varit viktigt under studiens gång.  

Intervjuer och diskussioner 

De intervjuer som genomförts har handlat om att få information för att besvara 
rapportens frågeställningar. Intervjuerna som utförts har varit av ostrukturerad 
form. Detta innebär att strukturerade och färdigformulerade frågor inte 
använts[11]. Intervjuerna har fungerat som ett vanligt samtal. Intervjuerna har 
skett varje gång företaget har besökts (ca 10 gånger). Intervjuer har även utförts 
via telefon (ca 15st) dessa har också varit av ostrukturerad form. Utöver 
intervjuerna har frågor och diskussioner ständigt förts under studiens gång. 
Personer på företaget som har intervjuats: 

- Platsansvarig 

- Produktionschef  
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- Tekniker 

- Operatör   

- Ekonomiansvarig  

- Leankoordinator  

Inte bara personer från företaget har intervjuats utan även personal från de 
automationslösningsföretag som har kontaktats. Främst vid besök av företaget 
med även via telefonsamtal. Enbart gällande för frågeställning nummer 1 och 2. 

 

Inspiration 

Under studiens gång har inspiration för rapporten fåtts genom:  

- Mässan Elmia Subcontractor 

- En föreläsning av Automation Småland 

Mässan Elmia Subcontractor, 2014-11-13 

En stor mässa för underleverantörer i den tillverkande industrin, en 
specialistmässa för produktutveckling och inköp.  

En Föreläsning av Automation Småland, 2014-12-04 

Automation Småland hade en föreläsning i Gislaved om automation, tog upp hur 
viktig automation är för Svensk produktions framtid. 

 

3.2 Metod och genomförande för frågeställning 1 

Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 
direktlön och volymvärde, och hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i 
företagets kalkyler? 

De begrepp och metoder som användes för att svara på denna frågeställning är 
följande: 

- Direktlön 

- Affärssystem  

- Artikelklassificering 

 

För att kunna besvara denna frågeställning har följande datainsamling genomförts:  

- Litteraturstudie 

- Intervjuer 

- Diskussioner  

Från intervjuerna, diskussionerna och med hjälp av litteraturstudien kunde det 
fastställas att studien uppskattar att investeringen ger följande: 
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- En ökad utnyttjandegrad med 20 % jämfört med befintlig fem-axlig 
fräsmaskin. 

- De produkter som körs i automationen antags få en direktlöneandel på 
15%. 

Från intervjuerna, diskussionerna och med hjälp av litteraturstudien kunde det 
fastställas att antalet produkter som skulle väljas berodde på körtid och kapacitet 
hos automationslösningen. Företagets befintliga 5-axlig fräs (utan automation) 
hade en kapacitet på 4500 timmars körtid per år. Den nya fräsen med automation 
uppskattades kapaciteten öka med 20 % jämfört med företagets befintliga fräs 
körtid. Vilket innebar en körtid på 5400 timmar per år för automationen. Antalet 
detaljer som skulle automatiseras var när detaljernas sammanlagda körtid 
summerats till 5400 timmar. Då var automationen fylld och antalet produkter 
fastställt.  

Datainsamlingen ledde till att produkter med dessa kriterier valdes ut: 

- Aluminium 

- Fräsdetaljer 

- Högst volymvärde 

- Direktlöneandel högre än 15 %   

Ur affärssystemet togs produkter fram med artikelklassificering: 

- Aluminium 

- Fräsdetalj 

- Volymvärde 

- Direktlöneandel 

- Standard pris per styck 

- Årsvolym 

- Körtid i timmar per år 

 

Denna produktlista fördes över till Excel och följande genomfördes i 
Exceldokumentet: 

-  Listan sorterades så att produkter med högst volymvärde hamnade överst.  

- De produkter som hade en direktlöneandel på 15 % eller lägre raderades 

- Körtiderna för varje produkt summerades ihop så att 5400 timmar 
uppnåddes.  

 

Listan var då komplett innehållandes de produkter som skulle automatiseras.  
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För att få fram resultat av hur mycket direktlöneandelen kunde sänkas användes 
samma lista, följande genomfördes: 

- Den totala direktlönen för produkterna summerades beräknat av 
volymvärdet(standardpris per styck*årsvolym)  

- Den totala uppskattade nya direktlönen på 15 % räknades ut för 
produkterna av volymvärdet och summerades. 

- Skillnaden mellan den gamla direktlönen och den nya antagna direktlönen 
kunde räknas ut. 

- Summan av den gamla direktlönen på produkterna jämfördes med summan 
av den nya uppskattade direktlönen och en procentsats kunde räknas ut. 

 

Listan kunde svara på frågeställningen. 

Resultaten av tillvägagångssättet kunde svara på frågeställningen. 

 

3.3 Metod och genomförande för frågeställning 2  

 

Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 
av företagets specifikation och med en investeringskalkyl? 

 
De begrepp och metoder som har använts för att svara på denna frågeställning är 
följande: 

- Investering 

- Automationsutrusning 

- Affärssystem 

- Artikelklassificering  

- Automationsspecifikation 

- Pay-backmetoden 

- Direktlön 

 
För att kunna besvara denna frågeställning har följande datainsamling genomförts: 

- Litteraturstudie 

- Intervjuer  

- Diskussioner  
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Från intervjuerna, diskussionerna och med hjälp av litteraturstudien kunde det 
fastställas att det antalet produkter som ska väljas beror på körtid och kapacitet 
hos automationslösningen. Företagets befintliga 5-axlig fräs (utan automation) har 
en kapacitet på 4500 timmars körtid per år. Den nya fräsen med automation 
uppskattas kapaciteten öka med 20 % jämfört med företagets befintliga fräs 
körtid. Vilket innebär en körtid på 5400 timmar per år för automationen. Antalet 
detaljernas som ska automatiseras är när deras sammanlagda körtid har summerats 
till 5400 timmar. Då är maskinen fylld och antalet produkter fastställt.  

 
Från intervjuerna, diskussionerna och med hjälp av litteraturstudie kunde det 
fastställas att studien uppskattar att investeringen innebär:  

- En ökad utnyttjandegrad med 20 % jämför med befintlig 5-axlig 

fräsmaskin. 

- De produkter som körs i automationen antas få en direktlöneandel på 15%. 

- Att ställtiden minskar med 30 % jämfört med befintlig 5-axlig fräsmaskin. 

Den minskade ställtiden bidrog till att den totala maskinkostnaden minskade, 
vilket blev en besparing. Maskinkostnaden är 500kr/timma. 
  
Det som var inbetalningsöverskott i pay-back uträkningen bestod av:  

- Ökad utnyttjandegrad 

- Sänkt direktlöneandel  

- Minskade ställtider 

Datainsamlingen ledde till att produkter med dessa kriterier valdes ut: 

- Aluminium 

- Fräsdetaljer 

- Högst volymvärde  

- En direktlön högre än 15 %  

Ur affärssystemet togs produkter fram med artikelklassificeringen:  

- Aluminium  

- Fräsdetalj 

- Volymvärde 

- Direktlöneandel 

- Standard pris per styck 

- Årsvolym 

- Körtid i timmar per år  

- Ställtid i minuter per år 

 

Denna produktlista fördes över till Excel. Och följande genomfördes i 
Exceldokumentet: 
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- Listan sorterades så att produkter med högst volymvärde hamnade överst.  

- De produkter som hade en direktlöneandel på 15 % eller lägre raderades 

- Körtiderna för varje produkt summerades ihop så att 5400 timmar 
uppnåddes. 

- Ställtiderna för varje produkt summerades ihop 

 

Listan var komplett innehållandes alla uppskattade inbetalningsöverskott till 
uträkningen av pay-back tiden.  

Besparingen i direktlönen kunde räknas ut genom att ta den gamla direktlönen 
minus den nya direktlönen från listan. 

Besparingen i ställtid kunde räknas ut genom att ta bort 30 % av den sammanlagda 
ställtiden och multiplicera den med maskinkostnaden.  

För att kunna besvara på denna frågeställning krävdes en specifikation på vad 
automationen skulle klara av. För att de leverantörer av automationslösningar 
lättare skulle kunna sätta ihop en automation som passade företaget. Men också 
för företagets skull så att automationslösningarna kunde bedömas sinsemellan.  

Litteraturstudien för automationsutrustningen var främst för att behärska 
fackspråket och kunna föra intervjuer och diskussioner om 
automationsutrustningen.  

Med hjälp av litteraturstudien, intervjuer och diskussioner med personal från 
företaget och personal från automationslösningsföretagen kunde en specifikation 
över automationsutrustningen tas fram.  

Efter intervjuer och diskussioner med platsansvarig och tekniker bestämdes vilka 
leverantörer som skulle få ta del av denna specifikation.  

Leverantörerna kontaktades via telefon och specifikationen skickades via mail. 
Leverantörerna ombads att skicka prospekt på deras automationslösningar.  

Prospekten analyserade utefter automationsspecifikationen och ett beslut togs att 
fyra leverantörer skulle få komma till företaget och presentera sin 
automationslösning. 

Automationslösningarna presenterades på företaget: 

- Automationslösning 1 2015-02-10  

- Automationslösning 2 2015-03-17    

- Automationslösning 3 2015-03-04  

- Automationslösning 4 2015-02-17  

 

Dessa automationslösningar var intressanta så de fyra företagen bads skicka offert 
på automationslösningarna. 
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Leverantören för automationslösning numer två hade installerat en liknande 
automationslösning på ett annat företag i närheten. Ett referensbesök på det 
företaget kunde genomföras 2015-03-23. I samband med detta besök presenterade 
företaget sin offert.  

 

Med offerterna kunde grundinvesteringen G för varje automationslösning 
fastställas. En pay-back tid för varje automationslösning kunde räknas ut med 
återbetalningsformeln.  

 

Med hjälp av pay-back tiden för de olika automationslösningarna och differensen 
av uppfyllanden av automationsspecifikationen mellan automationslösningarna 
kunde frågeställningen besvaras. 

Resultatet av tillvägagångsättet kunde svara på frågeställningen. 

3.4 Metod och genomförande för frågeställning 3 

 

Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 
avseende på låsta värden i x och y? 

De begrepp och metoder som användes för att svara på denna frågeställning är 
följande: 

- Standardisering 

- Affärssystem  

- Artikelklassificering 

- Histogram  

 

För att kunna besvara denna frågeställning har följande datainsamling genomförts:  

- Litteraturstudie 

- Intervjuer 

- Diskussioner  
Från intervjuerna, diskussionerna och med hjälp av litteraturstudien kunde det 
fastställas att produkter inköpta från 2015-02-01 och 18 månader tillbaka skulle 
granskas med avseende på inköpt aluminium.  
Ur företagets affärssystem togs produkter fram med artikelklassificeringen:  

- Inköp, senaste 18 månaderna 

- Fräs 5-axlig 

- Aluminium  
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- Storlek på detalj  
 

Denna lista överfördes till Excel. Följande genomfördes i Exceldokumentet:  

- Alla z-värden raderades  

- Alla dubbletter raderades  

- Histogram över x-värdena skapades 

- Histogram över y-värdena skapades 

- Standardiseringsgrupper baserade på mest frekventa x-värden skapades 
utifrån resultatet av histogramanalysen för x-värdena. 

- De x-värden som var mest frekventa kopplades ihop med de y-värdena 
som ursprungligen var kopplat till x-värdena för att täcka in så många y-
värden som möjligt.  
Exempelvis x-värdet 50 mm som är mest frekvent. De y-värden som är 
kopplat till x-värdet 50mm ifrån ursprungliga listan är alltifrån 10mm till 
325mm. För att täcka in de värden som är mest frekventa från 10mm till 
325mm valdes y-värden 50mm och 140mm för att de enligt listan får med 
sig flest y-värden.  

- Standardiseringsgrupper baserade på mest frekventa y-värden skapades 
utifrån resultatet av histogramanalysen för y-värdena. 

- Dessa y-värden som var mest frekventa kopplades ihop med de x-värden 
som ursprungligen var kopplat till y-värdena för att täcka in så många x-
värden som möjligt. 
Exempelvis y-värdet 20mm som är mest frekvent. De x-värden som är 
kopplat till y-värdet 20 mm ifrån ursprungliga listan är alltifrån 30mm till 
200 mm. För att täcka in de värden som är mest från 30mm till 200mm 
valdes x-värdet 100mm för att det enligt listan får med sig flest x-värden.  

- Dessa två listor jämfördes mot varandra och slogs ihop till en slutlig lista 
där standardiseringsgrupper för det mest frekventa x- och y-värdena hade 
skapats.  

 

Listan var komplett och kunde svara på frågeställningen. 

Resultatet av tillvägagångssättet kunde svara på frågeställningen. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

3.5.1 Validitet  

Validitet är att datainsamlingen som sker under studiens gång ska vara 
betydelsefull för rapportens frågeställningar och studiens problem [11].  
För att få en hög validitet har flertalet metoder såsom litteraturstudie, intervjuer, 
diskussioner, referensbesök och företagets affärssystem använts för 
datainsamlingen. För att med säkerhet veta att det varit relevant för rapporten har 
det hela tiden jämförts mot frågeställningarna och teoriområdet. Ständiga 
diskussioner har förts över det studien uppskattar att investeringen ska föra med 
sig med personal från företaget och med leverantörerna av 
automationslösningarna. Detta gjordes för att säkerställa det studien förmodar att 
investeringen ska föra med sig verkligen kommer att ske. Att leverantörerna av 
automationslösningarna och personalen vid referensbesöket styrker dessa 
uppskattningar innebär att validiteten är hög. Validiteten stärks av att data som har 
tagits från affärssystemet är verkliga siffror som har hänt i företaget.  

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är att all information som samlats in ska vara tillförlitlig. Tabeller, 
utskrifter och siffror ska vara felfria och pålitliga [11].  

I den här studien har många metoder och teorier använts för att uppnå syftet och 
svara på frågeställningen. Intervjuer och diskussioner har genomförts med 
personal på företaget som anses ha kompetens inom området. Intervjuer och 
diskussioner har också genomförts med leverantörer av automationssystem som 
har många års erfarenhet inom området. Den mesta information som har samlats 
in är tagen ur affärssystemet som styrker reliabiliteten då informationen baseras på 
verkliga händelser på företaget. Det studien uppskattar att investeringen för med 
sig har bekräftats av leverantörerna av automationslösningar vilket också styrker 
reliabiliteten då leverantörerna har många års erfarenhet av företag som investerar 
i automation. Alla bilagor som finns i studien har relevanta personer från företaget 
kontrollerat att innehållet och resultatet är trovärdigt vilket höjer studiens 
reliabilitet. 

 

3.6 Sammanfattning metod och genomförande 

 

Sammanfattningsvis har kapitlet metod och genomförande beskrivit det exakta 
tillvägagångsättet som genomförts för att svara på respektive frågeställning. I nästa 
kapitel redovisas resultaten av dessa tillvägagångssätt. 
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4 Resultat och analys 
 

I följande kapitel presenteras de resultat som tillvägagångssätten i föregående kapitel bidrog till. 
För varje respektive frågeställning presenteras resultaten av tillvägagångssättet och analysen. De 
slutliga resultaten ger svar på respektive frågeställning. 

 

4.1 Resultat och analys frågeställning 1  

 

Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 
direktlön och volymvärde, och hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i 
företagets kalkyler? 

Denna frågeställning resulterade i att bilaga nummer 1 togs fram. Bilagan 
presenterar de produkter som lämpar sig att automatisera då de har högst 
volymvärde och en direktlöneandel högre än 15 %. Analysen av listan bestod i att 
ta fram:  

- Antal körtimmar  

- Antalet produkter 

- Gammal direktlön 

- Ny direktlön  

Listan i sig svarar på vilka produkter det är som lämpar sig att automatiseras 
eftersom artikelnumren och benämning är med.  

För att få fram total gammal direktlön multiplicerades volymvärdet med gammal 
andel direktlön på samtliga produkter.   

Volymvärde * gammal direktlöneandel = gammal direktlön i kr 

För att få fram total ny direktlön multiplicerades volymvärdet med antagen andel 
direktlön för automationen på samtliga produkter.  

Volymvärde * ny direktlöneandel = ny direktlön i kr 

Se bilaga nummer 1 

Antal körtimmar är med för att veta att maskinen är full och antalet produkter 
bestämda. Från företagets befintliga 5-axliga maskin är körtiden 4500 timmar per 
år och den uppskattade ökningen av effektiviteten på 20 %. Se tabell 2. 

Uppskattad effektiv ökning av körtid genom 
automation 

4500 timmar*0.2 = 900 timmar 

Total uppskattad effektiv körtid på 
automation 

900 timmar + 4500timmar = 5400 
timmar 

Tabell 2. Uträkning för effektiv körtid på automationen 
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Gammal direktlön och ny direktlön är med för att kunna svara på hur mycket 
direktlöneandelen har sänkts.  

Ur listan summerades: 

- Antalet körtimmar  

- Antalet produkter 

- Gammal direktlön 

- Ny direktlön  

se tabell 3 

 

Summa 
körtimmar/år 

5416,68 h 

Summa antal 
produkter 

120 stycken 

Summa gammal 
direktlön 

2 829 745,90 kr 

Summa ny direktlön 1 231 012,98 kr  

Tabell 3. Summan av körtimmar, antalet produkter, gammal DL, ny DL 

Med summa gammal direktlön och summa ny direktlön räknades en procentuell 
minskning ut av direktlöneandelen. Se tabell 4 

 

Procentuell minskning av 
direktlöneandelen 

(1231012,983kr/2829745,9kr)*100 = 
43,5%  

Tabell 4. Den procentuella minskningen av direktlöneandelen 

Analysen av resultaten resulterade i: 

- När maskinen har en sammanlagd körtid av 5400 timmar är maskinen full 
och det innebar 120 produkter med högst volymvärde och en 
direktlöneandel högre än 15 % var lämpliga att automatisera. 

- En procentuell minskning av direktlöneandelen med 43.5 %. 
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4.2 Resultat och analys frågeställning 2  

 

Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 
av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

 
Denna frågeställning resulterade i att bilaga nummer 1 från frågeställning nr 1 
användes och ytterligare data togs från affärssystemet: 
 

- Ställtiden i minuter per år togs fram för de 120 produkterna ur företagets 

affärssystem. 

Resulterade i bilaga nummer 2, se bilaga nummer 2.   
 
  
Analysen av listan bestod i att ta fram: 

- Summa besparing direktlön 

- Summan av ställtider  

Då investeringen antas ge besparing i direktlön och besparing av minskade 
ställtider. 
 
För att få fram summa besparing direktlön togs skillnaden mellan gammal 
direktlön och ny direktlön. Se tabell 5 
 
 

Summa gammal 
direktlön 

2 829 745,90 kr 

Summa ny direktlön 1 231 012,98 kr  

Summa besparing 
direktlön 

2 829 745,9 kr – 1 231 012,98 kr = 1 598 732,92 kr 

Tabell 5. Besparing i direktlön 

 

För att få fram besparingen av ställtider summerades ställtiderna för de 120 
produkterna ur bilaga nummer 2 och räknades om till timmar per år. Se tabell 6. 
 
 

Summa 
ställtid  

14 585 minuter per år 

Summa 
ställtid i 
timmar 

14 585 minuter/60 = 243,08 timmar per år 

Tabell 6. Summan av ställtid i timmar per år 

 
 

Ställtiden uppskattas att minska med 30 %. Den minskade ställtiden innebär en 
besparing i maskinkostnaden som är på 500 kr per timme. Den totala besparing 
som antas för investeringen är besparing i minskade ställtider och besparingen på 
direktlönen. Se tabell 7. 
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Minskad 
ställtid  

243,08 timmar *0,3 = 72,92 timmar per år 

Besparing på 
minskad 
ställtid per år 

500kr/h*72,92h = 36 460 kronor per år 

Total 
besparing för 
investeringen 
per år 

besparing direktlön 1 598 732,92 kr + besparing ställtid 
36 460 kr = 1 635 192,92 kr per år 

Tabell7. Uträkning av besparing på ställtid och sammanlagda besparing på investeringen 

 
 
 

Totalbesparing är det beräknade inbetalningsöverskottet: a, som används i 
återbetalnings formel. Se tabell 8. 

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 =
𝑮

𝒂
 

 

a =  1 635 192,92 kr per år 
Tabell 8. Inbetalningsöverskott, a 
 

Denna frågeställning bidrog till att en automationsspecifikation upprättades, se 
bilaga nummer 3. Varför det endast är x och y som sätter krav på maxstorleken på 
detalj och för fräs är för att ingen bit är större i z- led än x- och y-led. Från denna 
bilaga skapades en mer överskådlig checklista. Se bilaga nummer 4. Detta för att 
enkelt kunna jämföra de olika automationslösningarna inbördes. 
 
Fyra stycken automationslösningar har resulterat i 4 stycken offerter se tabell 9. I 
priset ingår installation och utbildning för samtliga lösningar: 

- Automationslösning nummer 1  

- Automationslösning nummer 2 

- Automationslösning nummer 3  

- Automationslösning nummer 4  

Automationslösning nummer 2 har en fräsmaskin av ett annat fabrikat jämfört 
med de andra automationslösningarna.  
 
 

Kostnad för automationslösning   

  

Lösning nummer 1 768 000 Kr 

Lösning nummer 2, 1 882 937 kr 

Lösning nummer 3 205 874.80 euro, 1 920 241,05 Kr (2015-03-30 forex) 

Lösning nummer 4 1 882 937 Kr 
Tabell 9. Priset på automationslösningarna från offert 
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Till automationslösning nummer 1, 2, 3 och 4 ska en ny utomstående 5-axlig fräs 
kopplas till. Till lösning nummer 2 är det ett annat fabrikat på fräsmaskinen. 
Offert på fräsmaskin har tagits in. Se tabell 10. 
 
 

Kostnad för fräsmaskin 3 592 000 Kr 

Kostnad för fräsmaskin till 
lösning nummer 2 

407 905,00 euro, 3 813 365,57 kr (2015-04-13 forex) 

Tabell 10. Priset på fräsmaskin från offert 

 

Alla automationslösningar har jämförts mot specifikationschecklistan: 
 

- Automationslösning nummer 1, se bilaga nummer 5 

- Automationslösning nummer 2, se bilaga nummer 6 

- Automationslösning nummer 3, se bilaga nummer 7 

- Automationslösning nummer 4, se bilaga nummer 8 

 
För att räkna ut återbetalningstiden för automationslösningarna behövdes G. G är 
priset för grundinvesteringen. Priset för automationen och fräsmaskinen slogs 
ihop, se tabell 11.   
 
 

Kostnad för automationslösning nummer 1 med 
fräs, G =  

768 000 kr + 3 592 000 Kr = 4 360 000 kr 

Kostnad för automationslösning nummer 2 med 
fräs, G =  

1 882 937 kr + 3 813 365,57kr=5 696 302,57 
kr 

Kostnad för automationslösning nummer 3 med 
fräs, G =  

1 920 241 kr + 3 592 000 Kr = 5 512 241 kr 

Kostnad för automationslösning nummer 4 med 
fräs, G =  

1 882 937 kr + 3 592 000kr = 5 474 937 Kr 

Tabell 11. Priset för automationslösningen inklusive fräs 

 

Återbetalningstiden räknades fram med återbetalningsformeln, se tabell 12.   

Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒊𝒅 =
𝑮

𝒂
 

 
 

Återbetalningstid för automationslösning 
nummer 1, G/a 

4 360 000 kr/1 635 192,92 kr per år = 2.67 år 

Återbetalningstid för automationslösning 
nummer 2, G/a 

5 696 302,57 kr/1 635 192,92 kr per år = 3.48 
år 

Återbetalningstid för automationslösning 
nummer 3, G/a 

5 512 241 kr/1 635 192,92 kr per år = 3.37 år 

Återbetalningstid för automationslösning 
nummer 4, G/a 

5 474 937 Kr/1 635 192,92 kr per år = 3.35 år 

Tabell 12. Återbetalningstid för automationslösningarna 

 



Resultat och analys 

33 

 

Slutligt resultat av de analyserade resultaten. Summering av krav och 
återbetalningstid, med fokus på specifikation sedan återbetalningstid på 
automationslösningarna. Se tabell 13.  
 
 
 
 

Automationslösning  Mot specifikation, 17 krav Återbetalningstid 

   

Automationslösning nummer 4  Uppfyller 17 av 17 krav 3.35 år 

   

Automationslösning nummer 2  Uppfyller 17 av 17 krav  3.48 år 

   

Automationslösning nummer 3 Uppfyller 16 av 17 krav 3.37 år 

   

Automationslösning nummer 1  uppfyller 7 av 17 krav 2.67 år 
Tabell 13. Överblick av specifikationsresultat och återbetalningstid av automationslösningarna 
 

 

4.3 Resultat och analys frågeställning 3 

 

Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 
avseende på låsta värden i x och y?  

 

Frågeställningen resulterade i att data från företagets affärssystem togs fram. De 
inköp av olika storlekar som gjorts av aluminium från 18 månader tillbaka räknat 
från 2015-02-01 se bilaga nummer 9. 

Bilaga nummer 9 förenklades genom att ta bort artikelnummer, alla benämningar 
och z-värden så bara x och y värden var med. Se bilaga nummer 10. Varför endast 
x- och y-värden valdes är för att det blir för komplext med tre variabler men också 
för att z-led är längden. Tanken är att företaget själva ska kunna kapa genom att 
beställa in långa råämnen eller beställa specifika längder.  

Alla x-värden och y-värden från bilaga nummer 10 analyserades med histogram. Se 
resultat i tabell 14 och tabell 15 
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Tabell 14. Histogramanalys över mest frekventa y-värden från bilaga nummer 10 

 

 
Tabell 15. Histogramanalys över mest frekventa x-värden från bilaga nummer 10 

 

De x-värden som var mest frekventa kopplades samman med deras tidigare y-
värden från bilaga nummer 10.  
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Exempelvis x-värdet 50 mm som är mest frekvent enligt histogramanalysen. De y-
värden som är kopplat till x-värdet 50mm ifrån bilaga nummer 10 är alltifrån 
10mm till 325mm. För att täcka in de värden som är mest frekventa för y valdes y-
värden 50mm och 140mm för att de enligt listan täcker in de mest frekventa y-
värdena. 

Så gjordes på alla de mest frekventa x och y värdena. Det resulterade i bilaga 
nummer 11 för mest frekventa x och bilaga nummer 12 för mest frekventa y. 

Dessa två bilagor jämfördes för att skapa standardiseringsgrupper som täcker in 
majoriteten av de ursprungliga värdena. Jämförelseanalysen resulterade i bilaga 
nummer 13. 

Från början var det 362 olika beställningar av olika storlekar på ämnen. Med hjälp 
av histogramanalysen resulterade det i att 35 standardiseringsgrupper kunde 
skapas. För att sånär täcka in alla de 362 stycken olika storlekarna på ämnet 
förutom 6st udda värden, 1x och 5y. Se tabell 16. 

 

 

Olika storlekar på ämnen 
ursprungligen 

362st  

Resultat antal 
standardiseringsgrupper 

35st  

Totalt bortvalda udda x och y 6st 1x och 5y 

Tabell 16.  Slutliga resultat av histogramanalys och jämförelseanalys 

 

    

4.4 Sammanfattning resultat och analys  

Sammanfattningsvis har det här kapitlet presenterat de analyser och resultat som 
har uppkommit efter tillvägagångssätten för respektive frågeställning. I nästa 
kapitel, diskussion och slutsatser, kommer de slutliga resultaten att diskuteras även 
metoderna, en slutsats dras och rekommendationer ges. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

I följande kapitel förs en resultatdiskussion utifrån rapportens frågeställningar, syfte och resultat. 
Även metoderna som använts för att svara på frågeställningarna granskas och diskuteras. 
Slutligen presenteras studiens slutsatser och rekommendationer på vad företaget bör genomföra.  

 

Syftet med rapporten 

Studiens syfte är att hitta en automationslösning som stämmer överens med den 
specifikation som har skapats för företaget och upprätta en investeringskalkyl som 
också ska ligga till grund för val av automatiseringslösning. Denna investering ska 
visa på en minskad direktlöneandel med minst trettio procent i företagets kalkyler.  

Studiens syfte är också att framställa ett dokument med standardiseringsgrupper 
för aluminium för att förenkla inköp och underlätta det administrativa arbetet. 

 

5.1 Användandet av affärssystem  

Information från företagets affärssystem har använts för att svara på rapportens 
frågeställningar och uppfylla dess syfte. Den informationen som tagits ur 
affärssystemet är följande: 

- Fräsdetaljer  

- Volymvärde 

- Direktlöneandel 

- Standardpris per styck 

- Årsvolym 

- Körtid i timmar per år 

- Ställtid i minuter per år 

- Inköp av aluminium från 2015-02-01 och 18 månader tillbaka  

Denna information har legat till grund för att svara på alla frågeställningar. Att ta 
information från ett affärssystem förutsätter att det är väl implementerat på 
företaget för att informationen i systemet ska gå att lita på och att den information 
som förts in är korrekt. För att personalen på företaget ska förstår vikten av att 
använda affärssystemet och registrera händelser på ett korrekt sätt.  Att personalen 
inte tycker det enbart medför extra arbete och därigenom slarvar [8].  
 
Det finns även en risk vid användandet av affärssystem att informationen 
manipuleras för att kunna uppvisa ett önskvärt resultat för kund och på det sättet 
få ta emot en order[8]. Skulle det ha inträffat kan informationen som tagits från 
affärssystemet vara felaktig och påverka studien negativt.  
 
Investeringen kommer ha en återbetalningstid på 3-4 år. Att så mycket 
information har tagits från affärssystemet i detta beslutsfattande moment kan 
medföra risker då informationen från affärssystemet enbart visar det som har hänt 
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på företaget. Det betyder inte att framtiden kommer se densamma ut. Men i 
diskussioner och med litteraturstudie som hjälp bestämdes det att framtiden 
förväntas se densamma ut. Men det medför en förenkling av verkligheten. Att 
försöka förutse framtiden blir för komplext för studien.    
 
Företaget litar till fullo på informationen som finns i affärssystemet.   
 

5.2 Resultatdiskussion frågeställning 1  

 

Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 
direktlön och volymvärde, och hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i 
företagets kalkyler? 

De analyserade resultaten för denna frågeställning är:  

- Produkter med högst volymvärde och en högre direktlöneandel än 15 % 

- En körtid på 5400h  

- 120 produkter 

- Summa gammal direktlön 

- Summa ny direktlön 

- Procentuell minskning av direktlön  

 

Diskussion 

Litteraturstudie, intervjuer och diskussioner ledde till att investeringen antogs 
påverka företaget med:  

- En ökad effektivitet på 20 % jämfört med befintlig fräsmaskin i körtid 

- En ny direktlöneandel på 15 % 

Eftersom körtiden påverkar antalet produkter som kan vara med i automationen 
var det viktig att få fram summan av körtiden för automationen. Vilket resulterade 
i 5400 timmar. Då kunde det konstateras att produkter med en sammanlagd körtid 
på 5400 timmar var det antalet produkter som fick plats i automationen. Därför 
var det viktigt att artikelklassificeringen behandlade körtiden.  

Dessa produkter skulle också bidra till att få en hög besparing vilket innebar att 
artikelklassificeringen också skulle behandla volymvärdet. 

Volymvärde 

Varför just volymvärde har valts är för att det är de produkter som har högst 
upparbetat värde och därför störst potential att spara in mest pengar[7]. 

Volymvärdet är sammankopplat med direktlöneandelen för det är på 
direktlöneandelen som besparingspotentialen finns. 
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Direktlöneandel  

Varför just direktlöneandel har valts för de här produkterna är för att det är det 
studien antog att den största besparingen låg i. Direktlönen består av lön för 
beredningsarbete som utförs på produkterna[9]. Det är detta beredningsarbete 
som kommer minska i automatiseringen. Därför sker en besparing i direktlönen. 
Ny personal behövs inte anställas för att serva en fullbelagd automation det klarar 
företaget med befintlig personal.  

Körtid 

Istället för att lyssna på vad leverantörerna av automationssystem sa att deras 
automation klarar av i effektiv körtid. Uppskattades en procentuell ökning av 
effektiviteten med 20 % jämfört med en befintlig fräsmaskin. Där exakt 
information om effektiv körtid per år kunde tas fram från affärssystemet. Det är 
fortfarande ett uppskattat resultat men uppskattningen är verklighetsförankrad då 
det grundar sig på faktisk data vilket är att föredra [2].  

Affärssystem  

Affärssystemet som har använts har fungerat väldigt bra, att först ta reda på vilken 
data som ska tas fram med litteraturstudie, intervjuer och diskussioner för att 
sedan gå in i affärssystemet och sortera ut med artikelklassificering. Att använda 
artikelklassificering i affärssystemet har underlättat då det varit enkelt att sortera ut 
den information som sökts [7].  

Produkternas livslängd 

Produkternas livslängd är en avgränsning i studien då företaget har svårt att veta 
hur framtiden ser ut. I studien antas produkternas livslängd ligga under hela 
återbetalningstiden. Vilket är en grov förenkling av verkligheten[2]. Det skulle bli 
väldigt komplext att uppskatta vad för typ av produkter som skulle finnas kvar 
under återbetalningstiden, vad för slags nya produkter som kommer in och vad 
det har för volymvärde och direktlöneandel. Därför valdes produkters livslängd 
som en avgränsning. 

Företagets produkter som lämpar sig att automatisera 

De 120 produkterna som finns i bilaga nummer 1 är de produkterna som lämpar 
sig att automatisera då det har högst volymvärde och en direktlöneandel högre än 
15 %. Varför det blev just de här 120 produkterna är för att deras summerade 
körtid blir 5400 timmar. Den körtid som studien uppskattar att 
automationslösningen kommer ha på tre skift.  

 Direktlöneandelen på dessa produkter 

Eftersom automationen antas minska beredningsarbetet som direktlönen baseras 
på kommer besparingar i direktlönen att erhållas. Skillnaden på den faktiska 
direktlönen och den antagna direktlönen var det som gav den procentuella 
minskningen av direktlönen på 43.5 %. Att den nya direktlönen beräknades på 
befintlig data i form av dessa 120 produkter och deras verkliga volym medför att 
det uppskattade resultatet är verklighetsförankrat vilket är att föredra [2].   
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Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med avseende på 
direktlön och volymvärde? 

De 120 produkter som finns i bilaga nummer 1 lämpar sig att automatisera då de 
har en direktlöneandel större än 15 % och ett högt volymvärde. 

 

Hur mycket kan direktlöneandelen sänkas i företagets kalkyler på dessa 
produkter? 

Den gamla direktlönen på 2 829 745,90 kr och den nya direktlönen på                  
1 231 012,98 kr ger en procentuell minskning med 43,5 procent. 

 

Syfte 

Syftet som är kopplat till den här frågeställningen är att direktlöneandelen skulle 
sänkas med 30 procent vilket har uppnåtts och mer därtill. 

 

Frågeställning nummer 1 har besvarats och uppfyllt den delen av syftet som berör 
denna frågeställning.  

 

5.3 Resultatdiskussion frågeställning 2  

 

Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 
av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

 

De analyserade resultaten för denna frågeställning är: 

- Totalbesparing på investering som består av minskad direktlön och 
minskad ställtid 

- Resultatet av automationsspecifikationerna  
- Återbetalningstiden för automationerna  

 

Diskussion 

Eftersom detta var en experimentell studie av en investering innebar det att det 
inte går att svara exakt på hur investeringen kommer påverka företaget. Men för 
att kunna få en aning om vad det skulle innebära att investera i automation 
behövdes påverkan av investeringen uppskattas. Det gjordes genom 
litteraturstudie, intervjuer och diskussioner. Resultatet blev: 

-  En ökning av effektiviteten i körtid med 20 % jämfört med befintlig 

fräs.  

- En minskning av ställtiden med 30 % jämfört med befintlig fräs.  

- En ny direktlöneandel på 15 %.  
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Dessa antagande resulterade också i de inbetalningsöverskott som ingår i pay-
backmetoden. En automationsspecifikation har upprättats baserat på de 120 
produkterna som skulle automatiseras men även för eventuella framtida 
produkter.  

Ställtid 

Varför ställtiden antas minska är för att i en automation sker bytet av detalj 
automatiskt och snabbare än vad en människa kan göra. På företagets befintliga 
fräs byts detaljer för hand. Besparingen på den minskade ställtiden är baserat på den 

ställtiden som var i befintlig för dessa 120 produkter. Där exakt information om ställtid 
per år kunde tas fram från företagets affärssystem. Som var 243 timmar per år och med 
den uppskattade minskningen med 30 % blev det 72,92 timmar per år som blev en 
besparing på 36 460 kronor. Det är fortfarande en uppskattad besparing men 
uppskattningen är verklighetsförankrat då det grundar sig på faktisk data av befintliga 
ställtider vilket är att föredra [2]. 

Automationsspecifikationen 

Användandet av specifikation har underlättat men också försvårat. Då 
specifikationen utgått från hur företaget gjort i dagsläget [4]. Tillräcklig 
information har inte funnits på företaget om hur mycket enklare vissa moment 
kan göras. Vid leverantörsmöten och vid referensbesöket uppkom metoden att 
låta maskinen mäta in nollpunkten istället för att mäta manuellt, så kallat probning. 
Vilket medför att mänskliga faktorn minskas och det är en betydligt enklare 
metod. I dagsläget gör företaget det manuellt och det verkade inte som teknikern 
visste att denna funktion fanns. Vilket medfört förändringar i kravspecifikationen 
under studiens gång. Företaget har lärt sig om nya sätt att arbeta och ny teknik och 
företaget vill implementera det i sin verksamhet. Vilket förklarar att den första 
automationslösningen inte är i närheten av att uppfylla kraven. Då företaget lärt 
sig hur de kan utvecklas med sin automation. 

Varför det just blivit dessa automationslösningar är för att de uppfyller kraven 
enligt specifikationen. Hade det varit ett annat företag hade antagligen 
specifikationen sett annorlunda ut och så även automationslösningarna. Denna 
specifikation är speciellt framtagen för detta företag. 

I automationsspecifikationen så är maxstorleken på material 500x400mm jämfört 
med standardiseringsgrupperna där största storleken är 120x155 mm vilket kan 
tyckas vara märkligt. Men det är för att företaget inte vill underdimensionera 
automationen så att de tvingas tacka nej till beställningar som går upp mot 
500x400 mm storleken. För att öka konkurrenskraften genom att ha möjligheten 
att kunna köra flera sådana bitar än innan investeringen. Det skulle kunna 
innebära att investeringen bidrar till tillväxt på ny marknad [3].  

Både kravspecifikationen i sig och automationslösningarna 2 och 4 uppfyller de 
tekniska och ekonomiska kraven som är specificerade [4].  
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Pay-backmetoden 

Pay-backmetoden har använts för att räkna ut återbetalningstiden för 
automationslösningarna. Det är en enkel metod då den inte är så komplex. 
Kalkylen behöver inte räkna med inflationer och räntor för att få fram ett resultat. 
Den talar enbart om återbetalningstiden för investeringen. Nackdelen är att 
metoden inte tar hänsyn till konsekvenser under och efter betalningstid. Faktorer 
som inte tas hänsyn till: 

-  Kommer det finnas beläggning för att fylla automationen under 

återbetalningstiden?(studien förutsätter det) 

- Om produktsortimentet ändras. 

- Livslängden på de flesta av de 120 produkterna är kortare än 3 år.  

Metoden i sig är missledande och främjar kortsiktiga investeringar [3]. Den tar inte 
hänsyn till ränta vilket kan ha en positiv effekt för stora inbetalningar i ett tidigt 
skede. Men företagets ledning vill se den här typen av investeringskalkyl då de 
anser att det blir för komplext med en annan typ som är mer djupgående. 
Eftersom produktlivslängden på företaget är relativt kort och att automationen 
riktar sig mot lågvolym är det svårt att förutse hur framtiden skulle se ut. Det hade 
varit betydligt lättare med högvolym och långvariga kundrelationer. Då 
indikationer från kunderna kunnat erhållas. Företaget har goda kundrelationer 
men även kunderna har svårt att veta hur framtiden ser ut då volymerna är så låga. 
Det är en snabbt ändrande marknad. 

 Från frågeställning 1 erhölls den gamla direktlönen och den nya direktlönen så att 
besparingen i direktlön kunde räknas fram till 1 598 732,92 kr tillsammans med 
besparingen i ställtid kunde den totala besparingen erhållas 1 635 192,92 kr per år. 
Med kostnaden för automationerna kunde återbetalningstiden räknas fram för 
respektive automationslösning.  

Automationslösningar som är bäst lämpade 

Automationslösning nummer 4 och nummer 2 är de lösningar som enligt den 
skapta specifikationen och med återbetalningstiden bäst lämpar sig att använda. 
Det som värderas högst mellan specifikationen och återbetalningstiden är 
specifikationen för detta är en investering som företaget måste göra då den har ett 
avgörande värde för företagets framtid[3]. Främst av insikten som har fåtts av hur 
rivaliteten ser ut. De flesta rivalerna har redan skaffat automationslösningar sen 
flera år tillbaka enligt leverantörerna av automationslösningar.  

Varför de här två automationslösningarna är lämpliga för dessa produkter är för 
att specifikationen grundar sig på de 120 produkterna och även hela företagets 
frässortiment. Lösningarna uppfyller alla krav enligt automationsspecifikationen. 
Det som skiljer dem åt är återbetalningstiden men väldigt marginellt. Lösning 
nummer 4, 3.35 år och lösning 2, 3.48 år. Det som skiljer dem åt är också typen av 
fräs i automationen. Men båda fräsarna uppfyller specifikationen.  

Det är bra att ha två olika fabrikat av fräsar för att kunna pressa ned priserna vid 
pris diskussioner. Den ena leverantören kan pressa den andra och tvärtom.   
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Investeringen  

Investeringskalkylen som har upprättats är en förenkling av verkligheten så den 
bör inte överskattas. Men all data som är med är på något sätt verklighetsförankrat 
då faktiska siffror från affärssystemet har använts, exempelvis för att få fram 
besparingarna på befintliga produkter vilket är att föredra[2]. 

Men i den här situationen spelar investeringskalkylen en mindre roll för 
investeringen har ett avgörande värde för företagets framtid[2]. De flesta rivaler 
har redan investerat i automationslösningar sen flera år tillbaka enligt 
automationsföretagen. Företaget har även undersökt och bekräftat att det 
stämmer.  

Investeringen är en kostnadssänkande investering då den antas minska kassationer 
och på lång sikt minska arbetskraften hos företaget. Exempelvis på 
referensbesöket där den personal som fanns kvar berättade att flera anställda hade 
fått sluta då automationen fungerade så bra att det fanns inte tillräckligt mycket att 
göra. I dagsläget på referensföretaget jobbade teknikerna även som operatörer. De 
laddade magasinet med produkter och satte igång automationen. Medan 
automationen körde så kunde de sätta sig och programmera för kommande 
produkter.  

Investeringen skulle även kunna bli intäktshöjande för att automationslösningen 
kan köra bitar som är 500x400 mm vilket är ovanligt på företaget i dagsläget. 
Detta kan leda till tillväxt på nya marknader.  

 

Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, motiverat 
av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

 

Utefter det analyserade resultatet av de fyra automationslösningarna är det två 
stycken lösningar som uppfyller företagets specifikationer. Det som skiljer dem åt 
är en marginell skillnad i återbetalningstiden. Återbetalningstiden är inom ramarna 
för ledingens maximala gräns. Det är automationslösning 4 och 2. 

Syfte 

Syftet som är kopplat till denna frågeställning är, att hitta en automationslösning 
som stämmer överens med företagets specifikationer och upprätta en 
investeringskalkyl som också ska ligga till grund för val av automationslösning. 

Det som skiljer automationslösningarna åt är återbetalningstiden där lösning 
nummer 4 har lägst. Därför är automationslösning nummer 4 lämpligast. 

 

Frågeställning nummer två har besvarats och uppfyllt den delen av syftet som 
berör denna frågeställning.   
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5.4 Resultatdiskussion frågeställning 3  

 

Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 
avseende på låsta värden i x och y?  

Mitt analyserade resultat för denna frågeställning är: 

- Histogram för mest frekventa y- värden 
- Histogram för mest frekventa x-värden 
- Jämförelseanalys av mest frekventa x-värden och y-värden (baserat på 

histogram) resulterade i slutlig standardiseringsgrupper.  

Resultatdiskussion  

Litteraturstudie, intervjuer och diskussioner ledde till att 
standardiseringsgrupperna skulle låsas i x- och y-värden. Det skulle bli för 
komplext med tre variabler då företaget ibland köper in stora längder av material 
där de kan kapa i önskade längder, z-värdet lämnades fritt.  

Standardisering 
 
Standardiseringen resulterade i en intern materialstandardisering för att minska 
oekonomiska variationer i beställning av material. Förhoppningsvis ska det leda till 
förenklat inköp och kvantitetsrabatter hos underleverantör[1]. I nuläget är det 
svårt att avgöra om standardiseringsgrupperna kommer medföra dessa positiva 
effekter då de inte har implementerats ordentligt. Dock enligt teorin borde de 
medföra dessa effekter. 
 
Under referensbesöket diskuterades standardisering, det framgick att 
referensfabriken hade standardiserat sitt material och även sina verktyg i 
fräsmaskinerna. Teknikerna anpassade programmeringen efter verktygen för att 
slippa stillastående produktion vid verktygsbyten, för att få automationen så 
effektiv som möjligt.  
 
Men standardisering är inte bara positivt då det medför materialslöseri. Materialet 
kommer vara överdimensionerat för det flesta produkterna vilket medför ett ökat 
materialspill, ökade körtider (för att fräsa bort överflödigt material) och ökat 
verktygsslitage. Det hade varit intressant att räkna på om standardiseringen 
innebär en ekonomisk fördel. För minskat administrativa arbetet och erhållna 
kvantitetsrabatter i förhållande till ökat materialspill, ökat verktygslitage och ökade 
körtider. Men det är väldigt komplext och förutsätter att 
standardiseringsgrupperna är väl implementerade och använts under en lägre 
period, för att få tillräckligt med information att analysera.  
Dock är standardisering materialslöseri vilket inte är så miljövänligt.    

Användandet av histogram och jämförelseanalys 

De 35 standardiseringsgrupperna som finns i bilaga nummer 13 är de 
standardiseringsgrupper som kunnat skapas för ämnet aluminium i låsta x och y 
värden. Varför det blev just de här 35 stycken olika grupperna är för att enligt 
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histogramanalysen tillsammans med jämförelseanalysen är det de värden som är 
mest frekventa för x och y värden, för inköp av aluminium från 2015-02-01 och 
18 månader tillbaka. Histogram som metod gav en väldigt bra översikt då 
datamängden var väldigt stor [10]. Nackdelen var att det slutliga resultatet inte 
kunde tas fram med histogram. Men de slutliga standardiseringsgrupperna 
behövde göras av en människa för att bedöma om en standardiseringsgrupp skulle 
slås ihop med en annan eller inte.  
 
Detta innebär dock att den mänskliga faktorn är att räkna med vilket kan medföra 
att fel har gjorts. Men personal på företaget som är väl insatt i ämnet har godkänt 
standardiseringsgrupperna.  
 
Att göra standardiseringsgrupperna utan hjälp av histogram hade varit svårt då 
datamängden var så pass stor. Flera standardiseringsgrupper hade kunnat skapas 
vilket blev tydligt i jämförelseanalysen. Men företaget ville hålla ned antalet 
grupper då de inte oroar sig för ökat spill och längre körtider för att fräsa bort 
överflödigt material.  
 
Bonus 
Att registrera ett artikelnummer i företaget kostar 250 kronor. Från början var det 
362 stycken olika artikelnummer och nu enbart 35 stycken. Det är en minskning 
med 327 artikelnummer. Enligt företaget läggs dessa artikelnummer i ordrar 
ungefär 10 gånger per år. Det skulle kunna innebära en besparing på 817 500 
kronor. Det finns potential för besparingar genom standardiseringar. 
  
Företaget tänker utveckla flera standardiseringar. Företaget planerar att 
standardisera sammansättningen av det aluminium som används. Det innebär att 
en typ av aluminium kommer vara standard. Då finns en risk att det 
standardiserade materialet används i situationer där den inte uppfyller kvalitets- 
eller underhållskraven bara för att kunna använda standarden [1].  
         
Användandet av affärssystem  

Vid en närmare undersökning av de 35 standardiseringsgrupperna upptäcktes att 
första och andra standardiseringsgrupperna (5:205 mm, 6:300 mm) var mått för 
plåt på företaget. Vilket inte skulle varit med i den artikelklassificering som 
gjordes. Plåt är mer komplext att standardisera och behöver x-, y- och z-led.  

Från affärssystemet hade det kommit med plåtmått antingen var det inlagt fel i 
affärssystemet eller den mänskliga faktorn. Det drabbade enbart de två första 
standardiseringsgrupperna vilket företaget kan bortse från då resterande 
standardiseringsgrupper inte påverkas av plåtmåtten. Det har välinsatt personal på 
företaget bekräftat. 
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Implementering 

Nästkommande beställningar som företaget gör av aluminium (om de väljer att 
implementera standardiseringsgrupperna) kommer att bli från någon av de 35 
olika standardiseringsgrupperna (förutom de två första). Då de täcker in 
majoriteten av de 362 stycken olika beställningar av olika storlekar som gjorts 
sedan februari 2015-02-01 och 18 månader tillbaka sånär som på 6 stycken udda 
värden 1x och 5y.  

Detta kommer underlätta för inköp då det enbart väljer den standardiseringsgrupp 
som passar den detaljen som ska fräsas bäst enligt måtten och lägger en beställning 
på standardiseringsgrupp nummer 5 exempelvis. För leverantören av aluminium 
kommer det också underlättas då leverantören vet att företaget kommer beställa 
från något av de här 35 olika måtten på aluminium. Vilket gör att spridningen av 
måtten på aluminium kommer minska. Förhoppningsvis kan kvantitetrabatter 
erhållas då volymen av aluminium av dessa mått kommer öka[1]. Det kommer 
underlätta det administrativa, istället för att 362 stycken olika ordernummer (för 
den perioden) ska administreras minskas det till 35 stycken. 

 
Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium med 
avseende på låsta värden i x och y? 
 
De 35 olika mått i bilaga nummer 13 är de standardiseringsgrupper som har 
skapats för ämnet aluminium med låsta värden i x och y.  
 
Syfte 
Syftet som är kopplat till den här frågeställningen är att ett dokument ska 
framställas innehållandes standardiseringsgrupper. Syftet nämner också att det ska 
underlätta för inköp och det administrativa. Det är svårt i nuläget att avgöra om 
det kommer underlätta, standardiseringsgrupperna måste implementeras ordentligt 
först. Men enligt teorin ska dessa effekter erhållas[1].  
 
 
Frågeställning nummer tre har besvarats och uppfyllt den delen av syftet som 
berör denna frågeställning.  
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5.5 Metoddiskussion 

För att kunna svara på frågeställningarna för denna rapport har flertalet metoder 
använts. Exempelvis: 

- Litteraturstudie 

- Intervjuer 

- Affärssystem 

- Artikelklassificering  

- Automationsspecifikation 

- Pay-backmetoden 

- Histogram 

För att kunna ge trovärdiga svar på frågeställningarna.  

Denna studie har utförts som en experimentell studie. Detta valdes eftersom det 
inte finns något specifikt fall att studera på företaget. Mycket information måste 
uppskattas i studien. Allting måste tas fram från grunden då företaget inte har 
erfarenhet av att automatisera en fleraxlig fräsmaskin. 

Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som genomförts och sammanställts i den teoretiska 
bakgrunden har under hela studiens gång utgjort ett stöd för att kunna svara på 
frågeställningarna. Även för att lära sig de termer som finns inom automation och 
allt runt om kring med fräsmaskin, magasin, nollpunktsystem, skruvstycken, och 
robot, för att behärska facktermerna för att kunna genomföra diskussioner och 
intervjuer.  

Litteraturen som har använts under litteraturstudien har till största del varit 
skrivna av välkända författare vilket höjer studiens tillförlitlighet. 
 
Intervjuer 
Intervjuerna som genomförts med flertalet personer från företaget har varit 
ostrukturerade, vilket ansetts varit lämpligast. Eftersom de intervjuade kunde tala 
fritt kring alla aspekter runt om automationen och standardiseringen. 
Flertalet personer har intervjuats kring automationen och information som 
erhållits från företaget har också bekräftats från leverantörerna av 
automationslösningar, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Eftersom leverantörerna 
har väldigt stor erfarenhet av ämnet.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen har till största del utgjorts av intervjuer på företaget och av 
leverantörer. Det innebär att flera källor har bidragit till datainsamlingen och 
liknande data har erhållits, vilket styrker datainsamlingen. Mycket av 
informationen för automationen har varit uppskattningar för vad investeringen 
kommer innebära för företaget. Dock medför det en viss osäkerhet. Men 
uppskattningarna har bekräftats från leverantörerna då de uppgett samma 



Diskussion och slutsatser 

47 

 

uppskattning på effektivitet, ställtider och körtider. Det styrker studiens 
tillförlitlighet.   
 
Affärssystem och artikelklassificering 
Företagets affärssystem tillsammans med artikelklassificering är metoder som har 
varit till stor hjälp. Den information som varit intressant har lätt kunnat erhållas ur 
affärssystemet med hjälp av artikelklassificering. Det svåra har varit att veta vad 
för data som ska tas fram ur affärssystemet. Att informationen har funnits i 
affärssystemet ger datainsamlingen trovärdighet eftersom det är verkliga siffror 
och resultat som har hänt i företaget. Inga påhittade siffror eller mätningar som 
kan ge felaktiga resultat.  
 
Automationsspecifikation 
Automationsspecifikationen som metod har varit till stor hjälp. För att verkligen 
skriva ned vad företaget vill ha i automationen och för att kunna på något sätt 
värdera det olika automationerna på ett enkelt sätt utefter specifikationen. Genom 
att lätt kunna särskilja automationslösningarna och jämföra dem inbördes. 
Därigenom enkelt kunna avgöra vilken lösning som passar företaget bäst. 
Problemet med specifikationen är att den har ändrats allteftersom projektets gång. 
Mycket information har erhållits under studiens gång som inte iakttogs i 
specifikationens första version. Vilket innebär att specifikationen blev betydligt 
större än från början. Det har gjort specifikationen ganska komplex om alla 
aspekter räknas in.  
 
Pay-backmetoden 
För att kunna jämföra de olika automationslösningarna inte bara efter 
specifikationen har pay-backmetoden använts. Den avslöjar hur lång tid det tar 
innan automationen går med vinst. Pay-backmetoden tillsammans med 
automationsspecifikationen har gett underlag till att ett beslut har kunnat tas om 
vilken automation som passar företaget bäst. Denna metod är dock inte så bra då 
den bortser från många viktiga punkter. Men för att snabbt få en överblick för vad 
investeringen har för återbetalningstid är den bra. Inom företaget används alltid 
denna metod för att få igenom investeringar då andra metoder anses för 
komplexa.  
 
Histogram  
Histogram har varit till stor hjälp för att kunna analysera stora datamängder som 
annars kan upplevas som väldigt rörigt och diffust. Att det är en av de sju 
förbättringsmetoderna medför trovärdighet för metoden.  
 
Svårigheter med studien 
Det som har varit problematiskt med denna studie är att så många har varit 
inblandade. Fyra stycken olika leverantörer av automationslösningar. Att få tid till 
möten då det har passat för alla inblandade på företaget och leverantörerna har 
varit problematiskt flertalet gånger.  
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Rollen som projektledare 
Det som har fungerat bra är att leverantörerna av automationslösningar har 
respekterat mig som projektledare och inte försökt gå direkt via företaget utan 
alltid kopplat till mig först via mail och telefon. Likadant på besöken, 
leverantörerna har pratat direkt till mig med ögonkontakt och inte bara fokuserat 
på de inblandade på företaget.  
Det har dock ibland känts som att företaget glömt bort att jag inte alls är lika insatt 
i skärandebearbetning som de är. Om jag inte förstått lika snabbt som företaget 
har jag frågat mera och lärt mig mycket under den här studien.   
 
Förbättringar 
Det som hade kunnat göras bättre var att välja en annan typ av investeringskalkyl 
(istället för pay-backmetoden) som tar in mera viktiga punkter exempelvis 
inflation (såsom svenska kronan har tappat på den senaste tiden). För att ge 
återbetalningstiden mer trovärdighet. Dock var det företagets ledning som ville ha 
den typ av investeringskalkyl.  
 
Validitet 
Validiteten i studien anses vara hög då resultatet väl kan kopplas samman med 
dess syfte och frågeställningar. Den höjs dessutom av att det som antagits för 
investeringen bekräftats av leverantörerna som har lång erfarenhet av automation. 
 
Reliabilitet 
För att erhålla en hög reliabilitet har mestadels litteratur från tillförlitliga källor 
använts. Intervjuerna och diskussionerna som genomförts under studien bedöms 
vara trovärdiga. Detta eftersom endast berörd personal, med kunskaper inom 
automation och standardisering har intervjuats och diskuterats med. Att även 
flertalet leverantörer av automationslösningar har bekräftat det studien har antagit 
att investeringen ska bidra med, ökar reliabiliteten.  
 
Enligt ovannämnt anses studiens reliabilitet och validitet vara hög. 

Samtliga metoder som använts under studien anses ha varit nödvändiga för att 
uppnå ett tillförlitligt resultat. Vidare har metoderna tillsammans utgjort ett 
effektivt angreppssätt för att underlätta valet av automationslösning för företaget 
även analyserna för att få fram standardiseringsgrupperna.  
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5.6 Slutsatser  

 

5.6.1 Vilka av företagets produkter lämpar sig att automatisera med 
avseende på direktlön och volymvärde, och hur mycket kan 
direktlöneandelen sänkas i företagets kalkyler? 

 

Slutsatserna som har diskuterats i resultatdiskussionen är följande 

Affärssystem och antaganden 

Det finns risker att ta information från företagets affärssystem, men företaget litar 
till fullo på informationen i affärssystemet. Antaganden har behövts göra för att 
svara på denna frågeställning men de är verklighetsförankrade vilket är att föredra.  

Litteraturstudie, intervjuer och diskussioner ledde till att investeringen antogs 
påverka företaget med:  

- En ökad effektivitet på 20 % jämfört med befintlig fräsmaskin i körtid 

- En ny direktlöneandel på 15 %  

Volymvärde och direktlön 

De 120 produkterna som lämpar sig att automatisera har högt upparbetat värde 
(volymvärde) och ett beredningsarbete i form av lön (direktlön) som består av 15 
% eller mera. Vilket gör att dessa produkter har stora besparingsmöjligheter. 
Direktlöneandelen kunde sänkas med 43.5 procent.  

Körtid 

De 120 produkternas sammanlagda körtid är på 5400 timmar. Det är den körtid 
som studien uppskattar att automationen kommer ha på tre skift. Då är maskinen 
fullbelagd. 

Produkternas livslängd 

Dessa 120 produkters livslängd antas ligga under hela återbetalningstiden. Vilket är 
en grov förenkling av verkligheten. 

De 120 produkterna finns i bilaga nummer 1.   

Slutsats  

De 120 produkterna är baserade på antaganden. Det som styrker resultatet är att 
faktiska siffror från affärssystemet har använts, istället för att uppskatta 
exempelvis körtid. Svårigheten ligger i att investeringen och dessa produkter 
sträcker sig in i framtiden vilket gör det komplext därför måste verkligheten 
förenklas.  
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5.6.2 Vilken typ av automationslösning är lämplig för dessa produkter, 
motiverat av företagets specifikationer och med en investeringskalkyl? 

 

Slutsatserna som har diskuterats i resultatdiskussionen är följande 

Affärssystem och antaganden 

Det finns risker att ta information från företagets affärssystem, men företaget litar 
till fullo på informationen i affärssystemet. Antaganden har behövts göra för att 
svara på denna frågeställning men de är verklighetsförankrade vilket är att föredra.  

Litteraturstudie, intervjuer och diskussioner lede till att investeringen antogs 
påverka företaget med:  

- En ökad effektivitet på 20 % jämför med befintlig fräsmaskin i körtid 

- En ny direktlöneandel på 15 % 

- En minskning av ställtiden med 30 % jämfört med befintlig fräs.  

Ställtid 

Ställtiden antas minska för att i en automation sker bytet av detalj automatiskt och 
snabbare än vad en människa kan göra. Den minskade ställtiden resulterade i en 
besparing på 36 460 kronor.   

Automationsspecifikation 

Automationsspecifikationen har justerats under studiens gång då företaget lärt sig 
nya metoder och tillvägagångssätt, som probning. Användandet av 
kravspecifikationen har underlättat. 

Pay-backmetoden 

Har använts för att räkna ut återbetalningstiden för automationslösningarna. Det 
är en enkel metod som dock inte tar hänsyn till inflationer och räntor. Besparingen 
i direktlön och ställtid gav en sammanlagd besparing på 1 635 192,92 kr per år. 

Automationslösning 

Automationslösning nummer 4 uppfyller kravspecifikationen och har kortast 
återbetalningstid, 3.35 år. Därför är den lämpligast.  

Investering 

Investeringen har en avgörande roll för företagets framtid. Då de flesta rivaler 
redan har investerat i automationslösningar sen flera år tillbaka. 

Investeringen är en kostnadssänkande investering.  
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Tanken med investeringen är inte att minska på personalen men exempelvis på 
referensbesöket där den personal som fanns kvar berättade att flera anställda hade 
fått sluta då automationen fungerade så bra att det inte fanns tillräckligt mycket att 
göra. Risken finns att efter implementering kommer personalen på företaget 
minska.  

Investeringen kan leda till en tillväxt på ny marknad.  

Slutsats 

Investeringen innebär mycket antaganden. Det som styrker resultatet är att 
faktiska siffror från affärssystemet har använts. Istället för att uppskatta resultatet 
exempelvis från ställtider. 

Investeringen har stor betydelse för företagets fortsatta framtid. Med tanke på den 
rivalitetssituation som finns. Investeringen kommer höja företagets 
konkurrenskraft förutsatt att antagandena stämmer och att automationen kommer 
bli fullbelagd.  

 

5.6.3 Vilka standardiseringsgrupper kan skapas för ämnet aluminium 
med avseende på låsta värden i x och y?  

 

Slutsatser som har diskuterats i resultatdiskussionen är följande  

Affärssystem 

Det finns risker att ta information från företagets affärssystem, men företaget litar 
till fullo på informationen i affärssystemet. 

Standardiseringsgrupper 

Litteraturstudie, intervjuer och diskussioner ledde till att 
standardiseringsgrupperna skulle låsas i x- och y-värden. För att det skulle bli för 
komplex med tre variabler och för att företaget ibland köper in stora längder av 
material som företaget kan kapa i önskade längder, så z-värdet lämnades fritt.  

Standardisering 

Standardiseringen resulterade i en intern materialstandardisering. Det är svårt att 
avgöra hur det kommer påverka företaget då de inte har implementerats än. Men 
enligt teorin borde det medföra positiva effekter. Standardisering är dock 
materialslöseri.  
 
Histogram och jämförelseanalys 

Histogram gav en bra översikt då datamängden var stor. Histogram kunde dock 
inte ge de slutliga standardiseringsgrupperna. Det gjordes genom att jämföra 
resultaten av histogramanalyserna. Vilket innebär att mänskliga faktorn är att räkna 
med. 

Men standardiseringsgrupperna har godkänts av välinsatt personal på företaget.  
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Bonus 

En uppskattad besparing på användandet av standardiseringsgrupperna på 
817 500 kronor för ett år.  

Användandet av affärssystem 

Felaktig information kom ifrån affärssystemet beroendes på antingen felaktig 
registrering i affärssystemet eller mänskliga faktorn. Men det påverkade bara de 
två första standardiseringsgrupperna. 

Implementering 

Väljer företaget att implementera dessa 35 standardiseringsgrupper kommer inköp 
och det administrativa arbetet att förenklas. Förhoppningsvis kan 
kvantitetsrabatter av underleverantör erhållas.  

Slutsats 

Standardiseringsgrupperna har stor potential då de skulle föra med sig positiva 
effekter. Det svåra är att implementera dem på företaget. 

 

5.7 Rekommendationer  

Automation 

Rekommendationen till företaget är att investera i automation. Under studiens 
gång har rivalitetsituationen avslöjats och företaget ligger inte bra till. 
Konkurrerande företag har automationslösningar av fräsmaskiner sen flera år 
tillbaka. Investering i automation borde genomförts på företaget sen flera år 
tillbaka.  

Rekommendationen till företaget är att välja automationslösning nummer 4. Dels 
för det uppfyller företagets specifikation och har kortast återbetalningstid. Men 
också för att det är det automationsföretag som har visat störst intresse, de 
ordnade snabbt ett referensbesök som var mycket givande.  

Automationsföretaget är grundat i Sverige, en stor fördel är att all programmering 
görs i Sverige av anställd personal på företaget och de kan ta emot specifika 
önskemål om funktioner i mjukvaran. Det är ett stort företag med lång historik 
inom automation och har mycket bra referenser. Vid referensbesöket var det 
enbart positiva ord från personalen om automationslösningen och om 
automationsföretaget i allmänhet.  

Standardisering 

Företaget bör implementerat de 35 standardiseringsgrupperna för aluminium och 
fortsätta att standardisera sin produktion när det kommer till material inte bara 
inom aluminium utan alla typer av material, även inom verktygsuppsättningen i 
fräsmaskinen. I samtal med leverantörer av automationssystem har ämnet 
standardiseringar ständigt tagits upp. Det är något konkurrerande förtagen 
använder sig av och företaget bör fortsätta att utveckla sina interna 
företagsstandarder för att effektivisera produktionen.     
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Metodimplementering 

En rekommendation är att lära sig att använda probning (ett mätverktyg som finns 
i fräsmaskinen som mäter ut nollpunkten) i fräsmaskinen. I dagsläget så sätts 
nollpunkten ut manuellt i fräsmaskinen mot ett stopp på skruvstycket. Vilket 
innebär att mänskliga faktorn kommer in som ökar risken för kassation och det 
blir höga toleranskrav på skruvstyckena som inte uppfylls av leverantörerna för att 
det är inte normen att göra på det viset.  

De höga toleranskraven finns inte på stoppet i skruvstyckena. Det som har 
kommit upp under studiens gång är att det vanligast är att maskinen probar ut 
nollpunkten själv och på så vis sparas tid och mänskliga faktorn minimeras. 

 

Effektiv automation eget nätverk 

En rekommendation som kom upp under referensbesöket är att företaget bör 
skapa ett eget nätverk till celldatorn som styr automationen för det är oftast på 
kvällen som uppdateringar av IT på företag genomförs. Det finns risk att 
automationen stängs av om det är uppkopplat på det allmänna nätverket. Speciellt 
med tanke på att automationen ska gå obemannat på kvällar och helger, för att 
minimera onödiga stopp.  

Effektiv automation eget luft- och vattentillflöde  

En rekommendation är att företaget bör skapa ett separat luft- och vattentillflöde 
till fräsmaskinen då minskning av luft- och vattentryck till maskinen kan göra att 
automationen stängs av. Det är större risk att det sker om maskinen är uppkopplat 
på ett luft- och vattenflöde där flera maskiner är uppkopplade, för att minimera 
onödiga stopp. 

Fortsatta studier 

Beräkning av påverkan av standardiseringen i form av ökat materialspill, ökade 
körtider och ökat verktygslitage kan vara inom ramen för ett annat examensarbete.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. De 120 produkter som är lämpligast att 

automatisera 

 

Artikelnum
mer 

Benämning Årsvoly
m (st) 

Standard 
pris (st) 

Volymvär
de 

F1303-
007380 

Underbeslag främre del 
kpl M3 

475 1353,97 643 136 kr 

75037014 Clamp 11261 52,11 586 811 kr 

75033566 Clamp WNW06HD 8095 46,61 377 308 kr 

F1303-
007410 

Rör främre 480 629,95 302 376 kr 

8845701-002 Housing BT47 CLT 386 735,26 283 810 kr 

539619 Lid For Tagmaster 
Gen.2 

951 247,85 235 705 kr 

8628010040 Motor Bracket 1145 195,52 223 870 kr 

28906050 Lid Support asm 300-450 60 3703,73 222 224 kr 

28905021 Lid Support asm 1000 16 11616,89 185 870 kr 

91408401 Lock V 1559 118,17 184 227 kr 

91408501 Lock H 1485 123,45 183 323 kr 

28409229 Lid Support asm 600 36 4497,55 161 912 kr 

28922086 Lid Support asm 800 12 12369,75 148 437 kr 

29021722 Loadcell bracket 1 446 310,47 138 470 kr 

2223230 Bracket 200 682,78 136 556 kr 

3217958815 Plate 157 858,4 134 769 kr 

8836107-005 Motorfäste 435 305 132 675 kr 

8381202-014 Bottom Plate 150 883,83 132 575 kr 
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8381202-021 Bottom Plate 150 883,83 132 575 kr 

8628015016 Coupler Shaft 872 125,08 109 070 kr 

8836107-007 Motor Bracket 528 199,37 105 267 kr 

94290501 OLCC Uttag 403 252,32 101 685 kr 

8836106-002 Axel 948 94 89 112 kr 

28901183 Mechanical locking arm 
100 

34 2620,14 89 085 kr 

F1303-
007440 

Avtryckarhus 480 177,58 85 238 kr 

14488-00 PM40/PM60 Moving 
plate 

50 1593,78 79 689 kr 

29022912 Scan Head Housing 260 292,62 76 081 kr 

2540748-
0000 

Frame 13 5777,39 75 106 kr 

2982688-
0000 

Volume Flap 160ml 95 771,79 73 320 kr 

28930466 Frac window 310 231,87 71 880 kr 

29004582 Front Lid Hinge Left 464 148,42 68 867 kr 

92736001 Övre Införning 524 116,77 61 187 kr 

591439-0000 Volymklaff 120 508,98 61 078 kr 

13493-00 PM40/PM60 Front plate 50 1220,26 61 013 kr 

F1312-
360780 

Tändhake 109 555,48 60 547 kr 

8856120-112 Panel SAT 133 442,25 58 819 kr 

29063539 LOAD CELL PLATE 35 1639,22 57 373 kr 

28934743 Mechanical locking arm 
200 

26 1997,31 51 930 kr 

8628010059 Motor Bracket DSIT 190 246,04 46 748 kr 
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22052548 Baslåda bearbetad 70 663,49 46 444 kr 

13491-00 PM40/PM60 Rear plate 50 917,38 45 869 kr 

8376200-012 Rear Side 50 915,63 45 782 kr 

8856120-110 Panel SAT RF 90 505,83 45 525 kr 

1341812-
0000 

Frame 13 3491,93 45 395 kr 

8628010032 Shaft 882 51,31 45 255 kr 

2838290-
0000 

CAM 10 4427,62 44 276 kr 

14210-00 PM60 Handlebody left 35 1265,01 44 275 kr 

404045844 Front Tube 46 943,7 43 410 kr 

F1311-
250360 

Diopter 203 209,82 42 593 kr 

8836120-008 Panel SIT RF 190 220,14 41 827 kr 

28990855 Hinge Part Fixed Slave 212 191,16 40 526 kr 

29021876 Slide Block 116 349,16 40 503 kr 

28934688 Mechanical locking arm 
140 

30 1294,89 38 847 kr 

28901180 Mechanical locking arm 
70 

32 1201,45 38 446 kr 

29047376 SMALL RETENTATE 
ANVIL 

130 283,53 36 859 kr 

2883745 Mothåll 56 652,93 36 564 kr 

87135101 AXELFÄSTE 15 2379,49 35 692 kr 

267288-0000 Volymklaff 36 990,29 35 650 kr 

29007985 L-bracket 232 147,48 34 215 kr 

28990860 Bracket Crankshaft 225 143,25 32 231 kr 

29022286 CABLE DRUM / Lid 221 145,39 32 131 kr 



Bilagor 

58 

 

8909215-002 HOUSING 10 3083,16 30 832 kr 

2894937 Skena 14 2164,4 30 302 kr 

2886405 Luckstyrning 20 1511,62 30 232 kr 

87181801 TOF2 
KAMERAFÄSTE 

51 587,47 29 961 kr 

29036833 Damper gripper - long 160 184,88 29 581 kr 

28993896 Shaft bracket R 115 252,43 29 029 kr 

28993900 Shaft bracket L 115 252,43 29 029 kr 

2865807 Stagfäste 28 1022,39 28 627 kr 

8836120-014 Panel MIT Bluetooth 
HIT CON-Natur 

95 294,47 27 975 kr 

102942 Outer ring 79 352,15 27 820 kr 

9110967302 Adapter 73 377 27 521 kr 

29047373 HF FILTER BRACKET 60 455,21 27 313 kr 

87500601 MESA SKYDDSKEPS 51 533,07 27 187 kr 

2982695-
0000 

Volume Flap 11 2469,16 27 161 kr 

8870411-002 Frontplåt Rm 114 234,51 26 734 kr 

1074286-
0000 

Plåt 27 968,61 26 152 kr 

29036834 Damper gripper - short 156 161,43 25 183 kr 

2501848-
0000 

Block 5 4968,41 24 842 kr 

2501847-
0000 

Block 5 4862,04 24 310 kr 

2883300 Utmatningsluckstyrning 14 1714,04 23 997 kr 

8863227-101 Sight cpl inkl, folie 75 312,64 23 448 kr 
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8842590-028 Status Panel Audio 
Bottom 

45 519,34 23 370 kr 

8376204-012 Support Wall 50 455,26 22 763 kr 

141-10170 End piece 49 460,6 22 569 kr 

87273801 ENDEFFECTOR 
ARMFÄSTE 

9 2505,54 22 550 kr 

2982690-
0000 

Volume Flap 25 887,7 22 193 kr 

8845412-071 Bracket UGL 90 246,36 22 172 kr 

8376210-021 CARD CARRIER PSM 50 443,35 22 168 kr 

22065489 Tvättblock 48 460,43 22 101 kr 

87135102 AXELFÄSTE 9 2379,49 21 415 kr 

1341812-2 Frame 26 814,88 21 187 kr 

2532749-
0000 

Fäste 30 701,58 21 047 kr 

87273802 ENDEFFECTOR 
ARMFÄSTE 

9 2318,56 20 867 kr 

9106011751 Square Tube 25 804,44 20 111 kr 

3502042-513 Monteringsplatta 20 992,82 19 856 kr 

28993906 Belt stretcher 129 150,38 19 399 kr 

2982687-
0000 

Volume Flap 19 981,26 18 644 kr 

102929 Side plate Right 97 191,6 18 585 kr 

102930 Side plate left 97 191,6 18 585 kr 

87247401 CAMERA HOLDER 
CAMERA TOF2 

15 1216,59 18 249 kr 

SES901402/3 Shelf Support Right 13 1401,01 18 213 kr 

8870411-502 Skarvdonsplåt PBS 8 2274,65 18 197 kr 
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01-5000801 Platta Upper 20 901,57 18 031 kr 

01-5000831 Plate 16 1098,61 17 578 kr 

90206 Robotfäste 1-8 2 8436,89 16 874 kr 

6324194 Lock 65 258,66 16 813 kr 

29005206 HLTS functional 
verfication gauge 

25 666,6 16 665 kr 

28982598 Piston Assembling 
Frame 

55 300,99 16 554 kr 

8909256-001 RELEASE CLUTCH 
HOUSING 

7 2360,03 16 520 kr 

29009642 Magnet Holder Nut 144 113,76 16 381 kr 

2886914 Luckstöd 28 578,06 16 186 kr 

5491693 ISOLATOR 
CONNECTOR LDM 

30 528,41 15 852 kr 

2861976 Skena 14 1118,33 15 657 kr 

1119681-
0000 

Hållare 7 2198,89 15 392 kr 

8870411-452 PA Låda 21 720,1 15 122 kr 

1313171-
0000 

Mandrel end cap 5 3017,76 15 089 kr 

29047378 SMALL MAGNET 
HOLDER 

100 149,11 14 911 kr 

28930113 Conical steering pin, 
AxiChrom 600 

15 993,11 14 897 kr 

22041002 Löpare 71 207,23 14 713 kr 
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körtid 
timmar/år 

Andel DL på 
standardpris 

 DL vid 
automation 15 % 

Gammal 
direktlön  

Ny 
direktlö
n 

48,5 26,8% 15% 172 178,0 
kr 

96 470 kr 

414,4 25,2% 15% 147 970,8 
kr 

88 022 kr 

271,3 36,4% 15% 137 419,1 
kr 

56 596 kr 

33,0 56,9% 15% 172 178,0 
kr 

45 356 kr 

441,5 16,9% 15% 48 014,5 kr 42 572 kr 

191,7 17,5% 15% 41 246,4 kr 35 356 kr 

77,8 28,0% 15% 62 711,7 kr 33 581 kr 

10,7 17,4% 15% 38 633,1 kr 33 334 kr 

5,0 16,4% 15% 30 419,7 kr 27 881 kr 

209,4 27,6% 15% 50 885,1 kr 27 634 kr 

214,4 28,4% 15% 52 152,0 kr 27 498 kr 

6,7 18,8% 15% 30 505,3 kr 24 287 kr 

7,6 23,2% 15% 34 389,1 kr 22 266 kr 

188,8 18,8% 15% 26 012,4 kr 20 770 kr 

33,3 29,4% 15% 40 100,0 kr 20 483 kr 

35,0 21,9% 15% 29 478,2 kr 20 215 kr 

37,0 17,3% 15% 22 932,8 kr 19 901 kr 

116,5 15,9% 15% 21 087,0 kr 19 886 kr 

116,5 15,9% 15% 21 087,0 kr 19 886 kr 

118,3 18,2% 15% 19 855,4 kr 16 360 kr 

71,9 21,8% 15% 22 932,8 kr 15 790 kr 
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72,0 19,8% 15% 20 158,1 kr 15 253 kr 

48,9 25,7% 15% 22 932,8 kr 13 367 kr 

24,8 15,9% 15% 14 168,2 kr 13 363 kr 

154,5 202,0% 15% 172 178,0 
kr 

12 786 kr 

44,0 26,0% 15% 20 733,5 kr 11 953 kr 

123,3 20,9% 15% 15 930,0 kr 11 412 kr 

2,5 24,6% 15% 18 469,0 kr 11 266 kr 

38,8 22,0% 15% 16 123,3 kr 10 998 kr 

81,6 28,3% 15% 20 372,8 kr 10 782 kr 

125,2 20,8% 15% 14 333,0 kr 10 330 kr 

80,6 29,2% 15% 17 884,3 kr 9 178 kr 

64,0 16,8% 15% 10 282,5 kr 9 162 kr 

33,8 34,3% 15% 20 919,5 kr 9 152 kr 

7,8 27,6% 15% 16 704,2 kr 9 082 kr 

75,2 15,6% 15% 9 169,0 kr 8 823 kr 

73,0 34,9% 15% 20 050,5 kr 8 606 kr 

25,3 39,2% 15% 20 372,8 kr 7 790 kr 

22,1 30,2% 15% 14 096,1 kr 7 012 kr 

44,5 44,7% 15% 20 741,9 kr 6 967 kr 

25,5 29,8% 15% 13 662,0 kr 6 880 kr 

22,8 27,3% 15% 12 520,0 kr 6 867 kr 

51,5 19,3% 15% 8 773,2 kr 6 829 kr 

8,0 28,8% 15% 13 075,1 kr 6 809 kr 

23,1 36,3% 15% 16 422,8 kr 6 788 kr 

6,2 15,8% 15% 7 007,9 kr 6 641 kr 
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41,9 29,8% 15% 13 188,0 kr 6 641 kr 

9,9 49,6% 15% 21 511,9 kr 6 512 kr 

62,9 17,7% 15% 7 534,0 kr 6 389 kr 

49,0 19,0% 15% 7 945,8 kr 6 274 kr 

42,1 34,0% 15% 13 774,4 kr 6 079 kr 

69,7 23,6% 15% 9 547,2 kr 6 075 kr 

20,5 52,4% 15% 20 372,8 kr 5 827 kr 

11,6 36,9% 15% 14 168,2 kr 5 767 kr 

16,7 36,5% 15% 13 442,0 kr 5 529 kr 

39,3 172,1% 15% 62 926,5 kr 5 485 kr 

14,6 29,1% 15% 10 402,7 kr 5 354 kr 

22,0 16,1% 15% 5 752,8 kr 5 348 kr 

47,9 16,5% 15% 5 651,5 kr 5 132 kr 

33,4 37,6% 15% 12 116,0 kr 4 835 kr 

32,5 35,9% 15% 11 537,4 kr 4 820 kr 

22,2 29,4% 15% 9 056,6 kr 4 625 kr 

19,5 207,7% 15% 62 926,5 kr 4 545 kr 

21,3 208,1% 15% 62 926,5 kr 4 535 kr 

18,5 23,2% 15% 6 938,6 kr 4 494 kr 

22,3 30,6% 15% 9 038,4 kr 4 437 kr 

40,3 18,6% 15% 5 393,5 kr 4 354 kr 

40,3 18,6% 15% 5 393,5 kr 4 354 kr 

19,2 219,8% 15% 62 926,5 kr 4 294 kr 

32,1 32,0% 15% 8 957,6 kr 4 196 kr 

33,6 36,8% 15% 10 248,5 kr 4 173 kr 
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26,3 73,9% 15% 20 350,0 kr 4 128 kr 

45,5 20,0% 15% 5 466,0 kr 4 097 kr 

21,9 22,3% 15% 6 061,9 kr 4 078 kr 

10,4 27,4% 15% 7 440,8 kr 4 074 kr 

14,3 15,2% 15% 4 073,2 kr 4 010 kr 

6,5 18,5% 15% 4 847,6 kr 3 923 kr 

17,9 30,8% 15% 7 751,6 kr 3 777 kr 

5,3 16,7% 15% 4 153,2 kr 3 726 kr 

4,4 30,9% 15% 7 518,6 kr 3 647 kr 

11,6 262,2% 15% 62 926,5 kr 3 599 kr 

22,0 15,3% 15% 3 588,8 kr 3 517 kr 

4,0 18,0% 15% 4 210,2 kr 3 506 kr 

24,5 30,6% 15% 6 972,0 kr 3 414 kr 

22,4 33,8% 15% 7 633,8 kr 3 385 kr 

11,1 28,8% 15% 6 499,8 kr 3 382 kr 

20,7 17,9% 15% 3 968,3 kr 3 329 kr 

29,0 18,0% 15% 3 999,6 kr 3 326 kr 

26,5 31,5% 15% 6 972,0 kr 3 325 kr 

21,6 397,9% 15% 87 948,5 kr 3 315 kr 

10,1 29,1% 15% 6 241,6 kr 3 212 kr 

13,3 61,7% 15% 13 075,1 kr 3 178 kr 

15,0 30,2% 15% 6 354,7 kr 3 157 kr 

11,1 31,1% 15% 6 499,8 kr 3 130 kr 

16,6 101,2% 15% 20 350,0 kr 3 017 kr 

12,0 20,5% 15% 4 079,0 kr 2 978 kr 
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31,6 23,9% 15% 4 628,5 kr 2 910 kr 

13,2 16,4% 15% 3 050,3 kr 2 797 kr 

27,3 55,1% 15% 10 248,5 kr 2 788 kr 

27,3 55,1% 15% 10 248,5 kr 2 788 kr 

10,3 20,7% 15% 3 780,9 kr 2 737 kr 

2,7 29,6% 15% 5 392,9 kr 2 732 kr 

5,5 32,6% 15% 5 923,3 kr 2 730 kr 

8,7 19,9% 15% 3 585,1 kr 2 705 kr 

8,3 23,1% 15% 4 062,6 kr 2 637 kr 

3,0 93,4% 15% 15 753,3 kr 2 531 kr 

12,8 18,8% 15% 3 157,1 kr 2 522 kr 

4,3 30,4% 15% 5 065,9 kr 2 500 kr 

13,9 103,3% 15% 17 101,9 kr 2 483 kr 

4,0 23,3% 15% 3 848,0 kr 2 478 kr 

22,8 23,0% 15% 3 761,0 kr 2 457 kr 

9,5 388,8% 15% 62 926,5 kr 2 428 kr 

3,3 28,7% 15% 4 554,0 kr 2 378 kr 

11,2 401,9% 15% 62 926,5 kr 2 348 kr 

7,0 36,5% 15% 5 615,6 kr 2 309 kr 

9,7 27,3% 15% 4 132,4 kr 2 268 kr 

2,0 22,8% 15% 3 444,4 kr 2 263 kr 

19,8 25,6% 15% 3 812,4 kr 2 237 kr 

3,8 24,8% 15% 3 699,1 kr 2 234 kr 

19,3 48,2% 15% 7 098,8 kr 2 207 kr 

 

 



Bilagor 

66 

 

7.2 Bilaga 2. Ställtider för de 120 produkterna 

 

Ställtid 
minuter/år 

60 
90 60 120 90 70 

90 
60 120 120 240 120 

90 
150 240 90 200 120 

60 
240 90 120 120 180 

240 
120 120 120 120 120 

90 
45 90 120 200 120 

90 
240 90 150 120 60 

40 
90 120 90 120 90 

60 
90 90 240 90 90 

90 
120 120 60 240 90 

90 
240 90 120 180 

40 
180 120 60 180 

60 
30 200 90 90 

180 
120 240 90 45 

0 
180 90 180 60 

60 
90 90 120 120 

45 
90 180 60 180 

240 
150 150 120 120 

240 
180 120 120 120 

120 
120 180 200 60 

90 
120 90 240 90 

90 
90 60 120 240 
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7.3 Bilaga 3. Specifikation för automationen 

 

Specifikation automation  

Motiv 

Företagets motiv för investeringen är:  

• Ekonomiska 

• Produktivitet 

• Konkurrenskraft 

Med investeringen vill företaget höja sin konkurrenskraft. Kunna öka beläggningen och 

höja produktiviteten. Investeringen är av ekonomiska själ för att företagets framtida 

konkurrensförmåga ska finnas kvar inom tio år. För att kunna konkurrera måste företaget 

utveckla produktionen. Automation är framtiden.  

Investeringen beräknas:  

• Sänka direktlöneandelen med upptill 15 % på de produkter som har en högre 

andel direktlön.  

• Minska ställtiden med upptill 30 % i jämförelse med befintlig 5-axlig fräs. 

• Öka utnyttjandegraden med upptill 20 % i jämförelse med befintlig 5-axlig fräs.  

Typ av objekt  

Företagets produkter är oftast av komplexa geometrier. Det kommer in ständigt olika 

produkter i produktionen. Med en hög produktflexibilitet och komplexa geometrier 

sätter det krav på:  

• Fräsmaskin 

• Magasin 

• Fastspänning 

Batcher 

Företagets batcher varierar, det ligger mellan 5-200 stycken per batch. Vilket innebär att 

det är en automation mot lågvolym.  Det sätter krav på: 

• Magasin 

• Nollpunktsystem  

• Fastspänning 
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Vikt 

Företagets produkter har varierande vikter. Även vikten på nollpunktsystemet räknas in.  

Det som sätter krav är maxvikten, den ligger på 40 kilo. Det sätter krav på:  

• Robot 

 

Storlek på ämne  

Företagets produkter varierar mycket storleksmässigt. 90 % av företagets produkter är 

inom storleken 200x200 mm.  Maxstorleken är på 500x400mm minsta storleken är på 

20x20mm.  Det sätter krav på: 

• Robot 

• Fräsmaskin 

• Magasin 

• Nollpunktsystem  

• Skruvstycke  

 

Körtid 

Hur lång tid det tar att köra en produkt är intressant, då det sätter krav på:  

• Magasin 

Företagets körtider ligger i snitt runt 20 minuter.  

Mjukvara och automationsgrad 

Hur komponenterna i automationslösningen kommunicerar med varandra alltså 

mjukvaran är avgörande för vilken automationsgrad som kan uppnås. Sätter krav på:  

 Fräsmaskin 

 

 Robot 

 

 Magasin 

 

Framtid 

Hur företaget ser på framtiden spelar stor roll i val av automationslösning. Företaget har 

planer på att bygga ut automationen. Sätter krav på: 
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• magasin   

• Robot  

 

Serviceförmåga  

Förmågan att snabbt kunna finnas på plats om automationen skulle krångla 

värdesätter företaget det sätter krav på leverantörerna av automationslösningen: 

 Hur lång tid tar det innan servicepersonal kan finnas på plats  

 Hur mycket tillgänglig personal för service finns det i Sverige 
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7.4 Bilaga 4. Checklista för automationslösningarna  

 

Specifikation JA NEJ 

   

Magasin   

   

Kan magasinet rymma storlekar från 20x20 mm till 500x400 mm?   

Kan magasinet rymma minst 30 detaljer av olika storlekar?   

   

Robot   

   

Kan roboten lyfta 40 kilo?   

Kan robotens olika gripklor lyfta alla typer av nollpunktsystem i 
automationen? 

  

Kan roboten serva flera maskiner?    

   

Nollpunktsystem   

   

Klarar nollpunksystemen detaljer från 20x20 mm till 500x400mm?   

   

Mjukvara som körs via celldatorn   

   

Väljer roboten rätt gripklo till rätt nollpunktsystem?   

Vet roboten vilken detalj som ska plockas ur magasinet från en 
fastställd körplan?  

  

Vet fräsmaskinen vilket fräsprogram som ska köras för 
inkommande detalj? 
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Vet roboten vart detaljen ska placeras i magasinet före och efter 
fräsning? 

  

Är det enkelt att ändra i ordningen i vilka detaljer som ska köras?   

Går det att ta ut statistik över hur maskinen har kört?   

Varnar automationen vid eventuella fel?    

   

Serviceförmåga   

   

Kan servicepersonal infinna sig på företaget inom 24 timmar?   

Finns det mer än en servicepersonal i Sverige?   

   

Fräsmaskin   

   

Är fräsmaskinen 5-axlig   

Får detaljer med måtten 500x400 mm plats   
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7.5 Bilaga 5. Automationslösning 1 mot specifikation 

 

Specifikation JA NEJ 

   

Magasin   

   

Kan magasinet rymma storlekar från 20x20 mm till 500x400 mm?  x 

Kan magasinet rymma minst 30 detaljer av olika storlekar?  x 

   

Robot   

   

Kan roboten lyfta 40 kilo? x  

Kan robotens olika gripklor lyfta alla typer av nollpunktsystem i 
automationen? 

 x 

Kan roboten serva flera maskiner?   x 

   

Nollpunktsystem   

   

Klarar nollpunksystemen detaljer från 20x20 mm till 500x400mm?  x 

   

Mjukvara som körs via celldatorn   

   

Väljer roboten rätt gripklo till rätt nollpunktsystem?  x 

Vet roboten vilken detalj som ska plockas ur magasinet från en 
fastställd körplan?  

 x 

Vet fräsmaskinen vilket fräsprogram som ska köras för 
inkommande detalj? 

x  
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Vet roboten vart detaljen ska placeras i magasinet före och efter 
fräsning? 

 x 

Är det enkelt att ändra i ordningen i vilka detaljer som ska köras?  x 

Går det att ta ut statistik över hur maskinen har kört?   

Varnar automationen vid eventuella fel?  x  

   

Serviceförmåga   

   

Kan servicepersonal infinna sig på företaget inom 24 timmar? x  

Finns det mer än en servicepersonal i Sverige? x  

   

Fräsmaskin   

   

Är fräsmaskinen 5-axlig x  

Får detaljer med måtten 500x400 mm plats x  

   

Antal JA 7  
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7.6 Bilaga 6. Automationslösning 2 mot specifikation 

 

Specifikation JA NEJ 

   

Magasin   

   

Kan magasinet rymma storlekar från 20x20 mm till 500x400 mm? x  

Kan magasinet rymma minst 30 detaljer av olika storlekar? x  

   

Robot   

   

Kan roboten lyfta 40 kilo? x  

Kan robotens olika gripklor lyfta alla typer av nollpunktsystem i 
automationen? 

  

Kan roboten serva flera maskiner?  x  

   

Nollpunktsystem   

   

Klarar nollpunksystemen detaljer från 20x20 mm till 500x400mm? x  

   

Mjukvara som körs via celldatorn   

   

Väljer roboten rätt gripklo till rätt nollpunktsystem? x  

Vet roboten vilken detalj som ska plockas ur magasinet från en 
fastställd körplan?  

x  
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Vet fräsmaskinen vilket fräsprogram som ska köras för 
inkommande detalj? 

x  

Vet roboten vart detaljen ska placeras i magasinet före och efter 
fräsning? 

x  

Är det enkelt att ändra i ordningen i vilka detaljer som ska köras? x  

Går det att ta ut statistik över hur maskinen har kört? x  

Varnar automationen vid eventuella fel?  x  

   

Serviceförmåga   

   

Kan servicepersonal infinna sig på företaget inom 24 timmar? x  

Finns det mer än en servicepersonal i Sverige? x  

   

Fräsmaskin   

   

Är fräsmaskinen 5-axlig x  

Får detaljer med måtten 500x400 mm plats x  

   

Antal JA 17  
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7.7 Bilaga 7. Automationslösning 3 mot specifikation   

 

Specifikation JA NEJ 

   

Magasin   

   

Kan magasinet rymma storlekar från 20x20 mm till 500x400 mm? x  

Kan magasinet rymma minst 30 detaljer av olika storlekar? x  

   

Robot   

   

Kan roboten lyfta 40 kilo? x  

Kan robotens olika gripklor lyfta alla typer av nollpunktsystem i 
automationen? 

x  

Kan roboten serva flera maskiner?  x  

   

Nollpunktsystem   

   

Klarar nollpunksystemen detaljer från 20x20 mm till 500x400mm? x  

   

Mjukvara som körs via celldatorn   

   

Väljer roboten rätt gripklo till rätt nollpunktsystem? x  

Vet roboten vilken detalj som ska plockas ur magasinet från en 
fastställd körplan?  

x  

Vet fräsmaskinen vilket fräsprogram som ska köras för 
inkommande detalj? 

x  
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Vet roboten vart detaljen ska placeras i magasinet före och efter 
fräsning? 

x  

Är det enkelt att ändra i ordningen i vilka detaljer som ska köras? x  

Går det att ta ut statistik över hur maskinen har kört? x  

Varnar automationen vid eventuella fel?  x  

   

Serviceförmåga   

   

Kan servicepersonal infinna sig på företaget inom 24 timmar? x  

Finns det mer än en servicepersonal i Sverige?  x 

   

Fräsmaskin   

   

Är fräsmaskinen 5-axlig x  

Får detaljer med måtten 500x400 mm plats x  

   

Antal JA 16  
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7.8 Bilaga 8. Automationslösning 4 mot specifikation  

 

Specifikation JA NEJ 

   

Magasin   

   

Kan magasinet rymma storlekar från 20x20 mm till 500x400 mm? x  

Kan magasinet rymma minst 30 detaljer av olika storlekar? x  

   

Robot   

   

Kan roboten lyfta 40 kilo? x  

Kan robotens olika gripklor lyfta alla typer av nollpunktsystem i 
automationen? 

x  

Kan roboten serva flera maskiner?  x  

   

Nollpunktsystem   

   

Klarar nollpunksystemen detaljer från 20x20 mm till 500x400mm? x  

   

Mjukvara som körs via celldatorn   

   

Väljer roboten rätt gripklo till rätt nollpunktsystem? x  

Vet roboten vilken detalj som ska plockas ur magasinet från en 
fastställd körplan?  

x  

Vet fräsmaskinen vilket fräsprogram som ska köras för 
inkommande detalj? 

x  
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Vet roboten vart detaljen ska placeras i magasinet före och efter 
fräsning? 

x  

Är det enkelt att ändra i ordningen i vilka detaljer som ska köras? x  

Går det att ta ut statistik över hur maskinen har kört? x  

Varnar automationen vid eventuella fel?  x  

   

Serviceförmåga   

   

Kan servicepersonal infinna sig på företaget inom 24 timmar? x  

Finns det mer än en servicepersonal i Sverige? x  

   

Fräsmaskin   

   

Är fräsmaskinen 5-axlig x  

Får detaljer med måtten 500x400 mm plats x  

   

Antal JA 17  
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7.9 Bilaga 9. Inköpt aluminium material 18 månader 

tillbaka från 2015-02-01 

 

Artikelnummer Benämning Artikelnr Benämning 

Ä538531 Ämne 
70x216x316 SS 
4212-06 

10749-193 Pls 25x10x193 SS 
4212-06 

Ä29008060 Ämne 
40x382x455 C210 

10331-111 Pls 80x20x111 SS 
4212-06 

Ä909758-01 Ämne 50x85x200 
SS 4212-06 

Ä7226-202 Ämne 20x140x173 
SS 4212-06 

Ä909720 Fyrk 70x70x200 
SS 4212-06 

10509-107 Pls 50x25x107 SS 
4212-06 

ÄU31513 Ämne 
15x193x273 SS 
4212-06 

10233 Pls 40x20 SS 4212-
06 

Ä8854707-020 Ämne 
70x230x255 SS 
4212-06 

Ä8381201-124 Ämne 25x100x245 
SS 4212-06 

10300-117 Fyrk 50x50x117 
SS 4212-06 

11335-95 Pls 50x30x95 SS 
4212-06 

10973-239 Pls 200x20x239 SS 
4212-06 

ÄF1303-028380 Ämne 50x60x65 EN 
AW 7075-T6 

ÄU31620A Ämne 
25x295x383 SS 
4212-06 

10331-365 Pls 80x20x365 SS 
4212-06 

Ä8854707-016 Ämne 
25x205x210 SS 
4212-06 

ÄSXA1072725/
2 

Ämne 90x233x538 
SS 4212-06 

Ä909037-01-02 Ämne 47,5x60x95 
SS 4212-06 

10011-75 Fyrk 35x35x75 SS 
4212-06 

Ä8854707-052 Ämne 
90x115x135 SS 
4212-06 

Ä22030171 Ämne 15x142x243 
SS 4212-06 
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Ä8854707-057 Ämne 
60x115x195 SS 
4212-06 

Ä3502006-523 Ämne 80x94x254 
Alca 5 

Ä8836120-003 Ämne 
12x155x225 SS 
4212-06 

ÄSXK1115042-
2 

Ämne 40x55x145 SS 
4212-06 

Ä8854707-036 Ämne 
20x135x165 SS 
4212-06 

Ä28990902 Ämne 25x85x125 
SS4212-06 

Ä1512505-0000 Ämne 
65x190x243 SS 
4212-06 

10152-100 Pls 100x50x100 SS 
4212-06 

Ä8854707-037 Ämne 
20x130x135 SS 
4212-06 

10545-50 Fyrk 100x100x50 SS 
4212-06 

11803-375 Pls 90x20x375 SS 
4212-06 

Ä8909215-001 Ämne 75x165x252 
EN-AW 7075-T6 

Ä539619 Ämne 5x205x315 
SS 4212-06 

Ä8376200-012 Ämne 20x130x200 
SS 4212-06 

10331-270 Pls 80x20x270 SS 
4212-06 

Ä22-0658-26 Ämne 60x85x167 SS 
4212-06 

10233-129 Pls 40x20x129 SS 
4212-06 

Ä14210-00 Ämne 70x100x185 
4212-06 

Ä8888438-004 Ämne 3x205x305 
SS 4212-06 

Ä404044119 Ämne 60x60x123 
EN AW 7075-T6 

Ä2982682-0000 Ämne 
65x240x245 SS 
4212-06 

10545-194 Fyrk 100x100x194 
SS 4212-06 

Ä2552539 Pls 200x60x258 SS 
4212-06 

Ä1484832-0000 Ämne 60x160x242 
SS4212-06 

ÄRP263196 Ämne 
20x150x200 SS 
4212-06 

10011-49 Fyrk 35x35x49 SS 
4212-06 
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Ä8856120-001 Ämne 
12x230x285 SS 
4212-06 

10103 Fyrk 25x25 SS 4212-
06 

Ä1360385 Ämne 
60x162x230 
SS4212-06 

10300-130 Fyrk 50x50x130 SS 
4212-06 

Ä591439 Ämne 
40x120x123 Fortal 

Ä29063539 Ämne 10x233x506 
SS 4212-06 

11453-80 Pls 60x40x80 SS 
4212-06 

Ä14211-00 Ämne 70x115x180 
4212-06 

Ä29021722 Ämne 40x47x60 
SS 7075-T6 

10555-70 Pls 80x15x70 SS 
4212-06 

ÄF1303-029161 Ämne 40x63x69 
EN AW 7075 T6 

Ä13493-00 Ämne 30x125x143 
Alca 5 

Ä28963126 Ämne 
30x196x426 Alca 
5 

11389-243 Pls 120x50x243 SS 
4212-06 

Ä8854707-056 Ämne 25x85x107 
EN AW 7075 T6 

ÄSXK1086361/
3 

Ämne 120x150x320 
SS 4212-06 

Ä8867201-003 Ämne 
100x150x270 SS 
4212-06 

10659-124 Pls 80x30x124 SS 
4212-06 

10285-200 Pls 100x20x200 SS 
4212-06 

10545-225 Fyrk 100x100x225 
SS 4212-06 

Ä28990901 Ämne 
25x125x175 SS 
4212-06 

10667-75 Pls 40x15x75 SS 
4212-06 

11487-165 Pls 120x30x165 SS 
4212-06 

Ä1005318 Ämne 50x90x105 
EN AW 7020 

Ä02826162 Ämne 
90x180x220 SS 
4212-06 

11402-245 Pls 80x60x245 SS 
4212-06 

Ä02861643 Ämne 
120x70x545 SS 
4212-06 

10297-80 Pls 100x40x80 SS 
4212-06 
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Ä8381200-011 Ämne 20x95x235 
SS 4212-06 

ÄSXA1175306 Ämne 40x276x567 
SS 4212-06 

10546-226 Fyrk 80x80x226 
SS 4212-06 

Ä102427-101 Ämne 50x325x325 
EN AW 5754 

ÄSXA1074956/
2 

Ämne 
70x242x275 SS 
4212-06 

10662-35 Fyrk 70x70x35 SS 
4212-06 

Ä592923 Ämne 
60x140x242 SS 
4212-06 

ÄIBK0067 Ämne 40x70x87 
7075 

Ä2982681-0000 Ämne 
50x140x243 
SS4212-06 

Ä02857740 Ämne 65x115x455 
EN AW 7075-T6 

10284-251 Pls 100x30x251 SS 
4212-06 

Ä8918201-001 Ämne 30x190x320 
Alca5 

Ä8381202-012 Ämne 8x275x365 
SS 4212-06 

ÄSDKM901002
9/1 

Ämne 20x280x675 
SS 4212-06 

Ä02781042 Ämne 
40x130x195 2024-
T351 

ÄSXA1074951/
3 

Ämne 20x236x236 
SS 4212-06 

Ä14488-00 Ämne 
50x140x164 Alca 
5 

Ä22030628 Ämne 30x138x151 
SS 4212-06 

Ä1478358-0000 Ämne 
60x160x260 
SS4212-06 

10854-79 Pls 40x25x79 SS 
4212-06 

Ä1341812-2 Ämne 
70x110x173 SS 
4212-06 

Ä13491-00 Ämne 20x125x167 
Alca 5 

Ä2982673-0000 Ämne 
70x192x243 SS 
4212-06 

Ä3502042-513 Ämne 30x150x225 
SS 4212-06 

ÄSEBM104008
9/1 

Ämne 
20x170x231 SS 
4212-06 

ÄU31960A Ämne 30x305x390 
SS 4212-06 
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Ä22-0656-83 Ämne 
20x150x222 SS 
4212-06 

10300-61 Fyrk 50x50x61 SS 
4212-06 

ÄSXK1074980/
2 

Ämne 
60x245x283 4212-
06 

Ä14770-00 Ämne 60x120x170 
Alca 5 

Ä2982698-0000 Ämne 
65x185x243 SS 
4212-06 

Ä3502011-035 Ämne 25x164x342 
SS 4212-06 

10659-84 Pls 80x30x84 SS 
4212-06 

Ä05208157 Ämne 65x70x95 SS 
7075 

10829-95 Pls 100x60x95 SS 
4212-06 

11343 Pls 70x40 SS 4212-
06 

Ä02781044 Ämne 
15x120x195 2024-
T351 

Ä15645-00 Ämne 70x115x250 
4212-06 

ÄU21623 Ämne 
30x297x383 SS 
4212-06 

Ä1360433 Ämne 60x158x188 
SS 4212-06 

Ä8381206-023 Ämne 20x92x195 
SS 4212-06 

ÄIBK0072 Ämne 30x60x65 
7075 

Ä3500495-020 Ämne 
40x305x488 SS 
4212-06 

Ä29117706 Ämne 20x167x213 
Alca plus 

ÄSEBM113001
7/1 

Ämne 
25x225x410 SS 
4212-06 

11733-45 Fyrk 85x85x45 SS 
4212-06 

11389-215 Pls 120x50x215 SS 
4212-06 

Ä02857761 Ämne 50x45x455 
EN AW 7075-T6 

10152-243 Pls 100x50x243 SS 
4212-06 

Ä14769-00 Ämne 20x135x175 
Alca 5 

ÄSEBM101001
5/1 

Ämne 
25x305x390 SS 
4212-06 

10233-75 Pls 40x20x75 SS 
4212-06 
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Ä29063540 Ämne 
30x150x163 SS 
4212-06 

Ä8870411-452 Ämne 40x128x138 
SS 4212-06 

ÄSXA1074950/
3 

Ämne 
25x232x273 SS 
4212-06 

10152-293 Pls 100x50x293 SS 
4212-06 

10218-89 Fyrk 60x60x89 SS 
4212-06 

10234-118 Pls 70x20x118 SS 
4212-06 

ÄSEB113105 Ämne 
60x187x227 SS 
4212-06 

Ä2553671 Ämne 70x153x255 
SS 4212-06 

Ä90003 Ämne 
80x130x195 SS 
4212-06 

11399-115 Pls 80x50x115 SS 
4212-06 

10322-86 Pls 100x25x86 SS 
4212-06 

ÄIBK0062 Ämne 60x70x70 
7075 

Ä3500495-021 Ämne 
50x210x480 SS 
4212-06 

ÄSDD5111236/
1 

Ämne 25x247x460 
EN-AW 7075-T6 

10662 Fyrk 70x70 SS 
4212-06 

10285-116 Pls 100x20x116 SS 
4212-06 

Ä404051074 Ämne 
120x155x274 SS 
4212-06 

Ä0445-0093-01 Ämne 70x125x125 
SS 4212-06 

Ä13497-00 Ämne 
60x115x265 SS 
4212-06 

ÄSEBM1040073
/1 

Ämne 30x152x238 
SS 4212-06 

Ä1/SEAM1030
013/1 

Ämne 
35x196x232 SS 
4212-06 

Ä2500170/171 Ämne 70x240x246 
SS 4212 

Ä02806195 Ämne 45x80x105 
SS 7075-T6 

Ä22-0628-64 Ämne 35x127x171 
SS 4212-06 

ÄSXA1175304 Ämne 
30x218x567 SS 
4212-06 

Ä30330815 Ämne 30x130x280 
C210 
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Ä8376201-021 Ämne 
20x130x200 SS 
4212-06 

Ä8839436-010 Ämne 60x160x205 
SS 4212-06 

10152-215 Pls 100x50x215 SS 
4212-06 

10659-131 Pls 80x30x126 SS 
4212-06 

10018 Pls 60x20 SS 
4212-06 

Ä8845419-061 Ämne 40x110x115 
4212-06 

Ä02781051 Ämne 
25x120x194 2024-
T351 

10662-104 Fyrk 70x70x104 SS 
4212-06 

10300-93 Fyrk 50x50x93 SS 
4212-06 

Ä1523919 Ämne 45x65x130 SS 
4212-06 

Ä30330807 Ämne 
50x133x290 Alca 
5 

10161-161 Pls 50x15x161 SS 
4212-06 

Ä26075 Ämne 3x220x330 
SS 4212-06 

ÄF1303-007060 Ämne 30x55x80 
EN-AW 7075-T6 

Ä29007745 Ämne 
20x180x230 Alca 
5 

ÄSDDM513010
2/1 

Ämne 3x323x880 SS 
4212-06 

Ä02817735 Ämne 
20x155x210 SS 
4212-06 

10122 Fyrk 30x30 SS 4212-
06 

10161 Pls 50x15 SS 
4212-06 

Ä8852656-001 Ämne 35x150x177  
SS 4212-06 

10659-396 Fyrk 90x90x396 
SS 4212-06 

10218-238 Fyrk 60x60x238 SS 
4212-06 

11283-246 Pls 120x15x246 SS 
4212-06 

10151-440 Pls 60x30x440 SS 
4212-06 

10523-30 Fyrk 110x110x30 
SS 4212-06 

Ä13498-00 Ämne 60x100x265 
SS 4212-06 

11395-64 Pls 50x40x64 
4212-06 

ÄSXA1243870/
1 

Ämne 50x50x67 SS 
7075-T6 
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Ä8918207-001 Ämne 70x80x261 
Alca 5 

11394-84 Pls 70x50x84 SS 
4212-06 

Ä8918209-001 Ämne 
20x240x310 Alca 
5 

10829-265 Pls 100x60X265 SS 
4212-06 

Ä01216804 Ämne 
70x155x174 SS 
4212-06 

10161-65 Pls 50x15x65 SS 
4212-06 

Ä02806128 Ämne 
70x194x258 SS 
4212-06 

10050 Pls 30x20 SS 4212-
06 

11733-170 Fyrk 85x85x170 
SS 4212-06 

Ä14817-00 Ämne 80x115x210 
4212-06 

ÄSDDM351000
5/1 

Ämne 
30x236x302 SS 
4212-06 

ÄSXA1074960/
2 

Ämne 25x160x192 
SS 4212-06 

10509-89 Pls 50x25x89 SS 
4212-06 

10666-85 Pls 60x30x85 SS 
4212-06 

10659-736 Pls 80x30x736 SS 
4212-06 

10093-25 Pls 30x15x25 SS 
4212-06 

10152-140 Pls 100x50x140 SS 
4212-06 

ÄSXA1074965/
2 

Ämne 15x140x250 
SS 4212-06 

10965 Pls 60x15 SS 
4212-06 

Ä457487 Ämne 70x35x142 SS 
4212-06 

10262 Fyrk 40x40 SS 
4212-06 

11348-190 Pls 100x15x190 SS 
4212-06 

11453 Pls 60x40 SS 
4212-06 

Ä3500495-022 Ämne 8x210x480 SS 
4212-06 

11389-103 Pls 120x50x103 SS 
4212-06 

Ä8870411-462 Ämne 12x130x124 
SS 4212-06 

ÄSDDM513010
3/1 

Ämne 2x323x880 
SS 4212-06 

10683-175 Pls 100x20x175 SS 
4212-06 

Ä2894978 Ämne 12x84x84 
SS 7075 

10262-52 Fyrk 40x40x52 SS 
4212-06 
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10369 Fyrk 12x12 SS 
4212-06 

11389 Pls 120x50 SS 4212-
06 

Ä14777-00 Ämne 
20x120x135 Alca 
5 

Ä8847330-001 Ämne 50x55x155 
4212-06 

ÄSDDM901006
5/2 

Ämne 
10x428x816 SS 
4212-06 

Ä87388101 Ämne 50x108x200 
SS 4212-06 

ÄSEB113104 Ämne 
40x187x227 SS 
4212-06 

ÄSXA1243845/
7 

Ämne 12x92x305 
Alca 5 

Ä3500495-007 Ämne 
25x180x250 SS 
4212-06 

Ä8830286-031 Ämne 
D=120x8x285 SS 
4212 R 

Ä8918206-001 Ämne 3x300x420 
Alca 5 

Ä8870410-104 Ämne 40x109x127 
SS 4212 

Ä8849500-101 Ämne 
70x165x165 4212-
06 

10218 Fyrk 60x60 SS 4212-
06 

Ä3502019-006 Ämne 
25x164x342 SS 
4212-06 

Ä3500495-025 Ämne 50x140x180 
SS 4212-06 

10300 Fyrk 50x50 SS 
4212-06 

10050-138 Pls 30x20x138 SS 
4212-06 

10342-66 Pls 50x25x66 SS 
4212-06 

Ä1/SDCM1010
008/3 

Ämne 70x125x180 
SS 4212-06 

Ä8888412-002 Ämne 2x200x300 
SS 4212-06 

Ä2564812-1 Ämne 30x30x75 EN 
5083-H111 

Ä449631 Ämne 70x35x95 
SS 4212-06 

Ä2905092 Ämne 20x135x255 
SS4212-06 

10555-1133 Pls 80x15x1133 SS 
4212-06 

Ä0310-0020-02 Ämne 50x80x105 SS 
4212-06 

10853-35 Pls 60x10x35 SS 
4212-06 

10854 Pls 40x25 SS 4212-
06 
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Ä8870411-502 Ämne 5x309x490 
SS 4212-06 

10262-107 Fyrk 40x40x107 SS 
4212-06 

Ä404045515 Ämne 
50x195x210 SS 
4212-06 

Ä3500495-023 Ämne 30x165x193 
SS 4212-06 

Ä15451-00 Ämne 
70x100x210 4212-
06 

10218-109 Fyrk 60x60x109 SS 
4212-06 

10284-285 Pls 100x30x285 SS 
4212-06 

10284 Pls 100x30 SS 4212-
06 

Ä8858554-021 Ämne 20x45x556 
SS 4212-06 

Ä29047378 Ämne 20x20x55 
6060-T5 

10229 Fyrk 20x20 SS 
4212-06 

ÄSDDM350019
2/1 

Ämne 5x200x300 SS 
4212-06 

10659-375 Fyrk 90x90x375 
SS 4212-06 

ÄSXA1071902 Ämne 50x60x173 SS 
4212-06 

Ä1341813-3 Ämne 
90x113x174 SS 
4212-06 

10262-58 Fyrk 40x40x58 SS 
4212-06 

ÄSDDM901002
7/2 

Ämne 80x85x125 
SS 4212-06 

ÄSXA1074958/
1 

Ämne 3x30x275 SS 
4212-06 

Ä8830284-022 Ämne D=130x70 
SS 4212-06 

11336 Vkl 60x60x8 SS 
4212-06 

Ä8888437-003 Ämne 40x60x115 
SS 4212-06 

11400 Pls 80x40 SS 4212-
06 

10176 Pls 50x10 SS 
4212-06 

11351 Pls 35x15 SS4212-06 

Ä8716377-001 Ämne 2x120x120 
SS 4212-06 

Ä26079 Ämne 8x220x330 SS 
4212-06 

10829-145 Pls 100x60x145 SS 
4212-06 

11395-260 Pls 50x40x260 SS 
4212-06 

ÄSXA124454 Ämne 
25x201x227 SS 
4212-06 

10018-82 Pls 60x20x82 SS 
4212-06 
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Ä3145800-62 Ämne 
20x150x312 SS 
4212-06  

11400-396 Pls 80x40x396 SS 
4212-06 

ÄSXA124337/3 Ämne 
15x265x265 SS 
4212-06 

Ä3500495-032 Ämne 3x200x300 SS 
4212-06 

Ä8830284-031 Ämne D=130x55 
SS 4212-06 

Ä3500495-012 Ämne 65x90x110 SS 
4212-06 

10152-115 Pls 100x50x115 SS 
4212-06 

Ä26078 Ämne 6x220x330 SS 
4212-06 

11394-1140 Pls 70x50x1140 SS 
4212-06 

10784-171 Pls 70x15x171 SS 
4212-06 

Ä02806129 Ämne 4x205x305 
SS 4212-06 

10103-150 Fyrk 25x25x150 SS 
4212-06 

10218-260 Fyrk 60x60x260 
SS 4212-06 

10331-396 Pls 80x20x396 SS 
4212-06 

Ä3500495-024 Ämne 
50x105x155 SS 
4212-06 

10546-23 Fyrk 80x80x23 SS 
4212-06 

Ä2603021 Ämne 2x220x330 
SS 4212-06 

Ä8845503-001 Ämne 20x55x107 SS 
7075 

10229-35 Fyrk 20x20x35 SS 
4212-06 

Ä8888431-001 Ämne 5x205x305 SS 
4212-06 

11395-237 Pls 50x40x237 SS 
4212-06 

Ä404045640 Ämne 20x128x167 
SS 4212-06 

11335-332 Pls 50x30x332 SS 
4212-06 

10285-141 Pls 100x20x141 SS 
4212-06 

10135 Fyrk 15x15 SS 
4212-06 

10410-37 Pls 30x10x37 SS 
4212-06 

Ä8848445-001 Ämne 50x75x105 
SS 4212-06 

10103-50 Fyrk 25x25x50 SS 
4212-06 

10262-110 Fyrk 40x40x110 
SS 4212-06 

ÄSESM1050140
/1 

Ämne 60x140x220 
SS 4212-06 
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10099-155 Pls 20x10x155 SS 
4212-06 

ÄSDD5111234/
1 

Ämne 15x220x460 
EN-AW 7075-T6 

Ä87454601 Ämne 30x40x55 
SS 4212-06 

10229-220 Fyrk 20x20x220 SS 
4212-06 

11304-35 Fyrk 45x45x35 SS 
4212-06 

10050-135 Pls 30x20x135 SS 
4212-06 

10103-122 Fyrk 25x25x122 
SS 4212-06 

10122-70 Fyrk 30x30x70 SS 
4212-06 

10103-25 Fyrk 25x25x25 SS 
4212-06 

10152-150 Pls 100x50x150 SS 
4212-06 

10018-155 Pls 60x20x155 SS 
4212-06 

10300-15 Fyrk 50x50x15 SS 
4212-06 

Ä404046510 Ämne 6x300x370 
SS 4212-06 

10229-62 Fyrk 20x20x62 SS 
4212-06 

10122-50 Fyrk 30x30x50 SS 
4212-06 

Ä8889438-001 Ämne 20x175x175 
SS 4212-06 

Ä8865701-011 Ämne 1x205x305 
SS 4212-06 

10854-81 Pls 40x25x81 SS 
4212-06 

11379 Pls 60x25 SS 
4212-06 

10331 Pls 80x20 SS 4212-
06 

11045-396 Pls 70x25x396 SS 
4212-06 

Ä3502024-252 Ämne 50x55x97 SS 
4212-06 

10229-251 Fyrk 20x20x251 
SS 4212-06 

ÄSXA1074957/
2 

Ämne 1x300x405 SS 
4212-06 

Ä8854765-311 Ämne 
20x130x185 SS 
4212-06 

Ä3500495-005 Ämne 20x25x35 SS 
4212-06 

10410 Pls 30x10 SS 
4212-06 

ÄSDDM350015
0/2 

Ämne 1,5x200x300 
SS 4212-06 

10233-105 Pls 40x20x105 SS 
4212-06 

10122-96 Fyrk 30x30x96 SS 
4212-06 

ÄSDDM350015
0/1 

Ämne 1x200x300 
SS 4212-06 

Ä2689138 Ämne 30x35x81 
EN-AW 7075 
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10014-90 Pls 50x20x90 SS 
4212-06 

ÄSDD5111232/
1 

Ämne 20x150x220 
EN-AW 7075-T6 

10018-70 Pls 60x20x70 SS 
4212-06 

ÄSDDM350014
8/2 

Ämne 20x165x238 
SS 4212-06 

10262-47 Fyrk 40x40x47 SS 
4212-06 

10322-245 Pls 100x25x245 SS 
4212-06 

10683-145 Pls 100x15x145 SS 
4212-06 

Ä1570013 Ämne 30x30x68 SS 
7075 

ÄSDD5130335/
4 

Ämne 
15x105x155 SS 
4212-06 

10347-1140 Pls 70x30x1140 SS 
4212-06 

11348 Pls 100x15 SS 
4212-06 

Ä3502005-528 Ämne 30x75x140 
Alca5 

10469-43 Pls 20x15x43 SS 
4212-06 

11599-15 Fyrk 50x50x15 SS 
AW-5083 

10229-100 Fyrk 20x20x100 
SS 4212-06 

10331-105 Pls 80x20x105 SS 
4212-06 

10093-70 Pls 30x15x72 SS 
4212-06 

ÄSDDM351000
5/4 

Ämne 40x236x273 
SS 4212-06 

Ä3500495-037 Ämne 4x200x300 
SS 4212-06 

ÄSESM9010138
/3 

Ämne 30x168x345 
SS 4212-06 

10809 Pls 15x10 SS 
4212-06 

Ä8854763-021 Ämne 50x165x240 
SS 4212-06 

ÄSXA1241038/
2 

Ämne 3x285x370 
SS 4212-06 

ÄSDD5111235/
1 

Ämne 5x160x460 
EN-AW 7075-T6 

Ä3500495-006 Ämne 20x20x15 
SS 4212-06 

Ä02893449 Ämne 40x55x60 
7075 

10122-60 Fyrk 30x30x60 SS 
4212-06 

Ä29140991-1 Ämne 15x93x307 
Alca plus 
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7.10 Bilaga 10. X och Y värden för inköpt 

aluminium material i mm  

x (mm) y (mm)  X Y  X Y  X Y  X Y  X Y  X Y  X Y 

1 300  20 280  25 180  40 60  50 40  60 140  80 50  100 15 

1 205  20 25  25 164  40 55  50 40  60 140  80 40  100 100 

1 200  20 240  25 164  40 55  50 40  60 120  80 40  100 100 

1,5 200  20 236  25 160  40 47  50 325  60 115  80 30  100 100 

2 323  20 20  25 125  40 40  50 30  60 115  80 30  110 110 

2 220  20 20  25 120  40 40  50 30  60 10  80 30  120 8 

2 200  20 20  25 100  40 40  50 25  60 100  80 30  120 70 

2 120  20 20  25 10  40 40  50 25  65 90  80 20  120 50 

3 323  20 20  30 75  40 40  50 25  65 70  80 20  120 50 

3 300  20 20  30 60  40 40  50 210  65 240  80 20  120 50 

3 30  20 20  30 55  40 382  50 20  65 190  80 20  120 50 

3 285  20 20  30 40  40 305  50 195  65 185  80 20  120 30 

3 220  20 180  30 35  40 276  50 165  65 115  80 20  120 155 

3 205  20 175  30 305  40 25  50 15  70 80  80 15  120 150 

3 200  20 170  30 30  40 25  50 15  70 70  80 15  120 15 

4 205  20 167  30 30  40 25  50 15  70 70  80 130  130 70 

4 200  20 165  30 30  40 236  50 140  70 70  80 115  130 55 

5 309  20 155  30 30  40 20  50 140  70 70  85 85  200 60 

5 205  20 150  30 30  40 20  50 140  70 50  85 85  200 20 

5 205  20 150  30 30  40 20  50 133  70 50  90 90    

5 200  20 150  30 30  40 20  50 108  70 40  90 90    

5 160  20 150  30 297  40 187  50 105  70 35  90 233    

6 300  20 15  30 236  40 15  50 10  70 35  90 20    

6 220  20 140  30 218  40 130  60 85  70 30  90 180    

8 275  20 135  30 20  40 128  60 70  70 25  90 115    

8 220  20 135  30 20  40 120  60 60  70 242  90 113    

8 210  20 135  30 20  40 110  60 60  70 240  100 60    

10 428  20 130  30 196  40 109  60 60  70 230  100 60    

10 233  20 130  30 190  45 80  60 60  70 216  100 60    

12 92  20 130  30 168  45 65  60 60  70 20  100 50    

12 84  20 130  30 165  45 45  60 60  70 194  100 50    

12 230  20 128  30 152  48 60  60 60  70 192  100 50    

12 155  20 125  30 150  50 90  60 40  70 165  100 50    

12 130  20 120  30 150  50 85  60 40  70 155  100 50    

12 12  20 10  30 15  50 80  60 30  70 153  100 50    

15 93  25 85  30 15  50 75  60 30  70 15  100 50    

15 265  25 85  30 138  50 60  60 25  70 125  100 40    

15 220  25 305  30 130  50 60  60 245  70 125  100 30    

15 193  25 295  30 125  50 55  60 20  70 115  100 30    

15 15  25 25  30 10  50 55  60 20  70 115  100 30    

15 142  25 25  30 10  50 50  60 20  70 110  100 25    

15 140  25 25  35 35  50 50  60 20  70 100  100 25    
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15 120  25 25  35 35  50 50  60 187  70 100  100 20    

15 105  25 25  35 196  50 50  60 162  75 165  100 20    

15 10  25 247  35 150  50 50  60 160  80 94  100 20    

20 95  25 232  35 15  50 50  60 160  80 85  100 20    

20 92  25 225  35 127  50 50  60 160  80 80  100 150    

20 55  25 205  40 70  50 50  60 158  80 80  100 15    

20 45  25 201  40 63  50 45  60 15  80 60  100 15    
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7.11 Bilaga 11. Standardiseringsgrupper baserat på 

mest frekventa x-värden 

 

Fack 
x(mm)  Fack(mm) Frekvens Fack(mm) Frekvens  Standardiseringsgrupper baserat på x 

1  1 3 50 40  X (mm) Y (mm)   

1,5  1,5 1 20 39  5 200   

2  2 4 30 33  5 300   

3  3 7 60 33  15 220   

4  4 2 40 30  20 25   

5  5 5 70 30  20 180   

6  6 2 100 27  25 25   

8  8 3 25 22  25 250   

10  10 2 80 22  30 60   

12  12 6 15 10  30 190   

15  15 10 120 10  40 40   

20  20 39 3 7  40 130   

25  25 22 90 7  40 20   

30  30 33 12 6  50 50   

35  35 6 35 6  50 140   

40  40 30 65 6  60 60   

45  45 3 5 5  60 160   

47,5  47,5 1 2 4  70 70   

50  50 40 1 3  70 200   

60  60 33 8 3  80 40   

65  65 6 45 3  80 130   

70  70 30 4 2  90 180   

75  75 1 6 2  100 50   

80  80 22 10 2  100 150   

85  85 2 85 2  120 50   

90  90 7 130 2  120 155   

100  100 27 200 2      

110  110 1 1,5 1      

120  120 10 47,5 1      

130  130 2 75 1      

200  200 2 110 1      

  Fler 0 Fler 0      
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7.12 Bilaga 12. Standardiseringsgrupper baserat på 

mest frekventa y-värden 

 

Fack y (mm)  Fack(mm) Frekvens Fack(mm) Frekvens      Standardiseringsgrupper baserat på y 

8  8 1 20 33               X (mm)               Y (mm)   

10  10 7 50 22 5 200   

12  12 1 30 21 5 205   

15  15 17 15 17 6 300   

20  20 33 60 17 15 220   

25  25 16 25 16 20 130   

30  30 21 40 16 20 135   

35  35 5 70 9 25 180   

40  40 16 150 9 30 10   

45  45 3 130 8 30 125   

47  47 1 10 7 35 150   

50  50 22 55 7 40 20   

55  55 7 85 7 40 25   

60  60 17 100 7 40 40   

63  63 1 115 7 40 120   

65  65 1 140 7 40 130   

70  70 9 120 6 40 236   

75  75 2 200 6 40 305   

80  80 5 205 6 50 15   

84  84 1 35 5 50 30   

85  85 7 80 5 50 45   

90  90 4 125 5 50 55   

92  92 2 160 5 50 85   

93  93 1 165 5 60 10   

94  94 1 220 5 60 60   

95  95 1 90 4 60 140   

100  100 7 155 4 70 35   

105  105 2 45 3 70 50   

108  108 1 110 3 70 70   

109  109 1 135 3 70 100   

110  110 3 180 3 70 125   

113  113 1 236 3 70 155   

115  115 7 240 3 70 240   

120  120 6 300 3 75 165   

125  125 5 305 3 80 40   

127  127 1 75 2 80 80   

128  128 2 92 2 80 115   

130  130 8 105 2 85 85   

133  133 1 128 2 90 90   

135  135 3 164 2 100 15   
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138  138 1 187 2 100 20   

140  140 7 190 2 100 25   

142  142 1 196 2 100 30   

150  150 9 210 2 100 60   

152  152 1 230 2 100 100   

153  153 1 233 2 110 110   

155  155 4 323 2 120 50   

158  158 1 8 1 120 150   

160  160 5 12 1 130 70   

162  162 1 47 1     

164  164 2 63 1     

165  165 5 65 1     

167  167 1 84 1     

168  168 1 93 1     

170  170 1 94 1     

175  175 1 95 1     

180  180 3 108 1     

185  185 1 109 1     

187  187 2 113 1     

190  190 2 127 1     

192  192 1 133 1     

193  193 1 138 1     

194  194 1 142 1     

195  195 1 152 1     

196  196 2 153 1     

200  200 6 158 1     

201  201 1 162 1     

205  205 6 167 1     

210  210 2 168 1     

216  216 1 170 1     

218  218 1 175 1     

220  220 5 185 1     

225  225 1 192 1     

230  230 2 193 1     

232  232 1 194 1     

233  233 2 195 1     

236  236 3 201 1     

240  240 3 216 1     

242  242 1 218 1     

245  245 1 225 1     

247  247 1 232 1     

265  265 1 242 1     

275  275 1 245 1     

276  276 1 247 1     

280  280 1 265 1     

285  285 1 275 1     
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295  295 1 276 1     

297  297 1 280 1     

300  300 3 285 1     

305  305 3 295 1     

309  309 1 297 1     

323  323 2 309 1     

325  325 1 325 1     

382  382 1 382 1     

428  428 1 428 1     

  Fler 0 Fler 0     
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7.13 Bilaga 13. Slutliga standardiseringsgrupperna  

 

x (mm) y (mm) 

(5 205) 

(6 300) 

15 220 

20 25 

20 135 

20 180 

25 25 

25 180 

25 250 

30 60 

30 10 

30 190 

35 150 

40 40 

40 130 

40 236 

40 305 

50 50 

50 140 

60 60 

60 160 

70 100 

70 240 

75 165 

80 40 

80 130 

85 85 

90 90 

90 180 

100 50 

100 150 

110 110 

120 50 

120 155 

130 70 

 

 


