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Sammandrag: 

Försäljningsingenjörer vid LKI Käldman saknar verktyg för att kunna demonstrera 

kunder den ekonomiska nyttan automationslösningar tillför. Enligt en konstruktiv 

metod utförs tidsstudier, kostnadsanalyser, produktionsestimat och 

investeringskalkyler för att en modell slutligen skall kunna byggas i Excel där 

mervärden beräknas. Modellen byggs som ett verktyg där användaren ger vissa 

inputvärden i arbetsblad och resultaten åskådliggörs därefter grafiskt för att kunna 

skrivas ut eller kopieras för att användas i presentationer. 

Arbetet har utförts på uppdrag av LKI Käldman med start i februari 2013 och 

överlämnats till beställaren i oktober 2013. Modellen har testats under månaderna juni, 

juli och augusti och därefter förbättrats enligt uppdragsgivarens önskemål. Den slutliga 

versionen ger användaren trovärdiga mått på avkastning samt kostnadsjämförelser 

mellan automatisk och manuell plåthantering. Modellen ger dessutom beställaren en 

god inblick i vilka situationer automationslösningar främst kommer till nytta, nämligen 

i länder med höga medellöner där kunder kan göra inbesparingar i 

personalminskningar. 
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1 INLEDNING 

LKI Käldman är ett företag beläget i Bennäs och Willmanstrand som tillverkar 

automatiska system för hantering, lagring och förflyttning av plåt. Dessa 

automationslösningar inkluderar såväl hårdvara, mjukvara som stödjande 

servicefunktioner. Företaget grundades 1979 av Leif Käldman som idag är ägare till 80 

procent av aktiekapitalet, övriga aktier ägs av maskintillverkaren Amada Co. Ltd. År 

2011 uppgick antalet anställda till 108 personer och omsättningen till ca 17 miljoner 

euro. (LKI Käldman 2012) 

Största delen av LKI Käldmans försäljning sker utomlands, totalt 95 procent av 

omsättningen härstammar från export och huvudmarknader är framför allt Europa och 

Nordamerika. LKI Käldmans automationslösningar är utvecklade för att fungera som 

en helhet tillsammans med laserskärare och stansmaskiner gjorda av Amada Co. Ltd. 

LKI Käldmans produkter fungerar alltså som ett komplement till de maskiner Amada 

tillverkar för bearbetning av råmaterial som exempelvis aluminium, plast och stål. 

Maskinerna är även byggda för att arbeta ihop med olika typer av maskiner i olika 

flödesscheman. Företagets mission kan sammanfattas som att göra 

plåtbearbetningsindustrin mera effektiv. (LKI Käldman 2012) 

Affärsområden består framför allt av följande produktgrupper: system för hantering av 

plåt, system för lagring och förflyttning av skrymmande material, samt service. De 

viktigaste maskinerna produktgrupperna består av är lagerhållningssystemet CS II, 

automationslösningen för laserskärare, och PR III och L III som är 

automationslösningarna kring stansningsmaskin. (LKI Käldman 2012) 

CS II (compact storage) är ett automatiserat lagerhållningssystem vars avsikt är att 

minimera såväl lagerutrymme som manuell arbetskraft i produktionen. Tanken är även 

att kunden skall kunna ansluta flera enheter till systemet såsom laserskärare, 

pressmaskin eller svetsningsmaskin. Vidare kan automationslösningen skräddarsys 

enligt kundens behov och vidareutvecklas varefter verksamheten utvidgas. Ett 

välfungerande CS II-system säkrar således ett effektivt produktflöde där material 

transporteras till och från bearbetningsenheterna i produktionskedjan. (LKI Käldman 

2010) 

MP-Flexit är en maskin som möjliggör att input av metall automatiskt kan föras in till 

en laserskärare. Detta medför att behovet av arbetskraft som tidigare krävts för tunga 
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lyft av råmaterial minskas vid bearbetningsenheten, och att även det golvutrymme som 

krävs för processen minimeras. Denna automationslösning är utvecklad för att förutom 

passa laserskärare även kunna sammanföras i ett lagerhållningssystem. (LKI Käldman 

2009a) 

L III (loader) och PR III UL (part remover) är två automationslösningar som 

tillsammans matar in råvara i form av metall i en stansmaskin och sedan sorterar och 

samlar delar som blivit bearbetade. Dessa två maskiner möjliggör tunga lyft upp till 

3000 kg och en snabb automatiserad produktionsfas som även kan integreras med ett 

lagringssystem. (LKI Käldman 2009b; 2009c) 

Lepak, Smith och Taylor (2007:181–183) anser att för att kunna tala om värdeskapande 

på ett generellt plan bör det monetära belopp som fås i utbyte för en produkt överstiga 

produktionskostnader. Regeln sett ur ett kundperspektiv torde i så fall lyda att det 

monetära tilläggsbeloppet som kunden kommer att erlägga uppstår genom att från den 

upplevda prestationsskillnaden mellan det nya värde som skapas från produkten som 

köpts ta bort det som vore det andra alternativet, exempelvis en konkurrents produkt 

eller att inte köpa nytt. Besanko, Dranove, Shanley och Schafer (2007:354–357) anser 

att konsumentens värdeskapande utgörs av differensen mellan den fördel som erhålls 

och kostnaden, tillverkarens värdeskapande utgörs i sin tur av skillnaden mellan 

försäljningspriset och kostnader för tillverkning. Ifall såväl tillverkarens som 

konsumentens skapade värden lades samman torde man erhålla ett värde på hela 

värdekedjan. 

Värde kan alltså enligt ekonomisk teori skapas för LKI Käldmans kunder som köper 

dess automationslösningar. Dessa kunder torde även därefter själva kunna skapa ett 

värde när de i sin tur verkar som producenter eftersom avsikten med automatisering är 

att minimera produktionskostnader och maximera effektiviteten av tidsanvändning 

(Besanko et al. 2007:364–366; Little & Hemmings 1993:8–14). Vidare kan bland de 

främsta fördelarna med automation tillskrivas faktorer som mindre 

övervakningsbehov, bättre produktkvalitet och möjlighet att integrera 

tillverkningsutrustning med hantering av råmaterial, samt transport och lagersystem 

(Little & Hemmings 1993:8–14). 
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1.1. Problemområde och syfte 

Situationen på LKI Käldman idag är att försäljningsingenjörer saknar verktyg för att 

kunna motivera för en potentiell kund vilken ekonomisk nytta automationslösningar 

tillför. Det är företagsledare som fattar beslut om investeringar och för dessa bör då 

kunna redovisas konkreta avkastningsmått för vad LKI Käldmans 

automationslösningar tillför. För tillfället finns inga tidsmässiga jämförelser gjorda på 

hur länge olika arbetsaktiviteter inom plåthantering tar med hjälp av automation och 

med manuell arbetskraft. Det har inte heller gjorts några jämförelser av de ekonomiska 

fördelar som de olika alternativen har. Kostnadsjämförelser mellan anskaffning av 

automationslösningarna CS II, MP-Flexit, PR III och L III och alternativkostnaden att 

avlöna fabriksarbetare saknas också. 

Syftet med avhandlingen är att jämföra tidsåtgången vid plåthantering utförd 

automatiskt och av fabriksarbetare. På basis av tidsstudien skall ekonomisk nytta 

analyseras och ställas i relation till alternativkostnaden. Vidare skall kostnader för att 

köpa och använda automationslösningarna CS II, MP-Flexit, PR III och L III analyseras 

för att investeringskalkyler skall kunna uppgöras. Kostnader för att utföra motsvarande 

metallhantering manuellt analyseras också. Utgående från tidsstudien, 

kostnadsanalysen och investeringskalkylerna utvecklas en modell i arbetsblad i Excel 

som skall kunna fungera som hjälpmedel för att utforma och definiera argument för 

automationslösningar på olika automationsnivåer och på så sätt stödja och försnabba 

försäljningsprocessen samt beslutsprocessen hos kunden.  

1.2. Avgränsning 

Även andra faktorer än tidseffektivitet och minimering av arbetskraft påverkar de 

reducerade produktionskostnaderna. Erfarenhet av tidigare kunduppdrag säger att 

automationslösningar bl.a. bidrar till reducering av spill och minskning av 

arbetsolyckor. Vissa fördelar som ofta tas fram vid försäljningsargumentation kan dock 

inte mätas i monetära termer vilket är en förutsättning för att kalkyler skall kunna 

uppgöras. I arbetet ligger fokus enbart på LKI Käldmans maskiner och inte på Amadas 

stansmaskin och laserskärare. 
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1.3. Disposition 

Kapitel två behandlar tidsstudier som utförts för metallhantering manuellt och med 

hjälp av automation. Kapitlet inleds med en diskussion kring metoder för utförande av 

tidsstudier. Därefter beskrivs hur tidsstudien gjorts och resultat av denna presenteras. 

Kapitlet avslutas med en analys av resultat samt redogörelse för tidsstudiens 

begränsningar. Kapitel tre behandlar kostnadsanalys, produktionsestimeringar och 

investeringskalkyler för automationslösningar och manuell arbetskraft. I kapitel fyra 

redogörs för kalkyleringsverktygets uppbyggnad i arbetsblad i Excel. Kapitlet inleds 

med beskrivning av kalkyleringsverktygets användarvyer och arbetsblad innehållande 

data och avslutas med en diskussion gällande uppläggets begränsningar. Kapitel fem 

innehåller en avslutande diskussion kring modellen för kalkyleringsverktyget samt 

förslag till framtida förbättringar och fortsatt forskning. 

1.4. Beskrivning av projektets arbetsgång 

Projektet har inletts i februari 2013 med uppgörande av tidsstudier för 

plåthanteringsmaskinerna CS II, L III, PR III och MP-Flexit. Arbetet har i huvudsak 

gjorts i LKI Käldmans produktionsfaciliteter i Bennäs i samarbete med företagets 

personal. Syftet med att inleda projektet med tidsstudierna har varit att samtidigt få en 

grundlig inblick i maskinernas funktion. Denna utbildning har visat sig vara nödvändig 

under projektets gång på grund av arbetets tekniska natur. Inlärningsperioden samt 

uppgörande av tidsstudier har uppskattningsvis uppgått till fyra veckor. 

Projektets följande fas har utgjort sammanställning av kostnader som uppstår för 

kunder som köper dessa automationslösningar. Detta arbete har gjorts i samarbete 

med ingenjörer ansvariga för områden kostnadsposterna hänför sig till. I samband med 

kostnadernas sammanställning har även estimat för teoretisk produktionskapacitet 

tagits fram för användare av Amadas stansmaskiner och laserskärare med tillhörande 

automation. Under detta skede i projektet har även forskning kring vilka 

investeringskalkyler bör tillämpas gjorts. Beslut om vilka som skall användas har 

därefter preliminärt gjorts tillsammans med kalkylens kommande användare. 

Tidsåtgången har uppgått till cirka åtta veckor. 

Nästa arbetsskede har bestått av design och uppbyggnad av användarvyer med hjälp av 

cellreferenser i arbetsblad i Excel och uppgörande av nödvändiga makron i VBA. 

Största utmaningen har varit att gömma undan och manipulera data för att enbart 
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kunna visa användaren den mest väsentliga informationen. För att effektivt kunna 

minska storleken på kalkyleringsverktyget har uppbyggnaden gjorts på nytt i ett tomt 

Exceldokument där avsikten varit att eliminera all överflödig information och få bättre 

struktur på arbetsbladen med kostnads-, tidsstudie-, och produktionsestimeringsdata. 

Ytterligare felsökningar, dokumentation och demonstration har därefter gjorts för 

kalkylens slutanvändare. Uppskattad tidsåtgång för arbetsskedet har varit fyra veckor. 

Slutligen har kalkyleringsverktyget överlämnats till beställaren för en testperiod 

bestående av drygt 12 veckor för att därefter göra uppdateringar, ytterligare 

felsökningar och förbättringar. 

Kalkyleringsverktyget har överlämnats till arbetsgivaren i två versioner varav ena 

versionens celler varit låsta och vissa arbetsblad gömda, medan den andra versionens 

celler varit öppna och alla arbetsblad synliga. Avsikten har varit att demonstrera hur ett 

färdigt program kommer att se ut men att även underlätta för beställaren att göra egna 

granskningar av verktyget. Rättande av fel samt uppdateringar och förbättringar av 

kalkylen som slutligen överlåtits till beställaren har beräknats ta 4 veckor. 

Uppdelning av projektet i olika delar ger egentligen inte en fullständigt rättvis bild av 

projektets arbetsgång. Alla olika skeden, bortsett från beställarens testperiod, 

överlappar i verkligheten varandra. Speciellt kostnadskalkyleringen, estimaten av 

produktionsmöjligheter och designen av den slutliga kalkylen i Excel har stundom 

gjorts parallellt med varandra. Avsikten är att demonstrera att arbetet med projektet 

har gjorts enligt en ursprunglig tidsplan med en fastställd tidpunkt för slutförande vid 

oktober månads slut 2013. Den preliminära tidsplanen och arbetsschemat som 

uppgjordes vid arbetets inledningsfas skulle ha inneburit en inledande period med tre 

månader bestående av inskolning och uppgörande av tidsstudier. Under följande tre 

månader hade en ekonomisk analys av automationslösningar med kostnads- och 

investeringskalkyleringar gjorts för att därpå följande tre månader bygga 

kalkyleringsverktyget i Excel. Den ursprungliga tidsplanen hade även oktober månad 

2013 som slutlig tidpunkt för färdigställande av projektet. 

Beslutet att ändra tidsplanen till att även omfatta en testperiod på knappa tre månader 

utan att ändra tidpunkten för färdigställandet fattades i samråd med projektansvarig 

personal vid LKI Käldman under början av april månad 2013. Orsaken till detta var att 

projektet då framskridigt snabbare än väntat och resultatet förväntades bli bättre om 

företaget fick testa programmet mera grundligt under juni, juli och augusti. En mera 

omfattande testningsperiod ansågs dessutom motiverad eftersom kalkyleringsverktyget 
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blivit mera omfattande än vad tidigare planerats. Fel som förväntats kunna ha uppstått 

under arbetets gång är framför allt misstag gjorda i programmeringen eller bland 

cellreferenser, men också missförstånd gällande maskinernas tekniska funktioner vilket 

kan innebära felaktiga tidsangivelser för olika arbetsmoment. 

1.4.1. Vidtagna åtgärder efter kalkyleringsverktygets testperiod 

Vid testperiodens slut har ett diskussionstillfälle med handledare vid LKI Käldman 

hållits där kalkyleringsverktyget gåtts igenom och vissa brister uppdagats. Handledare 

har därefter gett förbättringsförslag inför färdigställandet och överlämnande av det 

färdiga kalkyleringsverktyget till beställaren. Förslag till ändringar har inte enbart getts 

av handledare utan skribenten har också under tesperioden gått igenom verktyget och 

kommit med förslag till förbättringar. Fel och brister som åtgärdats har delvist bestått 

av att ändra benämningar på maskiner, rubriker och andra estetiska detaljer men också 

större förändringar som tillägg av arbetsblad för prissättning har varit tvungna att 

göras. 

För att göra kalkyleringsverktyget mera användarvänligt, lättare att navigera i och för 

att användaren skall få en bättre överblick har arbetsblad tillagts där användaren enkelt 

kan förflytta sig genom att klicka på knappar som genom makro i VBA länkar en till 

önskat arbetsblad. Beställaren har också föreslagit att ett enkelt sätt att ändra priser för 

automationslösningar bör finnas. För att kunna göra detta har arbetsbladet för 

prislistor gjorts synligt för användaren och omstrukturerats för att vara mera 

användarvänligt. Ytterligare ett arbetsblad har tillagts för att utgöra en sammanfattning 

av kostnadskalkyl, produktionsestimat och figurer användaren kommer att presentera 

för en köpare av automationslösningar. Den bakomliggande tanken till arbetsbladet har 

varit beställarens önskan att det skall finnas ett enkelt sätt för förhandsgranskning av 

utskrift av uppnådda resultat verktyget genererar. Ett kommando i VBA vilket ger en 

förhandsgranskning av utskriften har därför gjorts och celler lämnats olåsta för att 

användaren i arbetsbladet enkelt skall kunna kopiera kalkyler och grafer och klistra in 

dessa i Power Point för att göra kundpresentationer. VBA makro för 

förhandsgranskning av utskrift har också gjorts i arbetsblad för förklaringar eftersom 

dessa också bör kunna presenteras för kunder. 

Beställaren har påpekat att felaktiga benämningar på maskinerna använts i arbetsblad 

för val av maskiner och detta fel har åtgärdats. För att klargöra indelningen av 

plåthanteringsmaskinerna för stansmaskin har PR III och L III grupperats så att 
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användaren väljer maskinkombinationer separat för ensamstående stanscell och för 

maskiner som är integrerade med det automatiserade lagret CS II. I samråd med 

beställaren har tillval till stanscell som sorterar metallflis borttagits eftersom 

beräkningar för denna moduls påverkan av produktionen saknas. Detta tillval har 

hittills enbart utgjort en extra kostnadspost för kalkyleringarna. 

Ändringar som gjorts i övriga arbetsblad är framför allt rubrikbyten och färgsättning av 

grafer i syfte att vara mera konsekvent. Den engelskspråkiga texten i förklaringarna har 

också visat sig ha språkliga brister och detta har åtgärdats med en genomgång 

tillsammans med språkvetare vid Svenska Handelshögskolan. Beställaren har 

ytterligare ansett att de investeringskalkyler som inför testperioden funnits inte var 

tillräckligt uttömmande. Önskan har varit att göra den ekonomiska analysen så 

fullkomlig som möjlig och inför färdigställandet har ytterligare ett mått på avkastning i 

form av internräntemetoden lagts till. 

Slutligen har vissa cellreferenser visat sig vara länkade till en tidigare version av 

kalkyleringsverktyget. Följderna av detta fel har inneburit att vissa celler inte 

uppdaterats i takt med att inputvärden användaren ger ändrats. Felet har troligtvis 

uppstått när prototypversionen tidigare byggts om i nytt arbetsblad med avsikten att 

eliminera överflödig data. Felet har åtgärdats genom en felsökning av 

kalkyleringsverktyget där celler innehållande formler sökts som varit länkade specifikt 

till den tidigare versionen av kalkyleringsverktyget. Felaktiga cellreferenserna har varit 

sammanlagt 19 till antalet och gåtts igenom samt rättats till en efter en.  
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2 TIDSSTUDIE FÖR AKTIVITETER KRING 

METALLBEARBETNING 

Tidsåtgång kan vara ett viktigt konkurrensmedel och ofta föremål för 

prestationsmätning. Prestationsmätningar brukar göras i samband med olika 

kalkyleringsmetoder och dessa mätningar åskådliggör tidsåtgång per aktivitet och 

kostnad för tidsenhet per aktivitet (Ax, Johansson & Kullvén 2009:445–447). Eftersom 

tidsanvändningen vid automatisk produktion hävdas vara effektivare jämfört med 

manuell produktion torde den effektivare tidsåtgången bidra till värdeskapande för 

kunden när investering i automationslösningar görs. Ax et al. (2009:447) anser 

ytterligare att det bland de olika tidskomponenterna processtid, omställningstid, 

inspektionstid, förflyttningstid och kötid endast är processtid som är en värdeskapande 

aktivitet. Ifall den värdeskapande aktiviteten processtiden utgörs av stansning eller 

beskärning av plåt torde resterande icke-värdeskapande aktiviteter utgöras av 

plåthantering. Automatiserad plåthantering som är LKI Käldmans verksamhetsområde 

innebär således enligt ekonomisk teori att hålla alla icke-värdeskapande aktiviteter vid 

stansning eller beskärning av plåt på ett absolut tidsmässigt minimum för kunden. För 

att kunna avgöras om detta uppnås eller inte har studier kring tidsåtgång för 

metallbearbetning gjorts. 

Tids- och arbetsstudier (eng. time and motion studies) är ett begrepp som lanserades 

första gången i slutet av 1800-talet. Det som ville åstadkommas var att få utmätt en 

lämplig tid att utföra ett visst arbetsmoment eller uppgift på (Ferguson 1997:22–23). I 

tids- och arbetsstudier är stoppuret det viktigaste hjälpmedlet, så tillvägagångssättet 

har inte förändrats avsevärt genom tiderna. Roberts (2002:13) hävdar att det som 

oftast händer idag är att en process studeras för att hitta den bästa metoden att utföra 

den på, dvs. man vill få till det snabbaste resultatet som möjligt men ändå behålla 

kvaliteten. 

Det bör även göras skillnad på vad som avses med tidsstudier och arbetsstudier som 

bör göras separat från varandra vid olika tillfällen. En arbetsstudie har traditionellt 

ansetts gå ut på att observera hur ett arbetsmoment utförs för att därefter kunna 

förbättra det. Är det exempelvis mera eller mindre tröttsamt för en arbetare i 

tillverkningen att röra armen i en båge eller sträcka fram den för att nå en del?  

Tidsstudier går ut på att ta tid för hur länge det tar att genomföra varje steg i en 

arbetsprocess. Detta görs separat för varje arbetsmoment. Tidsstudien kan vidare göras 
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för ställtid och stycktid. Med ställtid menas hur länge det tar att ställa om en maskin 

från produktion av en typ av produkt till en annan. Stycktiden avser däremot 

bearbetningstiden per detalj. (Olhager 2000:100–108; Roberts 2002:13; Werolin 

1942:1217–1218) 

Tidsstudier anses även vara underordnat området arbetsmätning som förutom 

tidsstudier består av frekvensstudier, elementartidssystem och tidsformler. 

Frekvensstudier avser ett stickprovsbaserat arbetssätt där operationssteg i ett 

arbetsmoment kontinuerligt studeras. Grundat på antal stickprov kan 

operationsstegens relativa förekomst då beräknas. Elementartidssystem baseras på 

tidigare bestämda tidsunderlag baserat på erfarenhet av tidsåtgång för typiska 

utföranden. Tidsformler innebär systematiskt framtagna tidssatta element som sparats. 

Dessa kan därefter användas för att bestämma tidsåtgången till olika typer av repetitivt 

arbete. (Olhager 2000:102–108) 

Vid studier av tidsåtgången till arbetsmomenten vid LKI Käldmans 

automationslösningar används metoden tidsstudie, och inte någon av de andra 

arbetsmätningarna. Inte heller utförs arbetsstudier eftersom avsikten inte är att 

förbättra arbetsmoment, utan enbart att mäta och dokumentera. Tidsstudier som 

metod har nämligen potential att ge exakta resultat och själva metoden kan även 

studeras (Olhager 2000:108). 

Detta kapitel behandlar metoden för utförandet av tidsstudie som delvis gjorts enligt 

Olhagers modell. Avsikten med tidsstudien är att göra en jämförelse mellan 

tidsåtgången för arbetsaktiviteter utförda manuellt och med hjälp av automation vid 

bearbetning av metall med laserskärare och stansmaskin tillverkade av Amada. I 

studien definieras även vilka maskinernas och arbetstagarnas arbetsuppgifter är. När 

tidsåtgång och arbetsuppgifter är kända är det möjligt att göra en kostnadsjämförelse 

mellan automation och fabriksarbetare på basis av hur snabbt en viss mängd plåtar kan 

stansas eller beskäras. Tidsstudien gör det även möjligt att beräkna antalet plåtar det är 

möjligt att stansa eller beskära per år. I kapitlet redogörs slutligen för resultatet av 

tidsstudien och diskuteras begränsningar och förenklingar i studien. 

2.1. Metod för utförande av tidsstudie 

Olhager (2000:102–103) anser att följande steg bör följas när en tidsstudie utförs: 

bestämmande av tidsstudieobjekt, skattande av medelvärde samt standardavvikelse 
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med hjälp av förstudie, beräkning av hur många observationer som krävs i tidsstudien, 

och slutligen skattande av nytt medelvärde utgående från antalet observationer som 

gjorts med hänvisning till förstudien. 

För att kunna jämföra slutresultatet av en uppgift en maskin utför med det resultat som 

fåtts ifall uppgiften skulle ha utförts för hand bör man kunna beskriva hur varje 

moment skulle göras i respektive fall (Choi & Ip 1999:57–61). För att kunna se på 

tidsåtgången som krävs för att uppnå dessa slutresultat har 15 uppgifter eller aktiviteter 

delats in i moment för hur de görs med hjälp av LKI Käldmans automationslösningar 

och manuellt med truckchaufförer och maskinoperatörer. Detta upplägg kan jämföras 

med att föreställa sig ett scenario där arbetsaktiviteterna i typiska fall utfördes innan en 

kund köpte LKI Käldmans automationslösningar samt för hur dessa aktiviteter utförs 

efteråt. 

Enligt Olhager (2000:102) kan man välja mellan tidsupptagning med stoppur och 

videoupptagning för att mäta arbetsmoment som är mycket repetitiva. Tidsstudien för 

automationslösningarna har valts att göras genom videoupptagning medan tidsstudien 

för utförande av de motsvarande arbetsuppgifterna för hand har valts att göras med 

tidtagarur. Tidsåtgång för arbetsmomentet vid manuell plåthantering i samband med 

laserskärning vilket inkluderar lyft av plåt med lyftanordning har också uppmätts med 

videoupptagning. Orsaken till detta är att utrustning i form av nämnda lyftanordningar 

inte funnits tillgång till vid LKI Käldmans produktionsfaciliteter, dock har 

videoupptagningar tidigare gjorts i samband med kundbesök. 

Vad Olhager (2000:102) avser med tidsmätning med videoupptagning är att ett så stort 

stickprov tidsmätningar skall tas för de repetitiva arbetsmomenten som formeln för 

antalet mätningar som krävs ger. Vid arbetsmätningen för automationslösningar 

tillhörande aktiviteter kring stansmaskin och laserskärare har dock inte Olhagers 

metod använts. Momenten har endast filmats en gång och tidsåtgången uppmätts 

utgående från dessa filmer. 

Choi och Ip (1999: 57–61) argumenterar för att tidsmätningar för arbetsmoment gjorda 

av robotar leder till tämligen identiska resultat oberoende av mängden upprepade 

tidmätningar, medan tidsmätningar gjorda på uppgifter utförda av människor alltid 

varierar. Lagersystemet CS II och materialhanteringsmaskinerna PR III, L III och MP-

Flexit följer alla rörelsescheman som finns programmerade på förhand och görs alltid 

om och om igen utan tidsvariation, detta påvisar de videoupptagningar som gjorts. När 
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standardavvikelsen för tidsupptagningar är så liten att den inte går att utläsa har det 

inte ansetts som motiverat att följa Olhagers metod. Variationer i tidsmätningarna 

kommer således enbart att bero på mätningsfel gjorda av tidsupptagaren och ge 

missvisande resultat. 

Efter att tidsstudieobjekt bestämts har en förstudie gjorts för de 15 aktiviteterna varav 

respektive aktivitet består av olika antal arbetsmoment. Vissa tidsstudieobjekt är även 

återkommande i flera aktiviteter. All data förstudien och tidsstudien grundar sig på 

finns lagrade i kalkyleringsverktyget. Enligt Olhager (2000:103) kan följande formel 

användas för att bestämma antalet tidsmätningar för arbetsmomenten som krävs för 

att göra en tidsstudie:  

     
 

 
  

 

 
   

 

 

Dessa mätningar skall göras utgående från en förstudie. Symbolen n står för 

nödvändiga antalet observationer, k för konfidensgrad, r för risknivå, σ för observerad 

standardavvikelse för tidsstudieobjektet och t för det förväntade värdet för 

tidsstudieobjektet. 

En tidsmätning av ett arbetsmoment som görs på avvikande sätt än Olhagers metod 

och videoupptagningsmetoden är CS II-kranens rörelse genom lagerkomplexet. Kranen 

i CS II-lagersystemet rör sig nämligen i olika hastighet beroende på ifall last bärs med 

eller inte, dock alltid efter samma raka sträcka. Kranen är begränsad till att med last 

röra sig med en maxhastighet på 2500 mm/s utan last och 2000 mm/s med last, 

accelerera med 1200 mm/s² utan last och 600 mm/s² med last, och slutligen retardera 

1200 mm/s² utan last och 600 mm/s² med last. Även tidsåtgången för tiden som krävs 

för CS II-kranen att lasta paletter samt hämta paletter från hyllplats kan beräknas på 

samma sätt. Kranens hastighet belastad samt icke-belastad räknas helt enkelt ihop. 

Kranen är begränsad att röra sig i Z-led, d.v.s. höja och sänka sig med en maxhastighet 

på 440 mm/s utan last och 350 mm/s med last, accelerera med 425 mm/s² utan last 

och 215 mm/s² med last, och slutligen retardera 425 mm/s² utan last och 215 mm/s² 

med last. I Y-led, d.v.s. röra sig på djupet för att greppa en palett med en maxhastighet 

på 500 mm/s utan last och 165 mm/s med last, accelerera med 500 mm/s² utan last 

och 300 mm/s² med last, och slutligen retardera 500 mm/s² utan last och 165 mm/s² 

med last. 
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Eftersom sträckan, accelerationen och retardationen är kända kan en formel utvecklas 

för tidsåtgången vid förflyttning från ena sidan av lagret till den andra. Denna formel 

byggs upp med hjälp av formel för sträcka objekt vid likformig rörelse längs väg, formel 

för objektets acceleration och formel för läge objekt finner sig vid efter viss tid.  

Nedan formel för likformig rörelse längs väg, symbolen s står för sträcka och enheten är 

meter: 

     

Nedan formel för acceleration, symbol a står för acceleration och enheten är m/  : 

  
    

 
 

Nedan formel för objektets läge, symbol s står för sträckan som hunnit färdas, enheten 

m står för meter: 

         
 

 
    

Detta innebär att det med kombination av tre föregående formler alltid kan utläsas hur 

lång tid det tar för kranen att röra sig genom lagerkomplexet. Nedan formeln för 

tidsåtgången: 

  
  

  

   
 

  

   
 

 
 

  
 

 

  
 

Bokstaven s står för sträckan som fås från input av antalet lagerceller lagerkomplexet 

innehåller. Varje lagercell är 3,641888889 meter lång och multipliceras helt enkelt med 

antalet lagerceller för att få sträckan. Symbolen   står för maxhastighet,   för 

acceleration och    för retardation. Efter slutförd förstudie kan den egentliga 

tidsstudien göras. Antalet stickprov som behövs enligt förstudien tas och ett nytt 

medelvärde kan skattas. Därefter sammanförs resultaten i ett schema där de 14 

aktiviteterna kan jämföras med varandra och skillnader i tidsåtgång kan åskådliggöras. 
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2.2. Bestämning av tidsstudieobjekt 

I det följande avsnittet beskrivs tidsstudieobjekten på basis av hur ett typiskt 

flödesschema skulle se ut när automationslösningarna CS II, L III, PR III och MP-Flexit 

är sammankopplade. Beskrivningen grundar sig på intervjuer som gjorts med 

försäljningsingenjörer på LKI Käldman samt försäljningschef Patrik Brännbacka. 

För att material skall kunna fyllas på från inmatnings- och utföringsenheten (I/O-

stationen) (aktivitet 1) måste kranen först färdas från ena sidan av lagerkomplexet till 

den andra för att där lyfta ner en tompalett. Därefter kör kranen tillbaka genom lagret 

för att mata ut tompaletten i I/O-stationen. En truckchaufför lastar därefter råmaterial 

på paletten som I/O-stationen sedan överlämnar till kranen. Såväl i det automatiserade 

arbetsmomentet som i det manuellt utförda antas råvarorna befinna sig på en 

lastbrygga färdigt avlastade från transportfordonet. Kranen rör därefter sig genom 

lagret för att slutligen lasta råmaterialpaletten på sin rätta hyllplats. 

Ifall detta arbetsmoment utförts av människor istället för maskiner så är det 

lagerarbetare med gaffeltruck som sköter påfyllningen av lagret. Denne kör då först 

genom lagerkomplexet, lyfter upp paletten med råmaterial från lastbryggan för att köra 

genom lagret igen. Slutligen lastas paletten med råmaterial i hyllan på nytt. 

För att en stansmaskin skall fungera måste det finnas tillgång till råmaterial att 

bearbeta och tompaletter att lasta metallskelett och färdigt bearbetad metall på. Därtill 

måste paletter forslas tillbaka till lagret när de är tomma respektive fyllda. Ifall ett CS 

II-lager är sammankopplat med en stansmaskin så måste alltså en tompalett som 

tidigare var lastad med råmaterial forslas tillbaka till lagret (aktivitet 2). Kranen färdas 

då genom lagerkomplexet för att ta ut en tompalett från L III, kranen åker därefter 

tillbaka genom lagret för att slutligen placera tompaletten på sin rätta hyllplats. 

Ifall det inte fanns automationslösningar som möjliggör automatisk förseelse av 

stansmaskin med plåt från lagret så sköter truckchauffören om transport av paletter till 

och från stansmaskinen. En tompalett forslas alltså bort från stansmaskinen genom att 

gaffeltrucken färdas genom lagret för att stanna vid stansmaskinen och plocka up 

tompaletten, därefter forslas tompaletten genom lagret tillbaka till sin rätta plats. För 

att tompaletter inte skall ta så mycket plats är dessa sorterade i högar där de placerats 

på varandra. 
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När stansmaskinen skall laddas med råmaterial (aktivitet 3) färdas kranen genom CS 

II-komplexet och greppar en råmaterialpalett ur hyllan för att sedan färdas samma 

sträcka tillbaka och slutligen förse L III med råmaterial. Manuellt kör truckchauffören 

först genom lagret, plockar ner en palett med råmaterial från hyllan och kör sedan 

genom lagret till stansmaskinen. Materialpaletten sätts till slut ner på lämpligt avstånd 

från stansmaskinen för att den skall kunna avlastas. 

När PR III töms på skelett och färdigmaterial (aktivitet 4 & 5) färdas kranen först 

genom lagret för att ta ut en skrotpalett eller palett avsedd för färdiga varor från PR III, 

kranen rör sig därefter på nytt genom lagersammansättningen för att placera paletten 

med metallskelett eller färdiga varor på sin rätta plats. Manuellt körs gaffeltrucken 

genom lagerbyggnaden till stansmaskinen och paletten med skrot eller färdigt stansade 

produkter plockas upp. Paletten forslas därefter tillbaka genom lagret till sin rätta plats. 

PR III skall även förses med tompaletter avsedda att lastas metallskelett och färdigt 

stansade produkter på (aktivitet 6 & 7).  Det går till så att kranen först åker genom 

lagerkomplexet, tar ut en tompalett avsedd att lasta skrot eller stansade produkter på 

och kör sedan tillbaka genom lagret till PR III som förses. Manuellt kunde arbetet 

gestalta sig så att trucken körde genom lagret för att hämta med sig en tompalett från 

stansmaskinen tillbaka till sin rätta plats. 

Materialet som skall stansas lastas därefter in i stansmaskinen av L III (aktivitet 8). 

Efter att stansmaskinen har bearbetat delarna så sorterar PR III delarna i högar 

bestående av färdigt stansade delar och drar slutligen ut metallskelettet på en skild 

palett. Att genomföra detta moment manuellt innebär att stansningen fortsättningsvis 

görs av stansmaskinen men inmatning samt sorteringen inte av L III och PR III, utan 

av två maskinoperatörer. Maskinoperatörerna lyfter upp en metallplåt på borstbordet 

från råvarupaletten truckchauffören tidigare lämnade bredvid stansmaskinen. 

Montörerna centrerar därefter plåten som sedan förs in i stansmaskinen för att 

bearbetas. Stansmaskinen kan i det manuella skedet enbart tillverka delar som är 

mikrofogade (eng. micro-joined) samman med plåten. Detta innebär att delarna 

fortfarande är nästade i plåten när den dras ut ur stansmaskinen på borstbordet för att 

därefter med hjulburen vagn forslas ca två meter från maskinernas farozon. 

Montörerna förser därefter stansmaskinen med ny plåt enligt bekant mönster. Medan 

stansmaskinen bearbetar en plåt sorterar montörerna stansade delar i olika högar på 

paletter. 
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En fungerande laserskärare kräver såsom stansmaskinen tömning och påfyllnad av 

såväl tomma paletter som paletter fyllda med råmaterial. För att tömma laserskäraren 

på överblivna tompaletter eller paletter fyllda med färdigt beskurna delar (aktivitet 9 & 

10) färdas alltså CS II-kranen genom lagret, tar ut en tompalett från MP-Flexit, färdas 

tillbaka genom lagret för att placera tompaletten på sin rätta plats. Manuellt kör 

trucken genom lagerbyggnaden, greppar tompalett eller palett fylld med beskurna delar 

bredvid laserskäraren och forslar den tillbaka genom lagret till platsen där paletterna 

förvaras. 

När laserskäraren förses med råmaterialpalett eller tompalett för färdiga produkter 

(aktivitet 11 & 12) rör sig kranen genom lagerkomplexet, tar ner råmaterialpaletten eller 

tompaletten från hyllplatsen, åker till laserskäraren och levererar slutligen MP-Flexit 

paletten. Ifall laserskäraren inte är kopplad till CS II eller MP-Flexit kör trucken genom 

lagret, tar ner tompalett eller råvarupalett, kör tillbaka genom lagret för att lasta av 

paletter bredvid laserskäraren. 

Amadas laserskärare levereras alltid med två skärbord (eng. laser shuttle table) 

tillverkade av LKI Käldman som förser laserskäraren med plåt för beskäring. MP-Flexit 

greppar en plåt från råmaterialpaletten, kontrollerar samtidigt att inte flera plåtar än 

en följer med, lyfter plåten på skärbordet som därefter körs in i laserskäraren (aktivitet 

13). Det andra skärbordet kan förses med en ny plåt och beskurna plåtar kan avlastas 

på färdigvarupalett under tiden laserskäraren arbetar. Ifall laserskäraren verkar utan 

CS II och MP-Flexit måste en arbetare lyfta upp plåten på skärbordet med hjälp av en 

lyftanordning. Lyftanordningen är vanligtvis fäst i taket, fungerar med tryckluft och 

kan hanteras av en maskinoperatör. Orsaken till detta är att metallplåtens yta förstörs 

ifall den inte placeras på skärbordet med stor försiktighet. Skärbordet förs därefter in i 

laserskäraren och arbetaren kan lyfta nästa plåt på det andra skärbordet. När de 

beskärda delarna kommer ut måste maskinoperatören sortera delar och avlägsna 

metallskelett. Denne är i de flesta fall tvungen att kliva upp på skärbordet för att få tag 

på alla delar. Dessa moment utförs tills råmaterialpaletten är tom. 

Ett alternativ till ett sammankopplat CS II-lagersystem med MP-Flexit och laserskärare 

är en ensamstående produktionscell bestående av MP-Flexit och laserskärare (aktivitet 

14). Skillnaden till den i föregående stycke beskrivna automationslösningen är att 

råmaterialpalett nu måste lyftas in i MP-Flexit med gaffeltruck. Att utföra 

metallbeskäring med laser utan tillhörande automationslösning ser ut exakt som det 

finns beskrivet i föregående stycke. Plåthanteringsmaskinerna PR III och L III kan 
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också arbeta som ensamstående produktionscell sammankopplade med en 

stansmaskin (aktivitet 15). Skillnaden mellan en med lagret integrerad stanscell och en 

ensamstående är att råmaterialpaletter också här med gaffeltruck måste förses med 

råmaterialpalett. 

2.2.1. Ritning över arbetsaktiviteter 

För att bättre åskådliggöra beskrivningen av tidsstudieobjekten och de olika 

arbetsaktiviteterna har en ritning uppgjorts över ett CS II lagerhållningssystem 

sammankopplat med en stanscell och laserskärningscell. Ritningen är försedd med 

numrerade pilar för vilka aktiviteter som sker och var dessa aktiviteter äger rum. 

Produktionscellen för stansning består av Amadas stansmaskin och tillhörande 

plåthanteringsmaskinerna L III och PR III. Produktionscellen för laserskärning består 

av Amadas laserskärare och MP-Flexit. Denna ritning har uppgjorts av 

försäljningsingenjörer vid LKI Käldman och är inte ritad för någon specifik kund utan 

har enbart uppgjorts för att åskådliggöra detta specifika exempel. Nedan visas ritningen 

på CS II och produktionscellerna: 
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Figur 1 Ritning beskrivande CS II, L III, PR III och MP-Flexit. 
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2.3. Resultat av förstudie 

Endast manuellt utförda arbetsaktiviteter har gjorts en tidsstudie för enligt Olhagers 

metod. Aktiviteterna är 15 till antalet och respektive aktivitet består av olika antal 

arbetsmoment, varav vissa är återkommande i flera aktiviteter. Totalt har 16 olika 

arbetsmoment mätts tidsåtgång för och tio observationer har gjorts. I exemplet kör 

truckchauffören 50 meter och lastar in och tar ner paletter från en 5 meter hög hylla. 

Formeln som ger antalet observationer är framför allt uppbyggd för att ge ett högre 

värde, d.v.s. krav på större stickprov vid ett lågt medelvärde och hög standardavvikelse. 

Det betyder i detta fall att tidsmässigt korta serier såsom att släppa ner och lyfta upp 

paletter i körläge med gaffeltruck kräver mer än 100 observationer, medan att köra 

trucken genom ett lagerkomplex lastad med en tung palett kräver under tio 

observationer. Konfidensgrad, risknivå och antalet observationer förstudien grundar 

sig på har getts samma värden som Olhager (2000:100–108) använder i exempel för 

demonstration av tillämpning av metod för tidsstudier. 

I Tabell 1 nedan redovisas resultat av förstudien:  
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Tabell 1 Förstudie 

Arbetare Manuellt arbetsmoment 
Konfid-
ensgrad 

Risk-
nivå 

Standard
avvikelse 

Medel-
värde N 

Maskin-
operatör A,B 

Lyfter upp plåt på 
borstbord/skärpalett 1,96 0,04 1,63 12,06 44 

Maskin-
operatör A,B 

Centrerar plåten på 
borstbord/skärpalett 1,96 0,04 1,21 8,06 54 

Truckchaufför 
Kör trucken genom 
lagerkomplexet lätt 1,96 0,04 2,54 29,39 18 

Truckchaufför 
Kör trucken genom 
lagerkomplexet tung 1,96 0,04 3,56 61,10 8 

Truckchaufför Lyfter upp tompalett i hylla 1,96 0,04 2,91 40,51 12 

Truckchaufför Lyfter upp palett tung i hylla 1,96 0,04 3,54 62,64 8 

Truckchaufför Lastar av tompalett från hylla 1,96 0,04 2,34 29,25 15 

Truckchaufför 
Lastar av palett tung från 
hylla 1,96 0,04 3,44 59,57 8 

Truckchaufför 
Släpper ner palett bredvid 
borstbord tung 1,96 0,04 1,09 5,11 109 

Truckchaufför 
Släpper ner palett bredvid 
borstbord lätt 1,96 0,04 0,91 3,71 145 

Truckchaufför 
Lyfter upp tung palett i 
körläge 1,96 0,04 0,98 5,39 80 

Truckchaufför Lyfter upp lätt palett i körläge 1,96 0,04 0,85 3,17 173 

Maskin-
operatör A,B 

Sorterar färdiga delar på 
palett för färdigprodukter 1,96 0,04 0,99 5,18 88 

Maskin-
operatör A,B Sorterar skrot på skrotpalett 1,96 0,04 1,66 13,34 37 

Maskin-
operatör C 

Kliver upp på skärpaletten 
och skyfflar delar framåt 1,96 0,04 2,06 22,12 21 

Maskin-
operatör A,B 

Lösgör plåt från borstbord, 
flyttar över till vagn, flyttar 
vagnen 2 meter från maskin 

1,96 0,04 2,11 23,44 20 

Förklaring: Tabellen beskriver resultatet av förstudien beståendeav tio observationer av 16 arbetsmoment 
där med hjälp av konfidensgrad, risknivå, standardavvikelse och medelvärde kan räknas ut storleken på 
stickprovet N som krävs för att göra en tillförlitlig tidsstudie. 

2.4. Analys av tidsstudiens resultat 

Tidsstudien har gjorts utgående från antalet observationer resultatet av förstudien 

visar. I de fall förstudien visar att antalet observationer som krävs är lägre än tio har 

medeltalet förstudien visar använts. Ifall mätningar inte gjorts till ett sådant antal som 

förstudien kräver har också förstudiens medeltal använts. Slutligen visas resultatet av 

tidsstudien för arbetsmoment utförda med automation vilka är avlästa av 

videoupptagningar. I tabellen saknas arbetsmoment för förflyttning av plåt med hjälp 

av lyftanordning vars tidsåtgång mätts genom avläsning av filmsekvenser. 
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Arbetsmomentet har enligt dessa filmsekvenser beräknats ta 50 sekunder. Nedan i 

Tabell 2 följer resultat av tidsstudie för manuell plåthantering: 

Tabell 2 Tidsstudie av manuellt utförda arbetsmoment 

Arbetare Manuellt arbetsmoment Medelvärde 

Maskinoperatör A,B Lyfter upp plåt på borstbord/skärpalett 13,20 

Maskinoperatör A,B Centrerar plåten på borstbord/skärpalett 8,10 

Truckchaufför Kör trucken genom lagerkomplexet lätt 30,25 

Truckchaufför Kör trucken genom lagerkomplexet tung 61,10 

Truckchaufför Lyfter upp tompalett i hylla 40,36 

Truckchaufför Lyfter upp palett tung i hylla 62,64 

Truckchaufför Lastar av tompalett från hylla 29,43 

Truckchaufför Lastar av palett tung från hylla 59,57 

Truckchaufför Släpper ner palett bredvid borstbord tung 5,11 

Truckchaufför Släpper ner palett bredvid borstbord lätt 3,71 

Truckchaufför Lyfter upp tung palett i körläge 5,39 

Truckchaufför Lyfter upp lätt palett i körläge 3,17 

Maskinoperatör A,B Sorterar färdiga delar på palett för färdigprodukter 5,08 

Maskinoperatör A,B Sorterar skrot på skrotpalett 13,18 

Maskinoperatör C Kliver upp på skärpaletten och skyfflar delar framåt 21,14 

Maskinoperatör A,B Lösgör plåt från borstbord, flyttar över till vagn, flyttar 
vagnen 2 meter från maskinen 

24,03 

Förklaring: Tabellen beskriver resultatet av tidsstudie av de arbetsmoment för vilka gjorts en förstudie. 
Tidsstudien är gjord utgående från vad resultatet av förstudien kräver. Tidsenheten är sekunder. 

Tidsstudien för automatisk plåthantering grundar sig tidsupptagningar för ett 50 meter 

långt, 1,5 meter djupt och 5 meter högt CS II-lager. Plåthantering i samband med 

stansning inkluderar tidsupptagning för när en plåt bearbetas och en enda del plockas 

upp och sorteras i en hög. Dessa mått har valts för att senare konsekvent kunna jämföra 

tidsåtgången för manuell och automatisk plåthantering när större serier färdiga delar 

produceras. För laserskärare bearbetas också en enda plåt. Nedan i Tabell 3 följer 

resultat av tidsstudie för plåthantering med hjälp av automation: 
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Tabell 3 Tidsstudie arbetsmoment utförda med hjälp av automation 

Maskin Automatiskt utförda arbetsmoment Tidsåtgång 

CS II Kran rör sig genom CS II komplex, tungt lastad 28,33 

CS II Kran rör sig genom CS II komplex, lätt lastad 22,08 

CS II Kran tar ut palett från hylla 39,13 

CS II Kran lastar palett i hylla 39,13 

CS II Tompalett ut i I/O station 28,00 

Truckchaufför Råmaterial lastas på palett med truck 23,00 

CS II Råmaterial placeras rätt på palett 37,00 

CS II Palett in till CS II kran från I/O station 35,00 

CS II Kran tar ut skrotpalett från PRIII 24,00 

CS II Tompalett avsedd för skrot/färdiga produkter till PRIII 24,00 

CS II Kran förser LIII med råmaterialpalett 77,00 

CS II Kran tar ut tompalett som varit råmaterial på från LIII 17,00 

CS II Kran tar ut palett med färdiga produkter från PRIII 29,00 

L III Laddar stansmaskin med plåt 185,00 

Stansmaskin Stansmaskin stansar plåt 120,00 

PR III Sorterar färdiga delar i olika högar 8,00 

PR III Sorterar skrot på UL palett 53,00 

CS II Kran tar ut tompalett från MP-Flexit 45,00 

CS II Kran tar ut palett med färdiga produkter från MPF 45,00 

CS II Kran förser MPF med råmaterialpalett 37,00 

CS II Tompalett för färdiga produkter till MPF 37,00 

MPF Ny plåt laddas på skärpalett 1 46,00 

LST , laserskärare Skärpalett med plåt körs till laserskärare och plåt beskärs 120,00 

MPF Ny plåt laddas på skärpalett nr 2 46,00 

MPF Beskurna plåtar lastas av på färdigmaterialpalett 35,00 
Förklaring: Tabellen beskriver resultatet av tidsstudie av arbetsmoment gjorda med automation. Sträckan 
som kranen måste färdas är 50 meter i X-led, 1,5 meter i Y-led och 5 meter i Z-led. Tidsenheten är 
sekunder. 

När respektive arbetsmoment gjorts tidsmätningar för kan jämförelser av tidsåtgång 

utförda med automation göras med tidsåtgång för arbetsaktiviteter utförda manuellt. 

Dessa mått används enbart för att kunna göra den enklaste jämförelse mellan resultatet 

av de två grupperna av aktiviteter när både trucken och kranen är tvungna att köra en 

lika lång sträcka och när ett kort stansnings- och laserbeskärningsprogram körs en 

gång. Denna situation återspeglar heller inte en verklig situation. Ett 50 meter långt CS 

II-lager består av knappt 14 hyllsektioner och motsvarar knappast ett effektivt 

lagringsutrymme vid jämförelse med ett lager där en gaffeltruckschaufför sköter 

transporten av paletter till och från produktionscellerna. Ej heller körs så korta 

produktionsserier eftersom det knappast är lönsamt. 
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Jämförelsen ger dock indikationer på vilka aktiviteter automationsmaskinerna utför 

snabbare än manuell arbetskraft. Det tar helt klart längre att fylla på ett CS II-lager än 

att ta in råvaror manuellt. Att förse med och ta ut paletter från maskinerna L III, PR III 

och MP-Flexit tar också längre tid automatiskt än att manuellt enbart släppa ner en 

palett bredvid stansmaskin eller laserskärare, vilket innebär att aktiviteter som 

involverar dessa arbetsmoment påverkas negativt tidsmässigt. Dock kör kranen genom 

lagret med en snabbare hastighet än gaffeltrucken, vilket innebär att ju större 

lagerkomplexet är desto mera tidsmässigt fördelaktigt är det att automatisera. Även 

stansnings och laserbeskärningscellens cykeltid är snabbare med automatiserad 

plåthantering, eftersom plåt kan sorteras under stansnings- eller beskärningstiden.  

På basen av studien kan det konstateras att automation möjliggör inbesparingar i 

arbetskraft. Att utföra de 13 beskrivna arbetsaktiviteterna automatiskt kan göras med 

en maskinoperatör per produktionscell som övervakar och styr produktionsprocesserna 

samt en truckchaufför som fyller på CS II-lagret. I det tidigare beskrivna fallet krävs det 

tre arbetare men ifall ingen automation finns krävs det tre fabriksarbetare som sköter 

aktiviteterna kring stansmaskin och laserskärare samt en truckchaufför som förser 

produktionscellerna med råmaterial. 

Tidsstudien möjliggör även framställning av olika mått på produktivitet eftersom 

måtten är kända för hur stora mängder plåt kan stansas och skäras förrän påfyllnad av 

råmaterial och tömning måste ske. Dessa mått kan framför allt användas i två olika 

situationer. En ny kund som köper Amadas stansmaskin eller laserskärare får en 

uppskattning på antalet delar som maximalt kan tillverkas per år såväl manuellt som 

automatiskt. Slutligen kan tidsstudien även visa potentiell produktionskapacitet för 

automationsmaskinerna ifall kunden sedan tidigare har Amadas stansmaskin eller 

laserskärare. 

2.5. Förenklingar samt begränsningar i studien 

Flödescheman kring aktiviteterna är uppbyggda för att avspegla verkligheten och 

tidsstudien gjord för att mäta tidsåtgången på aktiviteterna. När dessa scheman för hur 

automationslösningar fungerar blivit konstruerade har ändå vissa förenklingar och 

antaganden varit tvungna att göras. För att exemplifiera kör såväl kranen som trucken 

genom hela lagret varje gång råmaterial, färdigmaterial eller tompaletter skall hämtas 

eller transporteras bort. Detta på grund av att lagerkomplex och systematik kring 



 

 

23 

lagerhållning alltid är olika uppbyggt och således omöjligt att göra mätningar utan 

detta förenklande. 

En annan begränsning tidsstudien har är att tidsupptagningen för de manuella 

arbetsmoment som motsvarar de uppgifter L III, PR III och MP-Flexit utför inte är 

genomförda i en autentisk miljö. Råmaterialhanteringen intill stansmaskin och 

laserskärare har visserligen blivit utförda i syfte att simulera riktiga arbetsmoment vid 

LKI Käldmans produktionshall intill ifrågavarande maskiner, men inte av personal som 

arbetar heltid med sådana arbetsuppgifter. Det är alltså troligt att ifall möjlighet funnits 

att utföra tidsstudien i en fabrik med riktiga arbetare så hade resultatet sett något 

annorlunda ut. 

Vidare har flödet av råmaterial som anländer till lagret som därefter transporteras 

vidare till rätt lagerplats för att slutligen bli bearbetat i stansmaskin eller laserskärare 

beskrivits enligt hur arbetsaktiviteterna skulle se ut i det mest opraktiska scenariot. 

Denna princip har dock konsekvent använts vid beskrivning av både manuellt utförda 

aktiviteter och vid aktiviteter utförda med hjälp av automation. Exempelvis förs 

tompaletten som tidigare varit lastad med råmaterial vid stansmaskinen tillbaka till 

lagret istället för att helt enkelt flyttas till sidan för att därefter fyllas med färdiga 

produkter eller överblivet metallskrot. Även kranen och trucken anses alltid befinna sig 

på exakt fel ställe när arbete skall utföras och måste därför köra genom lagerkomplexet 

en extra gång. Kranen måste också alltid röra sig genom hela sträckan i Y och Z-led för 

att hämta varor. Detta förhållningssätt motiveras av eftersträvan att följa 

försiktighetsprincipen. 

Formel för tiden som krävs för CS II-kranen att röra sig genom lagret begränsas av att 

den inte tar i beaktande korta sträckor där kranen inte uppnår maxhastighet, vilket 

innebär att ifall CS II byggs av endast en lagercell ger formeln ett felaktigt tidsvärde. 

Detta anses dock inte utgöra något hinder för att använda formeln eftersom CS II-lager 

bestående av endast en lagercell inte byggs. Formeln kan även tillämpas vid beräkning 

av tidsåtgång för rörelser i Y och Z-led eftersom kranen även där uppnår full hastighet. 

Sättet tidsmätningen för sträckan trucken kör när den rör sig genom lagerkomplexet 

blivit gjord är genom att ta tid för hur länge det tar att köra 50 meter på en sträcka där 

vissa hinder finns. Detta har blivit gjort på basen av erfarenheter av hur situationen 

rörande lagerhållning sett ut hos kunder till LKI Käldman. Tiden som fåtts har sedan 

kunnat omvandlas till en medelhastighet genom att dividera sträckan med den. Således 
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är det möjligt att jämföra truckens hastighet med kranens ifall ett lika långt avstånd 

tillryggaläggs. I sträckan trucken kör, höjer och sänker paletter har det heller inte blivit 

taget i beaktande acceleration eller retardation, vilket är fallet med CS II-kranen. 

Orsaken till detta är att inga mått på gaffeltruckars acceleration eller rotation har 

funnits tillgängliga. Ifall sådana mått funnits tillgängliga uppstår följande problem ifall 

LKI Käldmans kund använder sig av en annan typ av truck att måtten vore felaktiga. 

Det har antagits vara högst osannolikt att alla kunder är medvetna om sina 

gaffeltruckars accelerations- och retardationshastigheter. 

Enligt resultatet av förstudien borde stickprovsantalet för att mäta när truckchauffören 

släpper ner tung palett uppmätas 109 gånger och lätt palett 145 gånger. 

Truckchauffören borde dessutom inför tidtagning lyfta upp tung palett 80 gånger och 

lätt palett 173 gånger. Detta har tyvärr inte varit praktiskt möjligt att utföra på grund av 

saknad av tid och resurser. Medeltalet för förstudien har helt enkelt fått utgöra det 

slutliga medeltalet i tidsstudien. En korrekt utförd tidsstudie för dessa arbetsmoment 

hade dock knappats gett ett medelvärde som avvikit markant från förstudiens medeltal. 

Ett avvikande medeltal som i värsta fall uppgått till ett par sekunder hade heller inte 

påverkat produktionsestimaten på ett betydande sätt.  Ett alternativ hade varit att 

involvera detta moment i tiden för när truckchauffören kör genom lagerkomplexet 

lastad med tung respektive lätt palett. Problemet är att det i så fall inte skulle ha gått att 

enkelt kombinera tiden för när trucken färdas genom lagret med när denna tar ner 

paletter från hyllplatser. Ytterligare tidsmätningar skulle således varit tvungna att göras 

för gaffeltrucken. 

Tidsåtgången för att fylla på CS II-lagret vid I/O station med gaffeltruck har heller inte 

gjorts enligt Olhagers modell med förstudie och efterföljande tidsstudie. 

Arbetsmomentet har istället filmats vid testkörning av CS II och tidsåtgången har sedan 

utlästs från filmsekvensen. Orsaken är att det är en tidskrävande och dyr process att ta 

in råvarupaletter i CS II-lagret ett tjugotal gånger. Tidsåtgången på 23 sekunder som 

videoupptagningen visar har istället i samråd med ledningen för avdelningen Solution 

support på LKI Käldman uppskattats vara en realistisk tidsåtgång. Av liknande orsaker 

har heller inte det manuella arbetsmomentet vid laserskärning vilket inkluderar 

förflyttning av plåt med lyftanordning uppgjorts enligt Olhagers metod. Att göra 

kundbesök för att mäta tidsåtgång har av tidsmässiga och ekonomiska skäl inte varit 

tänkbart och LKI Käldman har heller inte ansett det ekonomiskt lönsamt att införskaffa 

sådan utrustning. 
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3 KOSTNADSANALYS, PRODUKTIONSESTIMAT OCH 

INVESTERINGSKALKYLER FÖR 

AUTOMATIONSLÖSNINGAR 

Värdeskapande aktiviteter i ett tillverkningsföretag utgörs av maskinell bearbetning av 

produkter och alla icke-värdeskapande aktiviteter bör såtillvida hållas till ett absolut 

minimum eftersom dessa oftast inte helt kan elimineras (Ax et al. 2009:470–475). 

Eftersom det till automationslösningar enligt Little och Hemmings (1993:8–14) kan 

tillskrivas flera fördelar eller mera värde för kunder än vad tidseffektivitet medför 

måste dessa minskningar av icke-värdeskapande aktiviteter således främst utgöras av 

kostnadsreduceringar.  

Införskaffande av automationslösningar innebär en stor utgift av engångskaraktär följt 

av ytterligare löpande in- och utbetalningar. Denna finansiella uppoffring görs i syfte 

att vinna fördelar framledes vilket innebär att likvida medel kommer att bindas i ny 

produktionskapacitet (Johansson & Östman 1992:405–409). Fördelen med 

investeringen är således antingen att företagets intäkter ökar eller att företagets 

kostnader minskar. Olsson (1998:188–194) menar att intäktshöjande investeringar 

exempelvis innebär att försäljning av produkter ökar och kostnadssänkande 

investeringar betyder minskade utbetalningar vilket vid oförändrade inbetalningar 

innebär ökat inbetalningsöverskott. Vidare anser Olsson (1998:194) att ”Om en 

kostnadssänkande investering enbart leder till lägre kostnader jämfört med tidigare 

och inte påverkar försäljningen kan valet av investeringsalternativ beräknas bara 

genom att värdera skillnaderna i utbetalningar för olika alternativ”. 

Beslut om investeringar bör fattas på basen av kalkylmått och valet baseras på det 

investeringsprojekt som tillför det största värdet. En grundläggande investeringskalkyl 

består av en grundinvestering, uppskattning av framtida inbetalningar, uppskattning av 

framtida utbetalningar samt avkastningskrav på investeringen (Johansson & Östman 

1992:405–409). Avsikten att uppgöra en investeringskalkyl kan också enligt Alnestig 

och Segerstedt (1997:272) definieras som ”Analys och värdering av 

utbetalningsströmmar som beror av en given investering. Framtida betalningar 

omräknas oftast till ett nuvärde med en kalkylränta”.  

En investeringskalkyl kan i vissa fall påminna om en produktkalkyl och vice versa. Ax, 

Johansson och Kullvén (2002:166) definierar en produktkalkyl som ”[...] en 

sammanställning av in- och/eller utbetalningar för ett visst objekt för ett visst ändamål 
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för en viss tidsperiod”. Olsson (1998:10) hävdar att produktkalkyler traditionellt anses 

utgöra underlag för kostnadskontroll, prissättning och produktval. Enligt Alnestig och 

Segerstedt (1997:16–17) är det i vissa situationer nödvändigt att produktkalkyler 

beaktar förutom företagets egna kostnader också kundens situation vid val av system 

eller produktutformning. Produktkalkylen kan då till sin metod komma att påminna 

om en investeringskalkyl och detta gäller speciellt i situationer vid tillverkning och 

försäljning av färdiga anläggningar eller färdigutvecklade system. Alnestig och 

Segerstedt (1997:18) menar att tillförda resurser under produktionstiden då vägs mot 

det överskott som förväntas under användningstiden. Produktkalkylen inkluderar 

såtillvida en värdering av systemets prestanda hos mottagare i relation till totala 

kostnader under uppbyggnad och även senare när produkten är i drift. 

Manuell plåthantering kan också ses som automationslösningarnas alternativkostnad 

och vice versa. Ifall företagsledningen väljer det ena alternativet framför det andra 

innebär det att en uppoffring av ett värde, exempelvis resultatet det uppoffrade 

alternativet gett (Ax et al. 2002:325; Johansson & Samuelson 1984:70). 

Investeringskalkyler för automationsmaskiner måste alltså påvisa bättre potentiell 

avkastning än alternativet för att kunna motivera företagsledare att binda likvida medel 

i dessa lösningar. 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för kostnaderna som uppstår i samband med 

investering i CS II-lagersystemet och plåthanteringsmaskinerna L III, PR III och MP-

Flexit. Tekniska detaljer rörande maskinernas funktioner som påverkar 

kostnadsposterna baserar sig på intervjuer som hållits med försäljningschef Patrik 

Brännbacka och försäljningsingenjörer.  I kapitlet beskrivs även estimatet på de 

framtida intäkter som erhålls vid utökad produktion och dessa intäkter kan därefter 

adderas kostnadsinbesparingarna för att erhålla ett sammanlagt belopp på årliga 

kassaflöden. Kassaflöden definieras för att slutligen kunna upprätta en 

investeringskalkyl som jämförs med alternativkostnaden att fortsätta eller börja stansa, 

lagerhålla och laserbeskära plåt manuellt.  

3.1. Identifiering av kostnader för metallbearbetning 

För att kunna analysera ekonomisk nytta med automatiserad plåthantering vid 

metallbearbetning måste kostnader för automationslösningar definieras och jämföras 

med kostnader som uppstår vid manuell hantering av plåt. Kostnaderna för 

automationslösningarna inkluderar själva investeringen i maskinerna, räntekostnader, 
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avskrivningar, kostnader för utrymme, elkonsumtion, lönekostnader, och 

underhållskostnader. Ifall inga automationslösningar finns utgör kostnaderna enbart 

kostnader för utrymme, underhållskostnader för gaffeltruck och lönekostnader. 

Kostnaderna är i vissa fall komplexa och förenklingar är tvungna att göras. Vidare är 

kostnadsberäkningarna beroende av olika input kunden ger. 

Det monetära värdet av tillgången som en organisation ger upp för att införskaffa en 

tillgång utgör beloppet på investeringen (Atkinson, Kaplan & Young 2004:479). 

Utbetalningarna i samband med anskaffning av investeringsobjektet kan även 

benämnas grundinvestering vilken inträffar vid den undersökta investeringsperiodens 

start, men betalningarna sprids ofta ut på ett antal år (Olsson 1998:190–191). Detta 

betyder att en investering i LKI Käldmans automationslösningar utgörs av priset för 

respektive maskin i vilket även ingår kostnader för skolning av maskinoperatörer och 

installation och planering. Plåthanteringsmaskinerna CS II, L III, PR III och MP-Flexit 

finns prissatta i standardprislistor och storleken på investeringsposten vid kalkylering 

kan således enkelt bestämmas. 

Kostnader för att använda kapital inkluderar såväl avskrivningskostnader som 

ersättningar till finansiärer, d.v.s. räntekostnader (Johansson & Samuelson 1984:109; 

Alnestig & Segerstedt 1998:45–46). Uppskattande av avskrivningar är delvist 

förknippade med problemet att bedöma livslängden på tillgången samt hur mycket 

tillgången minskar i värde under olika delperioder (Yard 2001:127–131). Vidare hävdar 

Yard (2001:127–131) att avskrivningsprinciper är olika beroende på 

avskrivningssituation, vid skattebokslut eftersträvar man exempelvis maximala 

avskrivningar för att minimera skatter, vid extern redovisning skall metoden vara enkel 

och restvärdet inte överstiga verkliga värdet, och vid intern redovisning eftersträvas 

verklighetsnära avskrivningar. Syftet är att i kalkyleringen kunna uppskatta den 

verkliga värdeminskningen, det vill säga den tid det är ekonomiskt hållbart att använda 

LKI Käldmans maskiner (Andersson 2008:76–77). 

Förenklingar är tvungna att göras när avskrivningar beräknas för LKI Käldmans 

maskiner. Det finns inte någon aktiv marknad för begagnade plåthanteringsmaskiner 

så värdeminskningar är svåra att uppskatta, avskrivningsprocenter och metoder är 

dessutom situationsspecifika för kunder. Kostnader för avskrivningar beräknas därför 

på basen av avskrivningsmetod kunden använder samt avskrivningstid och 

avskrivningsprocent denne uppger. Maskinerna L III, PR III och CS II antas ha en 

ekonomisk livslängd på 15 år, medan MP-Flexits livslängd torde uppnå tio år.  
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Vid bestämning av räntekostnader bör skillnad göras på vilken typ av lånearrangemang 

det är frågan om. Raka amorteringslån innebär konstanta amorteringar men sjunkande 

räntesummor i takt med att ingående skulden avtar. Annuitetslån innebär å andra 

sidan ett jämt betalningsmönster men varefter amorteringar på lånet sker minskar 

räntan och amorteringarnas andel av utbetalningarna blir större. (Yard 2001:48–57) 

Räntekostnaderna är beroende på faktorer som lånebeloppets storlek, typen av lån, 

ränteprocent, hur ofta amorteringar sker, lånetid samt storleken på amorteringarna. 

Användaren av kalkylen kan välja mellan typen av lånearrangemang där amorteringar 

sker månadsvis, kvartalsvis eller årligen vilka ansetts motsvara verkligheten (Yard 

2001:48). Vid raka amorteringslån bestämmer kunden själv amorteringarnas storlek 

medan kunden vid annuitetslån måste ge totala lånebeloppet och återbetalningstiden. 

Storleken på amorteringarna vid annuitetslån fås genom att ”initialkrediten 

multipliceras med denna faktor, vilket ger den totala årsbetalningen, annuiteten.” 

(Yard 2001:49). Annuitetsfaktorn kan enligt Löfsten (2002:265) beräknas utgående 

från följande formel: 

                
 

         
 

Symbolerna r och n står för ränta respektive antalet återbetalningar som sker. 

Lagring av färdigmaterial samt maskiner i produktionen upptar utrymme i faciliteter 

som kunden antingen hyr eller äger. En lokalhyra kan utgöra en komplex kostnad 

eftersom den kan anses utgöras av flera underkostnader som t.ex. räntor, 

avskrivningar, försäkringar och underhåll (Johansson & Samuelson 1984:99–100). 

Eftersom kostnadskalkylen beräknas för specifika fall är det kunden som måste 

uppskatta den totala kostnaden per månad. För att beräkna antalet kvadratmetrar 

maskinerna upptar måste ritningar för hur maskinerna planerats in i kundens 

produktions- och lagringsfaciliteter ha uppgjorts. Antalet kvadratmetrar LKI-Käldmans 

maskiner upptar kan delas med totala antalet kvadratmetrar för byggnaden och sedan 

multipliceras med de månatliga kostnaderna för utrymme. 

Sättet att beräkna inbesparingarna i utrymmeskostnaderna medför att en förenkling av 

verkligen görs eftersom kunden inte alltid kan hyra ut överloppsutrymmet som fås vid 

köp av automationslösningar. Ej heller är det alltid praktiskt möjligt att byta till en 

mindre produktionsfacilitet vare sig kunden hyr eller äger lokalerna. Denna förenkling 
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är dock tvungen att göras för att kunna uppskatta ett monetärt värde för de 

inbesparade kvadratmetrar som automatisk plåthantering av erfarenhet tillför. 

Underhållskostnader innebär kostnader för reparationer som uppstår. LKI Käldmans 

automationslösningar levereras förvisso med ett års garanti, men ett fel innebär att 

produktionen måste stanna upp och efter garantitiden uppstår även 

reparationskostnader. Kvalitetskostnader utgörs enligt Johansson & Samuelsson 

(1984:160) av undergrupperna felkostnader och garantikostnader och enligt Alnestig 

och Segerstedt (1997:99–100) ytterligare av underguppen förebyggande kostnader. 

Förenklingar är tvungna att göras kring denna kostnadspost eftersom statistik såsom 

antalet defekta produkter automationslösningar tillför saknas. Tack vare LKI Käldmans 

kvalitetsprogram finns dock alla reklamationer dokumenterade i databas, vilket 

innebär att ett medeltal för antalet produktionsstopp kan utläsas på årsbasis samt vilka 

delar har tendens att gå sönder och kostnader för dessa. 

Underhållskostnader utgörs av tiden produktionen i regel är tvungen att vara nere när 

ett fel uppstår. Vidare utgörs dessa kostnader av utgifter i reservdelar och reparationer 

efter att garantitiden har gått ut. Fel som tas i beaktande i statistiken är mekaniska 

problem, elektriska problem och fel som relaterar till invertparametrar, buggar och 

ofullständiga funktioner. Totala antalet fel delas sedan med antalet levererade 

produkter. Kostnaderna för reservdelar anses för enkelhetens skull utgöras av ett 

reservdelspaket bestående av delar som mera frekvent går sönder. Data finns 

tillgängligt för PR III, L III och CS II för åren 2011 och 2012 men enbart för 2012 för 

MP-Flexit. Orsaken till avsaknad av data 2011 för MP-Flexit beror på att maskinen 

lanserades på marknaden 2012. Datainsamlingar för denna korta tidsperiod gör 

resultatet mindre tillförlitligt och presenterar förmodligen för tillfället en ofördelaktigt 

negativ statistik för maskinerna eftersom förbättringar och typfel alltid åtgärdas med 

tiden varefter sådana brister uppdagas. 

Också gaffeltruckar som används vid manuell plåthantering måste underhållas och 

medför även underhållskostnader. Att reparera en gaffeltruck antas dock inte utgöra en 

lika komplicerad process som underhåll av plåthanteringsmaskiner. Statistik för hur 

frekvent gaffeltruckar går sönder finns heller inte att tillgå så liknande beräkningar för 

produktionsavbrott som för automationslösningar kan inte göras. En kund till LKI 

Käldman förväntas dock kunna uppskatta en årlig underhållskostnad i vilken service 

och reservdelar ingår. Eftersom denna kostnad troligtvis är mindre än 

reparationskostnaderna för CS II, L III, PR III och MP-Flexit så kan inget mervärde för 



 

 

30 

automation såsom minskade reparationskostnader uppstå. Dock ger denna 

kostnadsjämförelse en mera rättvis bild av vad kunden kan förvänta sig vid köp av 

automationslösningar. 

Elkonsumtionen för maskinerna fås genom att på basen av ett medeltal för 

elkonsumtionen per timme multipliceras med det lokala elpriset per timme. Det lokala 

elpriset är beroende på det inputmått kunden ger. Vidare är beräkningen av 

elkonsumtion beroende på antalet skift som arbetas dagligen. Förenkling som görs i 

samband med elkostnaderna är att längden på CS II-lagret inte tas i beaktande. 

Kostnader för arbete utgör förutom lönekostnaden och övertidsersättning även 

lönebikostnader, sociala kostnader, utbildningskostnader och övriga personalkostnader 

(Johansson & Samuelson 1984:87–88). En produktionscell sköts i regel av en 

maskinansvarig och CS II-lagret av en lageransvarig. Manuellt utförd plåthantering 

kräver i regel två arbetare per stansmaskin, en arbetare per laserskärare och slutligen 

en truckchaufför för lagerhållning. Antalet arbetare vid manuell plåthantering har en 

tendens att variera stort mellan olika kundsituationer även om produktionen teoretiskt 

kunde utföras enligt vad tidigare beskrivits. Enligt uppgifter som erhållits på basen av 

intervjuer med försäljningsingenjörer vid LKI Käldman är det inte ovanligt att antalet 

arbetare i manuell produktion vida överstiger det som vore teoretiskt genomförbart.  

Kostnaderna för lön är beroende av inputmått i form av antalet skift som arbetas, 

timlön, övertidsersättning för andra och tredje skiftet, och slutligen antalet 

fabriksarbetare. Timlönen kan därefter multipliceras med koefficienten 1,670 som 

representerar de övriga arbetskraftskostnaderna för arbetsgivaren förutom själva 

timlönen. Denna förenkling grundar sig på Statistiskcentralens 

arbetskraftskostnadsundersökning från år 2008 vilken baseras på data från såväl den 

offentliga som den privata sektorn (Statistikcentralen 2010:1–7). Att kunna förenkla 

denna kostnadspost underlättar nyttjande av kalkylen och gör den mera 

användarvänlig eftersom användaren enbart fyller i ett fåtal kostnadsposter. Antagande 

har även gjorts att LKI Käldmans kunder inte alltid är medvetna om vilka 

procentenheter av lönen lönebikostnaderna utgörs av, vilket skulle göra en icke-

förenklad kalkyl otymplig eftersom syftet med den är att fungera som hjälpmedel vid 

försäljningen. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att de totala arbetskraftskostnaderna 

troligtvis inte till fullo stämmer överens med verkligheten. Koefficienten är även olika 
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stor beroende på var i världen kalkylobjektet befinner sig. 

Arbetskraftskostnadsundersökningar finns förvisso gjorda av Eurostat men enhetliga 

undersökningar för euroområdet som Statistiskcentralens undersökning där 

koefficienten kan utläsas har inte upprättats. Denna koefficient torde dock inte vara 

överdriven för västeuropeiska länder där majoriteten av LKI Käldmans kunder befinner 

sig. I ett liknande kalkyleringsverktyg uppgjort av LKI Käldmans delägare Amada Co. 

Ltd. (2013) använder sig europadivisionen av ett lönebikostnadstillägg på 80 procent 

som multipliceras till timlönen som anges av användaren. 

3.2. Estimering av framtida inbetalningar genom ökad produktion 

Plåthanteringsmaskinerna CS II, L III, PR III och MP-Flexit utgör inte typen av 

investeringar som enbart sänker företags kostnader utan kan även karaktäriseras som 

intäktshöjande. På basen av utförda tidsstudier är det möjligt att uppskatta framtida 

inbetalningar den nya produktionskapaciteten i form av automationslösningarna har 

potential att generera. Denna uppskattning är dock ingen marknadsbedömning av 

priset och efterfrågan på stansade eller beskurna plåtar utan svarar enbart på frågan 

hur mycket plåt det är möjligt att bearbeta under en viss tid, dvs. under en 

jämförelseperiod på ett år. Användaren ger alltid ett ekonomiskt värde för en färdigt 

bearbetad del i vilket materialkostnader förväntas ingå. Produktionsestimaten för 

plåthantering manuellt och med automation kan därefter jämföras för att utläsa ökning 

eller minskning i inbetalningarna. 

Detta estimat är beroende av vissa inputmått givna av användaren och vilken 

maskinkombination som valts. Produktionsestimat kan göras för följande 

kombinationer av maskiner: PR III och L III ensamstående, lagersystemet CS II 

sammankopplat med L III och PR III, MP-Flexit ensamstående, lagersystemet CS II 

sammankopplat med MP-Flexit, och slutligen för alla maskiner sammankopplade med 

varandra. Gemensamt för alla maskinkombinationer är att användaren måste 

bestämma hur många skift arbetet görs i och antalet arbetsdagar det årligen finns. 

Antalet skift kan variera från ett till tre och arbetsdagarna antas vara antingen 252 eller 

365 per år. Antalet arbetsdagar härrör från antagandet att arbetsdagar per månad 

beräknats vara 21 till antalet för en fem dagars arbetsvecka medan en sjudagars 

arbetsvecka årligen uppgår till 365 dagar. 

På basis av data rörande arbetstider kan en arbetsdag tidsmässigt struktureras för såväl 

automatisk som för manuell plåthantering. Vid användning av automationslösningar 
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förväntas inte arbetspauser tillämpas eftersom maskinerna kan arbeta oavbrutet med 

undantag av störningar. Användaren av kalkylen kan trots detta välja en typ av 

automatisk produktion där maskiner stängs ner till pauserna i fall av händelsen att 

restriktioner vilka säger att maskinoperatörer alltid måste övervaka produktionen 

finns. Ett arbetsskift utfört manuellt antas däremot vara uppdelade i tre olika 

arbetspass, vilka avbryts av två femtonminuters och en halvtimmes paus. 

Beräkningarna har gjorts i sekunder för att kunna arbeta så detaljerat som möjligt. Ett 

arbetspass för manuellt arbete inleds med en 900 sekunder lång rast, följt av ett första 

arbetspass på 9900 sekunder vilket avbryts av en 1800 sekunder lång lunchpaus, det 

andra arbetspasset som därefter inleds pågår 9000 sekunder och avbryts av en 900 

sekunder lång rast. Skiftet avslutas efter det tredje arbetspasset som räcker 6300 

sekunder. Ett skifte består sammanlagt av 28800 sekunder och maskinerna startas 

varken upp eller körs ned mellan två hopsatta skiften, vid tre skiften sju dagar per 

vecka antas maskinerna arbeta oavbrutet. 

Behovet av inputmått kan även indelas i olika kategorier för lagerhållning, stansning 

och plåtbeskärning. Ifall lagersystemet CS II valts bör följande inputmått göras av 

användaren: sträckan truckchaufför måste köra för att hämta plåt, höjden på hyllorna i 

lagret, antalet celler i CS II, och slutligen höjden samt djupet i CS II. Automation kring 

plåtstansning är beroende av inputmåtten plåttjocklek, plåtvikt, antal delar per plåt, 

procenttal för hur mycket av plåten nyttjas vid stansning, antal högar stansade plåtar, 

och slutligen ett pris för varje stansad plåt. Laserbeskärning är beroende av 

inputmåtten plåttjocklek, plåtvikt, antalet delar per plåt, samt ett värde för en färdigt 

beskuren plåt. 

Maskinerna har begränsningar vad gäller hantering av plåt mätt i kilogram samt 

höjden på högar icke-bearbetad plåt och färdigt stansad eller beskärd plåt. L III:s båda 

lastningspunkter klarar vardera av en belastning på 3000 kg plåt och en maxhöjd på 

300 mm staplade plåtar. På basen av graden varje stansad plåt utnyttjas fördelas metall 

i högar för skrot respektive färdiga delar. PR III har en maxbelastning på 4000 kg för 

färdiga delar och 2000 kg för metallskrot. Kranen i lagersystemet CS II kan lyfta 

maximalt 3000 kg tunga och 100 mm höga paletter lastade med plåtar, skrot eller 

färdigdelar. MP-Flexit klarar slutligen av lyft till en maxvikt på 930 kg i vikt och 840 

mm i höjd. (LKI Käldman 2009 a, LKI Käldman 2009 b, LKI Käldman 2009 c; LKI 

Käldman 2010) 
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Genom att dela den maximala höjden med plåttjockleken och den maximala vikten 

med vikt per plåt fås två begränsningar för hur många plåtar kan stansas eller beskäras 

förrän mera råmaterial måste forslas till produktionscellen eller färdiga delar och skrot 

måste forslas bort. Den lägre av begränsningarna väljs alltid eftersom maskinerna inte 

klarar av den högre. Utgående från tidsstudiens resultat går det nu att beräkna 

tidsåtgången förrän Amadas stansmaskin och laserskärare kan påbörja arbetscyklerna 

för stansning eller beskärning av plåt. Amadas stansmaskin och laserskärare bearbetar 

en plåt på uppskattningsvis 120 sekunder. Dessa beräkningar passas in i dagens 

arbetsschema utgående från vad begränsningarna i tillåter. 

3.2.1. Beskrivning av produktionsestimat med exempel 

Ett uppgjort produktionsestimat beskrivs bäst med ett exempel. I jämförelsen finns ett 

43 meter långt, två meter djupt och åtta meter högt CS II-lager samt en stanscell 

bestående av L III, PR III med tillhörande stansmaskin. Vid manuellt utförande finns 

en stansmaskin och plåt hämtas från ett lager intill. Avståndet vilket truckchauffören 

kör är 50 meter och plåt lyfts och sänks i 5 meter höga hyllor. Plåtens vikt antas vara 10 

kg och plåttjockleken 0,5 mm. Stansmaskinen bearbetar tio delar per plåt och ritningen 

för stansserien är uppgjord så att 90 procent av plåten kan tas tillvara. Färdiga delar 

radas i detta fall i tio olika högar. Stansmaskinen används till maxkapacitet och måste 

tömmas på delar och skrot när dessa blir fulla samt fyllas på med råmaterial. 

Arbetsdagarna antas vara 252 till antalet, arbete görs i två skift och 

plåthanteringsmaskiner antas kunna arbeta utan pauser och avbrott en arbetsdag. Den 

maximala produktionen begränsas i detta fall till vad CS II-kranen kan bära, dvs. 200 

stycken plåtar i taget och seriens längd baserar sig på hur mycket råmaterial det 

maximalt går att lasta på L III när CS II:s restriktioner beaktas. 

Manuellt utförande innebär att en stansmaskin och laserskärare stansar och beskär plåt 

medan aktiviteterna kring maskinerna utförs med handkraft. För att göra jämförelsen 

tydligare jämförs tiden för lika stora serier när plåt hanteras med automation och 

manuellt. Råvaror, tompaletter, skrotpaletter samt stansade och beskärda delar måste 

sedan fraktas till och från närliggande lager. Jämförelse mellan tidsåtgången för när 

plåt som stansas hanteras med hjälp av automation och när plåt hanteras manuellt ser 

ut på följande sätt:  
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Tabell 4 Tidsåtgång för stansning av plåt (Aktivitet 8) 

Maskin Arbetsmoment automatisk plåthantering Tidsåtgång 

LIII Laddar stansmaskin med plåt 14 800,00 

Stansmaskin Stansmaskin stansar plåt 48 000,00 

PRIII Sorterar färdiga delar på olika stacks (23 920,00) 

PRIII Sorterar skrot på UL palett (15 747,00) 

Stansmaskin Väntetid (– 23 033,00) 

PRIII Sorterar färdiga delar på olika stacks 80,00 

PRIII Sorterar skrot på UL palett 53,00 

 
Sammanlagd tidsåtgång 62 933,00 

   

Arbetare Arbetsmoment manuell plåthantering Tidsåtgång 

Maskinoperatör A,B Lyfter upp plåt på borstbord/skärpalett 5 280,47 

Maskinoperatör A,B Centrerar plåten på borstbord/skärpalett 3 240,37 

Stansmaskin Stansmaskin stansar plåt 48 000,00 

Maskinoperatör A,B Lösgör plåt från borstbord, flyttar över plåt till 
vagn och flyttar vagnen 2 meter från maskin 

9 613,00 

  

Maskinoperatör A,B 
Sorterar färdiga delar på palett för 
färdigprodukter (20 285,52) 

Maskinoperatör A,B Sorterar skrot på skrotpalett (525,07) 

Maskinoperatör A,B 
Sorterar färdiga delar på palett för 
färdigprodukter 50,84 

Maskinoperatör A,B Sorterar skrot på skrotpalett 13,16 

Stansmaskin Väntetid (– 27 189,40) 

 
Sammanlagd tidsåtgång 66 197,84 

Förklaring: Tabellen beskriver tidsåtgången för arbetsmoment involverade i Aktivitet 8. Tidsenheten är 
sekunder. 

För att erhålla följande resultat multipliceras tidsåtgången för att sortera delar med 

antalet delar som enligt ritningen stansas. Fördelen med automation kommer fram vid 

ett produktionsprogram bestående av flera plåtar. Efter att stansmaskinen försetts med 

sin första plåt kan nämligen nästa plåt direkt plockas upp och föras in i stansmaskinen, 

under tiden kan delar sorteras i olika högar och skrot sorteras. Sammanlagd tidsåtgång 

för stansning av plåt utgörs såvida av inmatningen av plåt, stansmaskinens totala 

arbetstid och tidsåtgången för sortering av den sista stansade plåtens delar och skrot. 

Det bör även noteras att det uppstår en väntetid ifall delar och skrot inte kan sorteras 

under stansmaskinens arbetstid. Detta gäller för såväl plåthantering med hjälp av 

automation som för manuell plåthantering. Ifall väntetiden är negativ räknas den inte 

med i kalkyleringen. 
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Vid manuell plåthantering måste däremot borstbordet frigöras från plåten och flyttas 

till ett säkert avstånd från maskinen förrän en ny plåt kan laddas in i stansmaskinen. 

Därefter laddas stansmaskinen med en ny plåt och under stansmaskinens arbetscykel 

kan färdiga delar och skrot sorteras. Sammanlagd tidsåtgång för manuellt utförda 

arbetsmoment utgörs således av tidsåtgång för att förse stansmaskin med plåt, 

stansmaskinens totala arbetstid, förflyttande av stansad plåt med delar och skrot till 

säker plats, och slutligen sortering av skrot och färdiga delar som kommer från seriens 

sista plåt i olika högar. 

När stanscellen fylls på med råmaterial, töms på skrot, stansade delar och tompaletter, 

samt förses med tompaletter för skrot och färdiga delar äger följande aktiviteter rum: 

Tabell 5 Tidsåtgång för aktiviteter kring stanscell 

  
Automation Manuellt 

Aktivitet 3 Palett med råmaterial från lager till stanscell 185,49 156,03 

Aktivitet 6 Tompalett för färdiga varor från lager till stanscell 132,49 93,64 

Aktivitet 7 Tompalett för metallskelett från lager till stanscell 132,49 93,64 

Aktivitet 3 Palett med råmaterial från lager till stanscell (185,49) 
 

Aktivitet 8 Plåt stansas i stanscell 62 933,00 66 197,84 

Aktivitet 2 Tömning av stanscell på tompalett 125,49 104,03 

Aktivitet 2 Tömning av stanscell på tompalett 125,49 
 

Aktivitet 4 Tömning av stanscell på skrotpalett 126,55 101,85 

Aktivitet 5 Tömning av stanscell på palett med färdigmaterial 132,49 126,17 

  
63 893,49 66 873,20 

Förklaring: Tabellen beskriver tidsåtgången för arbetsaktiviteter som äger rum när plåt stansas i stanscell. 
Tidsenheten är sekunder. 

Eftersom tidsåtgången för att stansa en plåt är känd (se Tabell 3), 37 sekunder för 

laddning och 120 sekunder för stansning inklusive eventuell väntetid, kan uträkning 

göras för när skrotpalett och palett med färdiga delar måste bytas. Maximalt 200 

skelett och 200 delar radade i 10 olika högar kan bäras av kranen i CS II vilket innebär 

att 157 sekunder kan multipliceras med 200 plåtstansningar samt att aktiviteterna tre, 

sex och sju kan adderas till denna tid. Detta innebär att både palett för skelett och 

palett för färdiga delar byts ut efter 31 850,47 sekunder. Sammanlagt måste det ske 2 

tömningar under passet och stansmaskinen står stilla i väntan på att aktiviteter för att 

lagra dessa delar och förse cellen med nya paletter i 215,97 sekunder för tömning av 

metallskrot och 225,97 sekunder för tömning av färdiga delar. Den egentliga totaltiden 

uppgår med andra ord till 64 335,43 sekunder. 
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Fallet med detta exempel är dock att en arbetsdag bestående av två skift inte uppgår till 

64 335,43 sekunder, utan enbart till 57 600 sekunder. När från totaltiden subtraherats 

med tiden det tar för att ställa i ordning för stansning och plocka undan för skiftets slut 

kvarstår en effektiv tid för stansning på 56 628,56 sekunder.  Följden är att det räcker 

med en tömning av palett med metallskelett och en tömning av palett med färdiga delar 

inklusive en sista tömning när arbetspasset avslutas för dagen. Väntetiden blir nu 

107,98 sekunder för tömning av stanscellen på skrot och 112,98 sekunder för tömning 

av stanscellen på färdiga delar. Dessa väntetider kan dras av den tidigare beräknade 

effektiva stansningstiden för att sedan delas med tiden det tar för att stansa en plåt och 

resultatet blir 359 plåtar under passets gång. Eftersom programmet för stansningen gav 

10 delar per plåt kommer det under arbetsdagen total ha producerats 3 590 delar. 

Under de 252 arbetsdagarna kommer det slutligen att produceras 904 680 delar. 

I detta exempel antas produktionsarbetarnas arbetsdag delas upp i pauser vilket 

innebär att arbetet måste avbrytas. En arbetsdag på åtta timmar antas bestå av tre 

arbetspass vilka är 9 900 sekunder, 9 000 sekunder och 6 300 sekunder långa och alla 

arbetare tar pauser samtidigt. Från tiden för dessa arbetspass kan en effektiv 

stansningstid beräknas genom att från totaltiden subtrahera tidsåtgången för 

arbetsaktiviteterna tre, sex, sju, två, fyra och fem. Det första arbetspasset får då en 

effektiv stansningstid på 9 160,64 sekunder, det andra arbetspasset en tid på 8 260,64 

och det tredje passet en tid på 5 560,64 sekunder. 

Tiden som går åt för att stansa en plåt är känd och beräknats uppgå till 13,20 sekunder 

för lyft av plåt på borstbord, 8,10 sekunder för centrering av plåt, 120 sekunder för 

stansning och slutligen 24,03 sekunder för förflyttning av plåt till säkert avstånd 

inklusive eventuell väntetid. Den effektiva stansningstiden kan således delas med 

165,33 sekunder för att få sammanlagt antal plåtar som bearbetas under varje 

arbetspass. Under det första arbetspasset stansas 55 plåtar, under det andra passet 49 

plåtar och under det tredje passet 33 plåtar. Multipliceras antalet plåtar med antalet 

delar stansningsprogrammet utgörs av fås totala antalet delar producerade per dag. I 

exemplet uppgår antalet delar till 2740 stycken eftersom arbetsdagen består av två 

skift. Multipliceras antalet delar per dag med antalet arbetsdagar per år fås ett 

sammanlagt resultat på 690 480 delar.  

Produktionsestimat görs på samma sätt för övriga maskiner och begränsningarna 

varierar beroende vilken maskinkombination som valts. Samma princip har också 

tillämpats vid estimatet på antalet delar vilka uteblir från produktion på grund av 
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produktionsavbrott. Sammanlagd reparationstid inklusive tiden det tar för att köra ner 

och starta upp maskinerna igen har behandlats som ett arbetspass under vilket delar 

skulle ha kunnat bearbetas. Utgående från data från LKI Käldmans kvalitetssystem, 

vilket anger antal produktionsstopp per år samt medeltid för reparation av olika 

feltyper, kan ett årligt estimat göras. Denna mängd kan multipliceras med det 

uppskattade priset per del för att därefter tas upp som en kostnad i kalkylen. 

3.3. Kalkylmått för investering i automationslösningar 

Olika metoder för uppgörande av investeringskalkyler finns och dessa åskådliggör olika 

saker samt har olika fördelar respektive nackdelar. De fem vanligaste metoderna 

beskrivs ofta i litteraturen som paybackmetoden, nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, 

internräntemetoden och tillväxträntemetoden (Andersson 2008:300–312; Olsson 

1998:205–206; Karlsson 1999:228). Nuvärde- och annuitetsmetoden hör ihop och 

skiljer sig från varandra genom att annuitetsmetoden omfördelar in- och utbetalningar 

så att de blir lika stora för varje år för att sedan jämföra dessa. Internränte- och 

tillväxtmetoden hör också ihop och beräknar investeringens procentuella avkastning, 

men på olika antaganden (Olsson 1998:205–206). 

Beskrivningen av vilka investeringskalkyler som används mest frekvent bland företag 

ser aningen olika ut vid jämförelse mellan litteratur och forskning inom området. Bland 

undersökta forskningsrön verkar paybackmetoden, nuvärdemetoden och 

internräntemetoden ofta nämnas, men mera sällan annuitetsmetoden och 

tillväxträntemetoden. Indirekt görs ofta också en indelning i sofistikerade och icke-

sofistikerade investeringskalkyler beroende på om kassaflöden diskonteras eller ej. 

Paybackmetoden i icke-diskonterad form anses oftast i litteratur och forskning inte 

som sofistikerad medan nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och 

tillväxträntemetoden beskrivs som sofistikerade. Ett gemensamt drag i 

rekommendationer kring användning av investeringskalkyler verkar vara att 

sofistikerade metoder i hög grad favoriseras och förespråkas i motsats till icke-

sofistikerade metoder (Holmén & Pramborg 2009:105–134). 

Diskontering innebär att försöka göra kassaflöden vid olika tidpunkter jämförbara och 

kalkyl- eller diskonteringsräntan skall motsvara ett avkastningskrav på kapital samt 

utgöra en slags kompensation för att binda pengar, risken som tas, samt köpkraften 

som går förlorad (Andersson 2008:296–297). Med andra ord innebär kalkylräntan 

kravet på förräntningen LKI Käldmans kunder ställer på kapitalet de satsar i 
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investeringarna i automationslösningar och kan enligt Olsson (1998:195–196) beräknas 

på följande sätt: 

                                                                               

Paybackmetoden svarar på frågan hur länge det tar att tjäna in det investerade beloppet 

och detta jämförs därefter med huruvida återbetalningstiden är mindre än den 

maximala återbetalningstid kunden kan acceptera (Olsson 1998:210–212). Metoden 

går med andra ord ut på att ta reda på vilket år sammanlagda inbetalningar blir lika 

stora som grundinvesteringen (Andersson 2008:300–301). Investeringen som 

återbetalar sig snabbast med betalningsöverskott är den förmånligaste. 

Paybackmetodens svagheter bottnar framför allt i att den i icke-diskonterad form inte 

beaktar att pengar har olika värde vid olika tidpunkter och hur kassaflöden ser ut efter 

tidpunkten investeringen återbetalat sig därför rekommenderas det att 

Paybackmetoden alltid tillämpas i diskonterad form eftersom den då åtminstone råder 

bot på problemet med pengars tidsvärde (Hartwig 2012:1458;Homén och Pramborg 

2009:105–106). 

Nuvärdemetoden innebär att investeringens nuvärde jämförs med avkastningskravet 

som kallas för kalkylränta (Johansson & Östman 1992:407). Alla in- och utbetalningar 

vid investeringspunkten jämförs och ett framtida inbetalningsöverskott kan omräknas 

till nuvärde, om denna investering är lönsam kan bedömas huruvida 

inbetalningsöverskotten överstiger investeringens storlek eller inte (Olsson 1998:206–

210). En investering med positivt nuvärde avkastar mer än en kunds förräntningskrav 

och ifall flera investeringsalternativ finns väljs alternativet med högsta positiva 

nuvärdet (Andersson 2008:301–304). 

Arbetsgången för investeringskalkyl enligt nuvärdemetoden inkluderar fem olika steg. 

Först måste ett värde bestämas på grundinvesteringen och därefter den ekonomiska 

livslängden. Följande steg innebär beräkning av värden på årliga inbetalningsöverskott 

under ekonomiska livslängden samt eventuellt restvärde. Därefter används 

kalkylräntan eller avkastningskravet för att beräkna nuvärdet av samtliga framtida 

betalningsöverskott. Slutligen bestäms nuvärdet för investeringen genom att 

investeringsbeloppet dras av från summan av nuvärdet av betalningarna. (Brealey, 

Myers & Marcus:2001:352–354;Olsson:1998:205–206) 
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Nuvärdeformeln ser enligt Olsson (1998:207) ut på följande sätt när 

inbetalningsöverskotten är olika stora från år till år: 

                                                       

Symbolerna    står för in inbetalningsöverskott år X,         står för nuvärdefaktor, G 

står för grundinvestering, R för restvärde och n för ekonomisk livslängd. 

Nuvärdefaktorn kan enligt Olsson (1998:239) beräknas enligt följande formel: 

              
 

      
         

Symbolerna r och n står för given kalkylränta respektive antalet år. 

Internräntemetoden beskrivs av Brealey, Myers och Marcus (2001:349–353) som ett 

förhållningssätt till diskonterade kassaströmmar där en investering anses lönsam när 

dess internränta är högre än kapitalets alternativkostnad. Olsson (1998:216–219) 

hävdar att bakomliggande tanken är att beräkna avkastningsprocenten en investerings 

kassaflödesströmmar ger och att en minst lika stor internränta som kalkylränta utgör 

grundregeln för att bestämma om en investering är lönsam eller inte enligt 

internräntemetoden.  Internräntemetoden kan med fördel användas som 

beslutskriterium när investeringar kan göras i flera olika projekt eftersom projekt med 

högre internränta än kalkylränta alltid kopplas till positivt kapitalvärde (Yard 2001:35–

37). 

Brealey, Myers och Marcus (2001:349–353) beskriver internräntemetodens nackdel 

som det faktum att den är matematiskt problematisk och exakta värden är ibland svåra 

att få vid manuella beräkningar. Enligt Olsson (1998:216–219) medför beräkningar för 

att finna internräntan att ekvationsgraden stiger med antalet år investeringens 

livslängd utgörs av såvida inte kassaströmmarna är lika för varje år. Yard (2001:83–90) 

poängterar dock att tillämpning av internräntemetoden vid kalkyleringar i Excel 

underlättas av en inbyggd internräntefunktion. 

Tillväxträntemetoden och internräntemetoden har de gemensamma egenskaperna att 

investeringens lönsamhet uttrycks i ett procenttal och beslutskriteriet att investeringen 

görs ifall denna räntesats är större än kalkylräntan (Olsson 1998:219–221). Enligt 

Löfsten (2002:38–40) har tillväxträntemetoden fördelen gentemot 

internräntemetoden eftersom inbetalningsöverskotten från investeringen kan placeras 
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och förräntas enligt en kalkylränta. Olsson (1998:219–221) hävdar att fördelarna med 

denna metod gentemot internräntemetoden bottnar i att det är mera realistiskt att 

frigjorda medel inte förräntas till en internränta, utan snarare till en kalkylränta. 

Tillämpning av metoden i kalkyleringar i Excel underlättas av att det i programmet 

finns en inbyggd funktion för tillväxträntemetoden (Walkenbach 2010:982–983). 

Enligt Ryan och Ryan (2002:355–364) har användningen av kalkyler såsom 

paybackmetoden och internräntemetoden traditionellt dominerat bland storföretag i 

världen medan nuvärdemetoden följt av internräntemetoden och den diskonterade 

paybackmetoden i början av 2000-talet var mest populär. Att metoder där 

diskonterade kassaflödesströmmar på senare tid verkar blivit mera populära 

åtminstone i kapitalintensiva och konkurrensutsatta branscher stöds också av 

Hogaboams och Shooks undersökning (2004:149–158). Enligt Hogaboam och Shook 

(2004:149–158) har nuvärdemetoden ökat i användning medan internräntemetoden 

främst används för att jämföra till synes lika lukrativa investeringsobjekt.  

Användning av investeringskalkyler verkar skilja mellan Europa och USA. Sofistikerade 

kassaflödesbaserade metoder och särskilt nuvärdesmetoden sägs vara mera populära i 

USA medan paybackmetoden fortfarande används flitigare i Europa även om 

nuvärdemetoden dominerar åtminstone i Norden. Internräntemetoden uppges ligga på 

tredje plats i popularitet efter paybackmetoden. (Brunzell, Liljeblom & Vaihekoski 

2013:86–109;Hartwig 2012:1451–1476). 

Även om metoder där diskonterade kassaflöden används bland storföretag betyder det 

nödvändigtvis inte att samma sak gäller bland mindre företag. Enligt Prather, Topuz, 

Benco och Romer (2009:1–14) är det bland företag i USA med mindre än 110 anställda 

ovanligt med användning av diskonterade kassaströmsanalyser vilket föreslås kunna 

förklaras av att entreprenörer ofta saknar utbildning inom ekonomiska vetenskaper 

eller av att företagets ekonomiförvaltning är begränsad.  Vidare hävdar Brealey, Myers 

och Marcus (2001:354–355) att en orsak till varför den icke-diskonterade 

paybayckmetoden funnits så länge och fortfarande används är på grund av att alla 

parter vilka berörs av ett företags investeringar bör kunna förstå och delta i besluten. 

Enkla mått som beskriver investeringars lönsamhet är därför viktiga. 

Holmén och Pramborg (2009:105–134) hävdar att det finns ett samband mellan 

företags storlek och användning av paybackmetoden vilket delvis kan förklaras med 

bristande kunskaper, men också av att dessa ofta inte har stordriftsfördelar och såvida 
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inte möjligheten att jämföra många olika investeringsalternativ. Holmén och Pramborg 

(2009:105–134) föreslår också att paybackmetoden är dominerande vid utländska 

investeringar förknippade med politisk instabilitet. Hårt skuldsatta företag tenderar 

också att använda paybackmatoden flitigast (Hartwig 2012:1451–1474). Vid osäkra 

ekonomiska utsikter verkar en snabb återbetalningstid vara mera viktig än nuvärdet av 

investeringens samtliga kassaströmmar. Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2013:86–

109) finner att sofistikerade metoder för investeringskalkyleringar används i högre grad 

hos företag vars ekonomichefer (eng. CFO) har en ekonomisk utbildning samt att 

nuvärdesmetoden används betydligt mindre om ekonomicheferna är över 50 år.  

Även om paybackmetoden får medges ha sina brister torde dock inget hindra en från 

att använda den parallellt med exempelvis nuvärdemetoden. Slutsatsen som får dras är 

att ifall företagsledare eller ekonomichefer inte upplever sig kunna dra någon större 

nytta av de mera sofistikerade men komplicerade metoderna så torde det knappast vara 

till skada att tillämpa enkla metoder såsom paybackmetoden istället för inga 

investeringskalkyler alls. Unga välutbildade beslutsfattare i större företag torde 

däremot ha högre tilltro till metoder som tar diskonterade kassaflöden i beaktande och 

uppskatta att information åskådliggörs med hjälp av exempelvis nuvärdemetoden och 

internräntemetoden.  

Utmaningen ligger i att göra ett försäljningsverktyg tillräckligt avancerat för moderna 

storföretag men som också kan förstås av entreprenörer som driver mindre eller 

medelstora företag. LKI Käldmans omsättning består dessutom till 90 procent av 

export, vilket ställer ytterligare krav på investeringskalkyler inte begränsas geografiskt 

sett. För att lösa detta problem har mångsidighet prioriterats i kalkyleringsverktyget 

där mått på avkastning visas såväl av återbetalningstid med hjälp av paybackmetoden 

som av lönsamhetsanalys genom internränte- och nuvärdemetoden. Tillväxtmetoden 

och annuitetsmetoden används inte alls eftersom dessa metoder inte beskrivs som 

särskilt vanliga inom forskning kring investeringskalkyler trots deras förekomst i 

litteraturen. Resonemanget ligger i att det endast vore intetsägande och förvirrande att 

använda sig av kalkyler som tydligt inte kan användas och förstås av företagsledare och 

ekonomichefer vilka kommer att fatta beslut om investeringar i automationslösningar. 

Typen av paybackmetod som valts att användas i kalkyleringsverktyget är den metod 

som beaktar effekten av ränta, dvs. paybackmetoden i diskonterad form. 

Inbetalningsöverskottens nuvärden har adderats år för år tills de slutligen uppnått 

grundinvesteringen, vilket anses ge en mera rättvis bild av situationen där kapital binds 
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för en längre tid (Yard 2001:77–81). Verktyget åskådliggör återbetalningstiden för 

sammanlagda kassaflöden bestående av kostnadsminskningar och ökad produktion 

samt kassaflöden för enbart kostnadsreduceringar. Detta har gjorts med avsikt att ännu 

tydligare demonstrera för LKI Käldmans kunder vad mervärdet av investeringar i 

automationslösningar består av. 

3.4. Beräkningar av investeringskalkyler för automationslösningar 

Eftersom köp av automationslösningar är en såväl intäktshöjande som 

kostnadsreducerande investering inkluderas både utgiftsminskningar och ökade 

framtida inbetalningar i kassaflöden som beräkningar av investeringskalkylerna kräver. 

Kassaflöden beräknas som en jämförelse mellan differensen som uppstår när kostnader 

och estimerade inbetalningar för automation subtraheras med kostnader och 

estimerade inbetalningar för manuell plåthantering. Kassaflöden kan vara både 

positiva och negativa och ser olika ut beroende på inputvärden användaren av verktyget 

ger och vilka maskiner som väljs. Kostnader för lån och kostnader för semestervikarier 

kan också helt lämnas bort av användaren. 

Vid beräkning av kostnadsreduceringarnas del av kassaflödena inkluderas följande 

kostnader för automationslösningar: 

 Lånekostnader 

 Lokalhyra 

 Reparationskostnader för plåthanteringsmaskinerna 

 Kostnader för produktionsuppehåll 

 Kostnader för elkonsumtion 

 Lönekostnader och kostnader för semestervikarier 

Kostnader för manuell plåthantering består av följande poster: 

 Lokalhyra 

 Reparationskostnader för gaffeltruckar 
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 Lönekostnader och kostnader för semestervikarier 

Kostnader för avskrivningar inkluderas inte i automationslösningarnas kassaflöden 

eftersom de inte utgör en monetär kostnad för företaget utan enbart en uppskattning 

på maskinernas värdeminskning (Vernimmen, Quiry, Dallocchio, Le Fur & Salvi 

2009:32). Värdeminskningen avskrivningarna ger har dock betydelse för beräkning av 

automationslösningars nuvärde eftersom restvärdet där multipliceras med en 

nuvärdefaktor sista året för maskinernas ekonomiska livslängd. Restvärden uppstår 

exempelvis i en situation där kunden köper plåthanteringsmaskinen MP-Flexit och 

lagersystemet CS II. Lagersystemet har en fem år längre livslängd än 

plåthanteringsmaskinen och torde efter tio år fortfarande ha ett ekonomiskt värde. Inte 

heller årliga amorteringsbelopp inkluderas i kassaströmmarna eftersom 

inbetalningsöverskotten multiplicerade med nuvärdefaktorerna slutligen subtraheras 

med grundinvesteringen i respektive investeringskalkyl. 

När kassaflöden beräknats ser följande fas olika ut beroende på investeringskalkyl. Vid 

paybackmetoden diskonteras varje årlig kassaström med en diskonteringsränta för att 

erhålla nuvärden av årliga kassaströmmarna. Kalkyl- eller diskonteringsräntan är ett 

procenttal som kunden själv anger. Eftersom respektive investeringskalkyl som 

används i verktyget kan och bör diskonteras måste försäljningsingenjörerna vara 

medvetna om vad ett normalt avkastningskrav ligger på. På grund av att LKI Käldmans 

kunder tar större risker än deras långivare gör torde det vara rimligt med en högre 

kalkylränta än räntan för att ta ett lån. Olsson (1998:195–196) föreslår att på grund av 

dessa orsaker torde en normal kalkylränta sättas cirka 5–10 procentenheter högre än 

en genomsnittlig låneränta. 

Nuvärdemetoden beräknas enligt tidigare nämnda formel med nuvärdefaktorer som 

multipliceras med årliga kassaströmmar och slutligt restvärde för att subtraheras med 

grundinvesteringen. I internräntemetoden behöver kassaströmmarna inte diskonteras 

eftersom formel för beräkning finns inbyggd i Excel. Kontroll av 

internränteberäkningen kan göras genom att ge en lika hög diskonteringsränta för 

nuvärdekalkylen som beräkningen av internräntekalkylen ger. Ifall beräkningarna 

gjorts på rätt sätt skall nuvärdet av investeringarna vid kontrollen bli noll. 
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4 UTFORMNING AV MODELL FÖR KOSTNADSANALYS OCH 

INVESTERINGSKALKYLER I ARBETSBLAD I EXCEL 

Kalkyleringsverktyget har gjorts i arbetsblad i Microsoft Excel där all information om 

kostnader och tidsstudier också finns lagrad. För att underlätta användningen av 

verktyget har stor del av data som utgör grunden för vad användaren analyserar gömts 

undan och resultat visas med hjälp av cellreferenser. Arbetsblad synliga för användaren 

benämns här som användarvyer. Användarvänligheten har dessutom främjats genom 

att användaren använder makron skrivna i Excels programmeringsspråk Visual Basic 

for Applications (VBA). All information i arbetsbladen användaren ser är 

engelskspråkig eftersom större delen av LKI Käldmans omsättning består av export. 

Tanken är detta inte enbart skall underlätta för användaren i dennes strävan att sälja 

maskiner, utan också för att informationen kalkyleringarna åskådliggör inte skall 

kunna missförstås av kunder.  

Kalkylprogrammet Excel beskrivs ofta som ett mångsidigt hjälpmedel vid olika typer av 

ekonomiska beräkningar där användaren har möjlighet att få en utmärkt överblick över 

vad som kalkyleras samt tydligt se effekter av parametervärden som manipuleras (Yard 

2001:83–84). Excel har dessutom egenskaper vilka möjliggjort uppbyggnad av 

program med makron skrivna i VBA, lagring och döljande av stora mängder sidor med 

data och arbetsblad för slutliga analyser med hjälp av inbyggda statistiska hjälpmedel 

(Walkenbach 2010:20–24). Det finns heller inte många alternativa kalkylprogram till 

Excel eftersom Microsoft närmast totalt dominerar marknaden för dessa. Alternativet 

vore att använda sig av ett gratisprogram med öppen källkod som exempelvis 

OpenOffice eller StarOffice, eller ett webbaserat kalkylprogram som Google 

Spreadsheets (Walkenbach 2010:20). Excel möjliggör även byggande och utveckling 

ledningssupportverktyg baserade på analys av utfall beroende på val av åtgärd (eng. 

what if analysis). Excel uppges vara det mest frekvent använda verktyget för utveckling 

av program av denna karaktär även om mera krävande analyser kan fordra externa 

matematiska tilläggsfunktioner (Power & Sharda 2007:1044–1061). 

Detta kapitel redogör för hur kalkyleringsverktyget är uppbyggt i Excel och hur 

arbetsgången planerats och utförts. Kapitlet inleds med beskrivning av hur 

uppbyggnaden gjorts i olika arbetsblad samt beskrivningar av dessa. För att 

åskådliggöra utformningen har den beskrivande texten kompletterats med figurer som 

utgörs av bilder av användarvyerna när en användare av verktyget kalkylerar kostnader 
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och nytta med automation för en kund. Kapitlet avslutas med diskussion kring de 

begränsningar kalkyleringsverktyget har. 

4.1. Kalkyleringsverktygets uppbyggnad och dess användarvyer 

Modeller byggda i Excel bör struktureras på ett sätt vilket möjliggör att användaren inte 

behöver ha en teknisk expertis inom programmet och denna skall dessutom kunna göra 

sina analyser utgående från kalkyleringarna på kort tid (Friedman & Munter 2004:53–

59). Vid utveckling av Excelbaserade finansiella modeller rekommenderas dessutom att 

hellre använda flera arbetsblad än många rader eftersom detta skall främja 

användarvänligheten (Balik 2009:410–426). Balik (2009:410–426) poängterar också 

att modellen slutligen alltid bör testas för påverkan av dess inputvärden följt av 

felsökningar och uppdateringar av värden som efter arbetets gång måste uppdateras. 

Vid utvecklingen av kalkyleringsverktyget har strävan varit att varje arbetsblad skall 

innehålla information om ett område för att strukturen skall vara så tydligt som 

möjligt. Avsikten har dessutom varit att kunna visa så mycket information i varje 

arbetsblad med så få rader som möjligt, vilket alltid inte lyckas. Arbetsbladen är 

sammanlagt 16 till antalet, varav nio är synliga för användaren. Användarvyerna består 

av ett arbetsblad för navigering i kalkyleringsverktyget, ett arbetsblad för prislistor, två 

arbetsblad där inputmått ges, tre arbetsblad som demonstrerar den ekonomiska 

analysen av givna inputmått, ett arbetsblad som ger användaren en kort förklaring av 

kostnadsposter och en redogörelse för estimeringen av kalkylerad produktionskapacitet 

och slutligen ett arbetsblad för sammanställning och utskrift av resultat. Osynligt för 

användaren är arbetsblad bestående av data för kostnader, produktion, tidsstudier, 

maskinernas restriktioner, samt formel för CS II-lagersystemets krans hastighet. 

Första vyn användaren ser är en sida var denne kan navigera med hjälp av knappar som 

VBA kommandon gömts bakom vilka länkar till kalkyleringsverktygets olika sidor. 

Dessa knappars innehåll är även kort beskrivna för att underlätta användarens 

orientering och förflyttning i verktyget. Nedan användarvy för navigering i 

kalkyleringsverktyget: 
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Figur 2 Användarvy 1: navigering i kalkyleringsverktyget. 

Kalkyleringsverktygets andra användarvy består av ett arbetsblad där användaren kan 

uppdatera priser för alla maskiner som tas med i mervärdeskalkyleringen. Användaren 

kan navigera i verktyget med hjälp av knappar som med hjälp av VBA kommandon 

flyttar användaren till nästa sida samt till föregående användarvy. Enligt samma 

princip kan användaren även radera innehållet i cellerna med hjälp av knapptryckning. 

Nedan användarvy för uppdatering av prislistor: 
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Figur 3 Användarvy 2: val av produkt. 

Kalkyleringsverktygets tredje användarvy består av ett arbetsblad där användaren 

väljer maskinernas typ, antal och valutabelopp. Användaren kan välja att åskådliggöra 

maskinernas pris i euro eller amerikanska dollar och investeringens totalbelopp visas 

därefter under rubriken ”Total price”. För att underlätta orienteringen i arbetsbladet 

och göra kalkyleringen snabbare finns kommandoknappar som raderar innehållet i 

ifyllnadscellerna och flyttar användaren mellan olika arbetsblad. Val av produkter kan 

göras från lista (eng. drop-down list) som öppnas vid markering av en combo box i 

arbetsbladet. Nedan användarvy för val av maskiner: 

 

Figur 4 Användarvy 3a: val av produkt. 
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För att kunna välja produkten CS II i den tredje användarvyn måste användaren 

precisera funktioner lagersystemet skall bestå av. Funktioner till CS II består av själva 

grundkonstruktionen, modul som kontrollerar vikt, förlängningar av lagrets första och 

andra rad, hyllor och ställningar, modul för skrothantering, I/O station och extra 

uttagningsstationer, och Ethernet system. Listorna är programmerade på ett sätt som 

möjliggör att användaren inte behöver göra valen av tilläggsutrustning i någon specifik 

ordning eller ens fylla i alla rutor. Nedan användarvy för val av tilläggsfunktioner för CS 

II: 

 

Figur 5 Användarvy 3b: val av tilläggsfunktioner för CS II. 

Kalkyleringsverktygets följande användarvy består av inputfält för detaljer som 

påverkar kostnadsberäkningen för specifika kundsituationer. Såväl inputdata för 

kostnader som detaljer gällande produktionen görs i samma arbetsblad. Användarvyn 

följer principen med val gjorda av användaren från listor och förflyttning och radering 

av inputdata med hjälp av snabbkommandon. 

På basen av uppgifter användaren fått av kunden ges typ av avskrivning, 

avskrivningsprocent och avskrivningstid för plåthanteringsmaskinerna. Användaren 

kan välja mellan degressiv och linjär avskrivningstyp. Gruppering av maskintyperna i 

tre kategorier har gjorts på grund av den varierande livslängden. Nedan användarvy för 

input av uppgifter gällande automationslösningars avskrivningar: 
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Figur 6 Användarvy 4a: avskrivningar 

Användaren av kalkylen kan välja mellan att ta med eller inte ta med kostnader för 

upptagande av lån. Ifall lånekostnader tas med kan användaren ange beloppet av lån, 

lånetyp, ränteprocent, hur ofta lånet amorteras, storlek på amorteringar, och 

återbetalningstid. Typ av lånearrangemang kan vara rakt amorteringslån eller 

annuitetslån och amorteringarna kan ske månatligen, kvartalsvis eller årligen. 

Återbetalningstiden har begränsats till maximalt 15 år eftersom detta beräknats vara 

den maximala ekonomiska livslängden för maskinerna. Nedan användarvy för input av 

uppgifter om lån: 

 

Figur 7 Användarvy 4b: kostnader för lån 
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På basen av uppgifter om kundens produktionsanläggningar kan användaren ge vissa 

inputmått gällande kostnader för användning av kvadratmetrar. Detta förutsätter att 

planering i förväg gjorts för hur LKI Käldmans automationslösningar kommer att 

placeras i lokalerna och hur mycket utrymme de kommer att uppta jämfört med 

manuell plåthantering. Uppgifter om månatliga kostnader för utrymmen såsom hyror 

måste också finnas. Nedan användarvy för input av uppgifter om 

produktionsutrymmen: 

 

Figur 8 Användarvy 4c: utrymmeskostnader 

Användaren ger också uppgifter om lokalt pris för elektricitet i landet eller regionen 

kunden befinner sig. Med hjälp av dessa inputmått kan maskinernas kostnader för 

förbrukning av elektricitet beräknas. Nedan användarvy för inputmått för elkostnader: 

 

Figur 9 Användarvy 4d: energikostnader 

Användaren bör ge inputmått för lönekostnader i form av antal anställda det för 

tillfället finns hos kunden eller hur många anställda kunden planerat manuellt 

genomföra produktion med. Antalet anställda hos kunden måste ges separat för de 

olika arbetsmomenten. Övriga inputmått som ges är antalet skift arbetet görs i, 

timlönens storlek, skiftestillägg, arbetsdagar årligen, och slutligen årliga 

semesterdagar. Antalet skift kan variera mellan ett till tre och arbetsdagarna kan vara 

252 eller 365 till antalet. Nedan användarvy för lönekostnader: 
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Figur 10 Användarvy 4e: lönekostnader 

Slutligen bör användaren ge inputmått för hur produktionen ser ut för 

maskingrupperna. Data för lagerhållning av plåt utgör uppskattad körsträcka för att 

hämta plåt med gaffeltruck, höjden på hyllorna i lagret om detta skulle skötas med 

manuell arbetskraft, årlig underhållskostnad för gaffeltruckar, samt höjden och djupet 

på CS II. Data som ges för plåtstansning är plåttjocklek, plåtvikt, antal stansade delar 

per plåt, användningsgraden för plåtar, antal högar bearbetade delar, och 

produktionstyp. Input för laserskärning är plåttjocklek, plåtvikt, antal stansade delar 

per plåt, och produktionstyp. Användaren kan ange en produktion med eller utan 

pauser och avbrott för automationslösningar medan manuell produktion automatiskt 

anses bestå av uppehåll för mat och kafferaster. Nedan användarvy för input av data 

rörande produktion: 
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Figur 11 Användarvy 4f: inputmått för produktion 

När användaren har gjort inputmått som krävs kan denne förflytta sig till följande 

arbetsblad som visar kostnader för automatisk och manuell plåthantering. Denna 

användarvy visar också estimat på hur mycket delar maximalt kan produceras med 

hjälp av och utan automation. Efter denna användarvy följer användarvy i vilken 

arbetsblad där investeringskalkyler för automationslösningar visas. I användarvyn för 

investeringskalkyler väljer användaren procenttal kassaströmmarna skall diskonteras 

med. 

Sista användarvyn för ekonomisk data utgörs av arbetsblad där automationslösningars 

mervärden sammanställts. Dessa mervärden består av ökad produktion, 

lönereduceringar och minskade utrymmeskostnader för plåthanteringsmaskinerna 

jämfört med produktion med manuell arbetskraft. Efter användarvyer för analys av 

ekonomisk data kan användaren läsa förklaringar till hur resultat uppnåtts och 

beräkningar gjorts. Förklaringarna kan enkelt skrivas ut med hjälp av en 
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knapptryckning som genom VBA kommando ger användaren en förhandsgranskning 

av utskrift. Texten har här i förhandsgranskningen komprimerats till två sidor. Liksom 

i övriga användarvyer navigerar användaren i arbetsbladen med hjälp av knappar med 

VBA kommandon gömda bakom. 

Alla ekonomiska analyser kan anses utgöra försäljningsargument en försäljare på LKI 

Käldman kan använda sig av. Därför har sista användarvyn fått bestå av en 

sammanställning av användarvyerna fem, sex och sju som kan skrivas ut i ett format 

komprimerat till fem sidor på ett liknande sätt som förklaringarna i den sjunde 

användarvyn. I detta arbetsblad är cellerna dessutom olåsta vilket gör att användaren 

enkelt kan kopiera tabeller, figurer och diagram för att användas i kundpresentationer. 

Användarvy nio åskådliggör i princip samma sak som användarvyerna fem, sex och sju 

så denna användarvy har fått utgöra figur för beskrivning av dessa. Nedan användarvy 

för sammanställning av ekonomisk data: 

 

Figur 12 Användarvy 9a: kostnader för manuell och automatisk plåthantering 
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Figur 13 Användarvy 9b: kostnader för manuell och automatisk plåthantering 

 

Figur 14 Användarvy 9c: mervärden för automationslösningar 
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Figur 15 Användarvy 9d: mervärden för automationslösningar 

 

Figur 16 Användarvy 9e: investeringskalkyler för automationslösningar 

4.2. Kalkyleringsverktygets begränsningar 

Genom att gömma undan arbetsblad med data har vissa problem gällande 

användarvänlighet lösts medan nya problem tillkommit. Den dagliga användningen av 

verktyget blir klart lättare men detta upplägg försvårar också uppdateringar av 

verktyget. Verktygets modell är enbart aktuell för en viss tid framöver förrän den måste 

uppdateras. Uppdatering av priser kan förvisso enkelt göras i den andra användarvyn, 

men med takten teknologin går framåt kommer troligtvis nya modeller och 

uppdateringar till CS II, L III, PR III och MP-Flexit. Dessa uppdateringar för troligtvis 

med sig en lägre energiförbrukning och innebär möjligen att vissa arbetsmoment kan 

utföras snabbare än i de tidigare modellerna. Vissa tekniska detaljer kan också möjligen 

förbättras såsom högre lastningskapacitet i vikt och höjd på staplarna av plåt på 

paletter. Detta innebär att användaren måste gå in i arbetsblad som gömts undan och 

ändra på restriktioner och data.  

Lösningen på problemet är möjligen att efter några år göra nya tidsstudier och gå 

igenom vilka tekniska värden som måste uppdateras. Detta kan vara arbetsdrygt och 

förutsätter att det finns personal på företaget som känner till mera exakt 
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kalkyleringsverktygets uppbyggnad. Fastän försäljningsingenjörerna genom skolning i 

verktygets funktioner kan betraktas som sofistikerade användare saknar de kanske 

kunskap och tid att göra dessa uppdateringar. Ett annat alternativ är att helt enkelt 

bygga ett nytt verktyg med nuvarande användarvyer, metoder och modeller som grund 

för den nya versionen. 
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5 AVSLUTNING 

Syftet med denna avhandling har varit att med hjälp av tidsstudier och analys av 

kostnader för automatisk och manuell metallbearbetning utveckla modell i arbetsblad i 

Excel där mervärden automationslösningar tillför för kunden demonstreras. Vid 

projektets inledning konstaterades det genast att avgränsningar var tvungna att göras 

på grund av såväl tidsmässiga som kostnadsmässiga orsaker. LKI Käldmans 

produktsortiment omfattar ett femtontal maskiner men endast lagerhållningssystemet 

CS II och plåthanteringsmaskinerna L III, PR II och MP-Flexit valde att inkluderas i 

projektet. Tidsmätningar gjordes heller inte i en autentisk produktionsmiljö hos en 

tidigare kund till LKI Käldman utan genom simulerad plåthantering i fabriken i Bennäs 

och genom tidigare upptagna filmsekvenser. 

Användaren av kalkyleringsverktyget måste alltid ta i beaktande att resultaten som 

genereras enbart återspeglar en modell av en perfekt verklighet som i själva verket inte 

alltid existerar. Situationen ser olika ut för varje kund och verktyget är uppbyggd för att 

kunna beskriva hur kundsituationer av erfarenhet har sett ut tidigare. I verktyget har 

enbart estimerats hur en maximal produktion för kunden ser ut och i verkligheten 

behöver det inte alls betyda att kunden har möjlighet att sälja så många delar som det 

är möjligt att producera. 

Vid diskussion med beställaren gällande resultaten kalkyleringsverktyget genererar har 

det dock kunnat konstateras att verktyget ger goda indikationer på vilka områden LKI 

Käldmans automationslösningar tillför mest värde för kunder. CS II kommer bäst till 

användning hos en kund som har ett stort lager med plåt utspritt på stora ytor. Kranen 

i CS II-lagret färdas klart snabbare över en sträcka jämfört med en gaffeltruckchaufför 

även om det tar längre tid att lasta på och av paletter i hyllor. Lagret kan dessutom 

effektivt komprimeras och spara kunden utrymmen i dennes produktionsfaciliteter. 

Fördelarna hos plåthanteringsmaskinerna L II, PR III och MP-Flexit ligger däremot i 

det faktum att de kan arbeta oavbrutet under en längre tid medan fabriksarbetare vid 

manuellt metallarbete måste ha lagstadgade pauser. Fördelarna syns särdeles bra när 

arbete sker i flera skift än ett. 

En typisk ny potentiell köpare av automationslösningar kunde befinna sig i ett land där 

lönerna är höga och arbete sker i två eller tre skift. Denna kund har en tillräckligt stor 

verksamhet för att behöva införskaffa ett flertal stansmaskiner eller laserskärare. 

Kundens verksamhet kräver dessutom en stor lagerhållning av råmaterial och färdiga 
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delar. Kalkyleringsverktyget ger inte enbart försäljningsingenjörerna underlag för att 

kunna demonstrera mervärde, utan även en inblick var den största 

marknadspotentialen finns. En kund i Norge har troligtvis större nytta av att 

automatisera sin produktion än en kund i Kina som istället kan producera metalldelar 

manuellt genom att anställa flera arbetare vilka jobbar för sämre villkor. 

Slutsatserna stämmer också överens med de förutsättningar teorin bakom 

värdeskapande anger.  Icke-värdeskapande aktiviteter såsom väntetider är lägre vid 

bearbetning av metall med hjälp av automation fastän dessa inte helt uteblir och på 

basis av tidsstudier uppgjorda produktionsestimat kan det bevisligen bearbetas mera 

plåt automatiskt än manuellt. Reduceringar fås också i kostnader vilket 

kostnadskalkyleringar påvisar. Detta torde innebära att värde också kan skapas för LKI 

Käldmans kunder på övriga områden än tidseffektivitet. 

Planen hos beställaren är att detta verktyg skall kunna fungera som en pilotversion för 

en framtida webbaserad tjänst för försäljningsagenter runt om i världen. På sikt skall 

försäljningen allt mera ske från dessa försäljningskontor och försäljningsingenjörer 

behöver då ett lättillgängligt globalt verktyg för att beräkna kostnader och demonstrera 

ekonomisk nytta med LKI Käldmans produkter. 

För att kunna bygga en sådan molntjänst krävs ytterligare fortsatt forskning inom 

området. Det webbaserade verktyget kan inte vara uppbyggt i Excel utan måste 

troligtvis programmeras i C++ eller dylikt programmeringsspråk samt göras om i en 

annorlunda plattform. Vidare studier kunde dessutom göras inom 

produktionsplanering där ytterligare undersökningar om arbete inom 

metallbearbetning skulle företas samt undersökningar i hur effektivt plåthantering 

görs. Exempelvis kunde det mätas hur mycket plåtar förstörs när en fabriksarbetare 

tappar en plåt och antalet plåtar som förstörs när maskinerna får avbrott av olika 

orsaker. Detta förutsätter kundbesök runt om i världen och forskning kunde exempelvis 

göras i samband med examensarbete inom ett tekniskt område såsom 

produktionsekonomi eller maskin- och konstruktionsteknik. 

Detta projekt har utförts såsom ett konsultarbete för LKI Käldman säkerligen skulle 

gjorts. Samarbetet har varit nära och gott sedan projektet inleddes även om utmaningar 

funnits på grund av maskinernas tekniska natur. Detta projekt är även det första i sitt 

slag som blivit utfört för LKI Käldman och kan förhoppningsvis fungera som grund för 

utveckling av liknande verktyg för företagets övriga produkter och framtida maskiner.  
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Modellen kalkyleringsverktyget är uppbyggt på kunde även i princip fungera för en 

annan aktör i samma bransch LKI Käldman verkar i. En leverantör av 

automationslösningar till exempelvis Siemens laserskäre skulle dock säkerligen behöva 

ändra viss teknisk data såsom elförbrukning samt uppgöra nya tidsstudier eftersom 

tidsåtgång troligen skiljer sig och vissa arbetsmoment görs olika. 
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APPENDIX 1 INTERVJUGUIDE 

Denna intervjuguide redogör för diskussioner kring projektet som hållits med 

försäljningschef Patrik Brännbacka samt försäljningsingenjörerna Thomas Söderlund 

och Mats Ehnvall vid LKI Käldman under kalkyleringsverktygets utvecklingsperiod 

från februari till oktober 2013. Intervjuer med dessa personer har framförallt hållits i 

samband med utbildning vid projektets inledningsfas i februari 2013 och när kostnader 

för automationslösningar sammanställts i mars 2013. 

1) Varför behövs dessa kalkyler som senare skall kunna användas som ett 
försäljningsverktyg göras? 

2)  Vilka kommer att bli de slutliga användarna av verktyget? 

3) Hur ser den tillfälliga arbetssituationen ut för de kommande användarna av 
försäljningsverktyget? 

4) Vilka automationslösningar skall inkluderas i kalkylerna? 

5) Hur kan ett typiskt flödesschema se ut om CS II, PR III, L III, MP-Flexit och 
Amadas stansmaskin och laserskärare är sammankopplade? 

6) Vilka kostnader kan associeras med LKI Käldmans automationslösningar? 

7) Vad ingår i dessa kostnader? 

8) Kan en skattning av medelkonsumtion för elektricitet maskinerna förbrukar göras 
på basen av erfarenheter? 

9) Hur lång är garantitiden för plåthanteringsmaskinerna? 

10) Hur många år uppskattar ni att maskinerna som behandlas maximalt kan operera i 
produktionen hos en kund? 

11) Vad skall kalkylerna åskådliggöra och vilka avkastningsmått är relevanta för era 
kunder? 
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