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Sammanfattning 

Tillverkande företag i västvärlden har idag svårt att konkurrera med 

lågkostnadsländer som idag är under hög utveckling. För att fortsätta vara lönsamma 

utan att behöva flytta produktion utomlands krävs därför ett kontinuerligt 

förbättringsarbete med att sänka kostnader, där personalkostnader är en väsentlig 

faktor. Automatiserade lösningar kräver inte lika mycket operatörstid. Det finns flera 

olika anledningar till att investera i automation. Det som främst fokuseras på i arbetet 

är ergonomi, flexibilitet, kvalitet och ekonomi där alla, enligt företagsrepresentanter, 

kan mätas i monetära tillgångar. I slutändan är det alltid den ekonomiska 

lönsamheten som ligger till grund för beslutsfattandet från företag. Arbetet tar upp 

hur en lönsam automatisering kan påverka ett industriföretag och vilka faktorer i 

produktionen som kommer att beröras. Syftet är att få en ökad förståelse för 

automatiseringsprojekt och hur en automation skulle kunna effektivisera en befintlig 

manuell process hos ett tillverkande företag. Eftersom automatiseringen inte kommer 

hinna implementeras kommer författarna inte kunna mäta alla faktorer för det 

framtida läget. Viss data från arbetet är begränsad på grund av sekretess från 

företaget. Fokus kommer ligga på att jämföra och redovisa de faktorer som går att 

mäta. Övriga faktorer kommer diskuteras och resoneras kring i så stor omfattning 

som möjligt. Författarna tar upp relevant teori och metod för att läsaren enklare ska 

förstå hur forskarna har gått till väga och vilka hjälpmedel som använts för att öka 

trovärdigheten av arbetet. Processen som studeras i arbetet hanterar skorstensmoduler 

till braskaminer. I examensarbetet redovisas och diskuteras hur olika faktorer 

kommer att påverka fallföretaget om en automatisering skulle implementeras. 

Författarna kom fram till att en automatisering är fullt möjlig och att den blev 

ekonomiskt lönsam men främst att den markant kommer förbättra ergonomin för 

operatörerna. Författarna rekommenderar företaget att investera i det slutgiltiga 

lösningsförslaget. 

  



 

 

Summary 

Manufacturing companies in the western world today have difficulty in competing 

with low-cost countries that are currently undergoing high development. Therefore, 

in order to keep being profitable without having to move production abroad, 

continuous improvement efforts are required to reduce costs, of which operator costs 

become an essential factor. Automated solutions do not require as much operator 

time. There are several different reasons for companies to invest in automation. What 

is primarily focused on in this case study is ergonomics, flexibility, quality and 

economy where each of them, according to company representatives, can be 

measured in monetary assets. In the end, it is always the economic profitability that is 

the basis for decision-making by companies. The case study addresses how profitable 

automation can affect an industrial company and what factors in the production that 

will be affected. The aim is to get an increased understanding of automation projects 

and how an automation could streamline an existing manual process at a 

manufacturing company. Since the automation will not be implemented, the authors 

will not be able to measure all factors for the future situation. Some data from our 

work are also limited due to confidentiality from the company. The focus will be 

comparing and account for the factors that can be measured. Other factors will be 

discussed and resonated as widely as possible. The authors presents relevant theory 

and methodology to make it easier for the reader to understand how the researchers 

have worked and what tools have been used to increase the credibility of the study. 

The process studied in the report handles chimney modules for stoves. In the case 

study, it is reported and discussed how different factors will affect the case company 

if an automation was to be implemented. The authors concluded that automation is 

fully possible and that it would be economically profitable, but primarily that it will 

significantly improve the ergonomics of the operators. The authors recommend the 

company to invest in our investment proposal. 

  



 

 

Abstract 

Trenden går mot att västvärlden utsätts mer och mer för hård konkurrens från 

lågkostnadsländer inom tillverkningsindustrin. Det krävs därför att företagen arbetar 

med olika strategier och metoder som får dem att fortfarande vara lönsamma utan att 

behöva omlokalisera. I den här rapporten utreds ett exempel på hur en investering 

med hjälp av förbättringsarbete inom ergonomi, kvalitet, flexibilitet och 

lönsamhetsbedömt underlag kan hjälpa ett industriföretag att sänka sina kostnader på 

lång sikt och bli mer konkurrenskraftiga. 

Nyckelord: Automatisering, automation, kvalitet, ergonomi, ekonomi, kalkylering, 

investering, kravspecifikation, flexibilitet.    



 

 

Förord 

Examensarbetet på 22,5 högskolepoäng är den sista delen av vår 

högskoleingenjörsutbildning inom industriell ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Projektet genomfördes i samarbete med industriföretaget NIBE AB i Markaryd.  

Vi vill rikta ett stort tack till NIBE med personal. Främst vill vi tacka Henrik 

Axelsson som ordnade både lunch och boende till oss under studien. Vi vill även 

tacka Henrik och Patrik Ahlin för ert stora engagemang genom hela arbetets 

process.  

Ett stort tack till vår handledare Sven Kallin och examinator Mirka Kans för viktig 

feedback genom hela vårt arbete.  

Våra opponenter, Axel Juliusson, Amar Sabic och Viktor Hultgren, vill vi även 

tacka för väl genomförda opponeringar som har hjälpt oss mycket under arbetets 

gång.  

Tack! 

Växjö, 19 maj 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

       Isak Linse   Victor Haraldsson 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion _______________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund _________________________________________________________ 1 

1.2 Problemdiskussion __________________________________________________ 2 

1.3 Syfte och mål ______________________________________________________ 3 

1.4 Avgränsningar _____________________________________________________ 3 

1.5 Ordlista ___________________________________________________________ 4 

2. Teori _____________________________________________________ 5 

2.1 Automatisering _____________________________________________________ 5 

2.2 Projektering av automatisering ________________________________________ 5 

2.3 Kvalitet ___________________________________________________________ 6 

2.4 Ergonomi _________________________________________________________ 6 

2.5 Flexibilitet ________________________________________________________ 6 

2.6 Investering ________________________________________________________ 7 

2.7 Investeringskalkyl __________________________________________________ 8 

2.8 Operatörskostnader ________________________________________________ 10 

2.9 Spaghettidiagram __________________________________________________ 10 

3. Metodologi _______________________________________________ 11 

3.1 Sammanfattning av metodval ________________________________________ 11 

3.2 Vår metod och våra val _____________________________________________ 11 

3.3 Vetenskapligt synsätt _______________________________________________ 12 

3.4 Vetenskapliga angreppssätt __________________________________________ 13 

3.5 Vetenskaplig forskningsmetod________________________________________ 14 

3.6 Källor ___________________________________________________________ 15 

3.7 Datainsamlingsmetod _______________________________________________ 15 

3.8 Studiens tillförlitlighet ______________________________________________ 16 

4. Företagsbeskrivning _______________________________________ 18 



 

 

5. Nulägesbeskrivning ________________________________________ 19 

5.1 Produktbeskrivning ________________________________________________ 19 

5.2 Materiallista ______________________________________________________ 21 

5.3 Materialflöde _____________________________________________________ 22 

5.4 A0630 ___________________________________________________________ 24 

5.5 Kvalitet __________________________________________________________ 25 

5.6 Ekonomi _________________________________________________________ 25 

5.7 Ergonomi ________________________________________________________ 26 

5.8 Flexibilitet _______________________________________________________ 26 

6. Nulägesanalys _____________________________________________ 27 

6.1 Kvalitet __________________________________________________________ 27 

6.2 Ekonomi _________________________________________________________ 27 

6.3 Ergonomi ________________________________________________________ 28 

6.4 Flexibilitet _______________________________________________________ 28 

7. Resultat och rekommendationer _____________________________ 30 

7.1 Automationens komplexitet __________________________________________ 30 

7.2 Kravspecifikation __________________________________________________ 31 

7.3 Framtagning av lösningsförslag för automatisering _______________________ 31 

7.4 Slutgiltigt lösningsförslag för en automatisering __________________________ 35 

7.5 Rekommendationer ________________________________________________ 40 

8. Diskussion ________________________________________________ 41 

9. Slutsatser _________________________________________________ 43 

10. Referenser _______________________________________________ 45 

10. Bilagor __________________________________________________ 48 

 

 



 

 

1 

Linse & Haraldsson 

1. Introduktion 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden till studien med syfte och mål samt 

relevanta avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Tillverkande företag i västvärlden har idag svårt att konkurrera med 

lågkostnadsländer. Utvecklingen går mot att lågkostnadsländerna producerar 

med bättre kvalitet samtidigt som lönerna höjs från en mycket lägre nivå, 

vilket ger fortsatt hög konkurrenskraft. Västvärlden drivs därför av att finna 

nya kreativa lösningar för att klara av konkurrensen utan att behöva flytta 

produktionen utomlands (Johansson & Fagerström, 2005). För att uppnå en 

förbättrad arbetsplats med minskade kostnader används optimerings- och 

förbättringsarbeten enligt Bjurström (2016). Optimering är när något utförs 

på bästa möjliga sätt (Lundgren, Rönnqvist & Värbrand, 2010). Det har 

blivit en trend att arbeta med Lean Production för att minska variationer och 

slöserier i processer och på så vis minska kostnader över tid (Bjurström, 

2016). 

Det krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete för att sänka kostnaderna och 

då är personalkostnaderna en väsentlig faktor. En riktning industriföretagen i 

västvärlden tagit för att reducera sina kostnader har varit att automatisera sin 

produktion eller delar av den för att öka lönsamheten genom bland annat 

förbättrad kvalitet, flexibilitet, ergonomi och minskad personalkostnad 

(Johansson & Fagerström, 2005). 

Det finns olika anledningar till att investera i en automatisering och en 

anledning är för att minska kostnader. Antingen kan den gamla utrustningen 

behöva ersättas eller vill man ersätta en manuell process med en 

automatiserad. Investeringens mål är främst att sänka kostnaden per 

tillverkad produkt, en så kallad rationaliseringsinvestering (Wallster, 1994). 

Vid investeringar gäller det att hålla koll på alla kostnader som uppkommer 

och inte bara kolla på inköpspriset.  

“The investment into industrial robot cells is often based on the initial 

offering and its pay-off time. However, procurement decisions based only on 

the initial price are often poor decisions since they do not consider hidden 

cost factors such as maintenance or energy consumption.” (Landscheidt & 

Kans, 2015). 

Ergonomi är en viktig faktor att ta hänsyn till vid förbättringsarbete. 

Anledningen till det är för att företaget vill reducera mängden sjukskriven 

personal men även gynna verksamhetens utveckling och personalens 

arbetsmiljö (Bergman & Klefsjö, 2012). Repetitivt arbete som till exempel 

montering är en av de främsta orsakerna till belastningsskador inom 
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industrin. Monotont arbete där en operatör upprepar samma arbetsuppgift 

med bara några sekunders mellanrum är ett vanligt arbetsmiljöproblem 

(Wallster, 1994). 

Moralen hos arbetarna blir bättre om de får arbeta med varierande uppgifter 

och känner att de fyller en större funktion och därav känner en högre grad av 

självuppfyllelse. Graden av arbetstillfredsställelse varierar beroende på 

graden av automatisering. Det finns en risk att automatiseringen inte klarar 

hela arbetsprocessen och operatören måste därav hantera restarbete. Vid en 

automatisering ska operatören helst frigöras helt från processen för att öka 

chansen för hög arbetstillfredsställelse (Wallster, 1994). 

En automatiserad process ger med stor sannolikhet bättre lönsamhet på sikt 

genom både högre produktkvalitet och även lägre personalkostnader 

(Sharma, 2011). För att en investering ska vara ekonomiskt lönsam och nå 

upp till målsättningarna behövs god planering med fyra olika faser: 

• Idéfas 

• Förstudiefas 

• Projekteringsfas 

• Drifttagningsfas 

Många projekt som förhastas får problem som inte lösts i förstudien och 

företagen måste därför hantera problemen under driften istället, vilket kan 

bli dyrt (Wallster, 1994).  

1.2 Problemdiskussion 

Skorstensmontering är ett tungt arbete som kräver mycket fysisk aktivitet av 

en operatör när den sker manuellt. Långa och tunga rör ska monteras med 

precision. Den färdiga produkten ska sedan emballeras i kartong som 

försluts med tejp. Det medför ett antal ryckiga moment vilket inte är 

ergonomiskt för operatören.  

Skorstensmoduler finns i olika dimensioner och utföranden. Den manuella 

processen kan hantera montering och emballering oberoende av 

skorstensmodul. Om en automatisering ska vara möjlig för en så komplex 

process krävs det en lösning som klarar av montering och emballering av 

skorstensmoduler med samma flexibilitet som i nuläget. 

Det finns många faktorer som påverkas när industrier automatiserar, 

däribland: ergonomi, kvalitet, takttid och minskade kostnader som till 

exempel reducerad personalkostnad. Faktorer som de här kan ha varierande 

påverkan, positiv som negativ, för olika företag.  

Ett lösningsförslag samt komplett lönsamhetsbedömt underlag för 

investering behöver tas fram för att företaget eventuellt ska implementera en 

automatisering av processen. Det behövs även för att se hur de olika 

faktorerna påverkas i jämförelse med nuläget.  
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Problemdiskussion samt bakgrund mynnade därför ut i följande 

problemformulering:  

Hur inverkar en automatisering på ett industriföretag och vilka faktorer 

kommer att påverkas? 

1.3 Syfte och mål 

Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse för automatiseringsprojekt och hur det kan 

effektivisera en befintlig manuell process hos ett tillverkande företag. 

Mål 

Kommer följande faktorer att förbättras av en automatisering? 

• Ergonomi 

• Ekonomisk lönsamhet 

• Kvalitet på montering och emballage 

• Flexibilitet med fokus på takttid för eventuell tillväxt 

1.4 Avgränsningar 

NIBEs fabrik i Markaryd är uppdelad i flera linor varav kaminerna följer en 

och skorstenarna en annan. Huvudsakligen kommer författarna bara att 

granska skorstensmonteringen men för att förtydliga vissa delar kommer 

även andra processer som är kopplade till skorstensmonteringen att beröras. 

Författarna kommer inte göra någon flaskhalsanalys då arbetet kommer ske 

på företagets begäran. Företaget är intresserade av att se hur en 

automatisering av skorstensmonteringen skulle påverka deras produktion. 

Produkterna som ska monteras och emballeras i processen är utformade på 

fyra olika sätt och produceras i olika dimensioner. Lösningsförslaget måste 

därför visa att automatiseringen fungerar oberoende av produkt. 

Automatiseringen kommer inte hinna implementeras av företaget under 

tiden för vår studie. Arbetet kommer därför vara en förstudie för att se hur 

processen kommer påverkas. Lösningsförslag och ett antal olika faktorer 

som kommer påverkas i processen kommer därför vara i fokus. Eftersom 

automatiseringen inte kommer hinna implementeras så kommer författarna 

inte kunna mäta alla faktorer för det framtida läget, fokus kommer ligga på 

att jämföra de faktorer som går att mäta. Övriga faktorer kommer diskuteras 

och resoneras kring i så stor omfattning som möjligt. På grund av viss 

sekretess från företaget så kommer en del data och beräkningar inte 

återfinnas i rapporten. Sekretessen rör främst kostnader och produktionstider 

för företaget. 
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1.5 Ordlista 

• A0610 – Pulverlackering för plåtkomponenter. 

 

• A0620 – Process i fabriken där bland annat mantel och skorstensrör 

valsas och plasmasvetsas. 

 

• A0630 – Manuell monterings- och emballeringsprocess för 

skorstensmoduler.  

 

• Mantel – Yttre röret på skorstensmoduler, pulverlackerad. 

 

• Rörskål – Tillverkad av stenull och är till för att isolera skorstenen.  

 

• Skorstensrör – Inre röret i en skorstensmodul, tillverkad av rostfritt 

stål.  

 

• Skorstenshäck – Lastbärare för skorstensmoduler och dess 

komponenter. Finns i två utförande, en för insatsmaterial och en för 

slutprodukter.  
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2. Teori 

Nedan följer en genomgång av den teoretiska referensram som arbetet 

bygger på. 

2.1 Automatisering 

Automatisering är en arbetsprocess där målet är att skapa ett maskinellt styrt 

produktionssystem på grund av diverse olika anledningar. Det har blivit en 

framåtgående trend att industriföretag automatiserar sina processer (Sharma, 

2011). Det finns flera fördelar med att automatisera ett processflöde, varav 

några enligt Sharma (2011) är: 

• Minskning av produktionsförlust i form av tid förlorad vid stopp 

eller omställningar.  

 

• Ökad produktivitet vid mindre stopp och kortare omställningar.  

 

• Ökat resursutnyttjande och minskat behov av personal med hög 

expertis.  

 

• Reducering av fel på grund av den mänskliga faktorn.  

 

• Högre säkerhet och trovärdighet av processen. 

2.2 Projektering av automatisering 

Projektering av automatisering kan delas upp i fyra faser: Idéfasen, 

förstudiefasen, projekteringsfasen och drifttagningsfasen. 

Enligt Wallster (1994) borde större vikt läggas på de två första då de inte 

alltid tilldelas den betydelse som de borde.  

Idéfasen 
Det finns många sätt att kreativt komma på idéer, till exempel via 

konkurrenter, mässor, försäljare eller tidskrifter. Om ett företag har fler idéer 

än vad de har resurser till är det ett tecken på ett friskt företag. Idéfasen ska 

inte underskattas eftersom fel som upptäcks tidigt i processen inte blir lika 

dyrt som om de hade genomförts innan felet kom till ytan. 

Förstudiefasen 
En ordentligt utförd förstudie är grundstenen för en lyckad automatisering. 

Även i den här fasen har kostnaderna inte hunnit sticka iväg allt för mycket 

om fel upptäcks. Det kan vara bra att förstudien utförs av en utomstående 

part, exempelvis en konsult som kan komma med en ny inblick i företaget. 

Personen i fråga är inte “skadad” av arbetssätten som de anställda på 

företaget vanligtvis använder sig av. De kan därför enklare komma med nya 

kreativa tillvägagångssätt (Wallster, 1994). 
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2.3 Kvalitet 

Kvalitet är ett brett begrepp som enligt Bergman & Klefsjö (2010) definieras 

som:  

“Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar”.  

Det uppstår ofta någon form av fel vid tillverkning av stora mängder 

produkter, kvalitetsbrister. Att produkten inte följer standarden eller att 

produkten inte ligger inom rätt dimensioner. När ett företag levererar en 

produkt med kvalitetsbrister till kund uppstår kostnader. Dessa kostnader 

brukar delas upp i interna felkostnader och externa felkostnader. Företag 

försöker givetvis minska på dessa kostnader och arbetar därför med att 

stärka kvaliteten på tillverkningen istället för att lägga resurser på omarbeten 

på grund av reklamation från kund (Bergman & Klefsjö, 2010). 

2.4 Ergonomi 

Ergonomi definieras enligt Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige 

(EHSS) som:  

“Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som 

i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i 

syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 

produkter och arbetssystem.”  

Begreppet ergonomi gäller mer än den fysiska belastningsergonomin, 

begreppet innefattar även informationsergonomi och systemergonomi. 

Ergonomiska frågor rör alltså dels monotont fysiskt belastande arbete. 

Ergonomi rör till exempel även hur arbetsfördelning mellan en grupp 

individer delas upp och hur de kan påverka upplägget samt tempot för 

produktionen (Mathiassen, Munck-Ulfsfält, Nilsson & Thornblad, 2007).  

2.5 Flexibilitet 

Flexibilitet i tillverkningsindustrin brukar förkortas till FMS, (Flexible 

Manufacturing System). Flexibiliteten för ett system är hur bra det klarar av 

att hantera förändring, exempelvis när nya produkter ska börja tillverkas, 

takttiden förändras eller produktionsvolymen ökar (Shivanand, Benal & 

Koti, 2006).  

Takttid är den tid ett företag skall tillverka en produkt på för att klara av att 

möta efterfrågan (Rother & Shook, 2004). Beräkning av takttid görs enligt 

följande formel: 
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𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
= 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 

Formel 1: Takttidsberäkning 

(Rother & Shook, 2004, s.38). 

Cykeltid är den tid som mäter hur lång tid en process tar. I jämförelse med 

takttid är cykeltiden den tid det verkligen tar för en produkt att gå igenom 

hela processen (Dennis & Shook, 2016). 

2.6 Investering 

En investering är ett sätt att använda sitt kapital och sina resurser på för att 

förhoppningsvis skapa ett mervärde på sikt. För att nå bra och lönsamt 

resultat med en investering utför företag ofta kalkylering (Holmström & 

Lindholm, 2011). 

2.6.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är ett dokument som beskriver vilka krav och mål som en 

produkt eller ett produktionssystem skall uppfylla. Det som ska finnas med i 

en kravspecifikation är allt som styr utvecklandet av ett produktionssystem. 

Varje kravspecifikation är dock unik och kräver att företagen anpassar den 

efter deras givna situation.  

En kravspecifikation används främst mellan ett företag och deras leverantör 

för att beskriva vilka krav företaget ställer på en leverantör och att de måste 

leverera en produkt eller ett produktionssystem inom bestämda ramar. 

Anledningen är för att minimera risken för missförstånd och fel. Den 

används också som hjälpmedel för att avgöra om en investering kommer bli 

lönsam (Wallster, 1994). Ett företag skulle exempelvis kunna se om 

takttiden i det investerade produktionssystemet kommer hålla sig inom de 

bestämda ramarna och därmed avgöra om det är lönsamt för företaget att 

investera eller ej.  

2.6.2 Rationaliseringsinvestering 

Rationaliseringsinvestering är när ett företag väljer att göra en investering i 

syfte att minska kostnaden per produkt. 

Enligt Wallster (1994) är det två olika resurser som kan rationaliseras: 

Arbetstidsrationalisering är vanligt vid automatisering för att där kan ett 

företag hitta delar som kan effektiviseras och därmed spara resurser. 

Kapitalrationalisering har i syfte att minska kostnaderna på framförallt 

bundet kapital som exempelvis att minska på lager och höja 

maskinutnyttjande.  
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2.6.3 LCC - Life cycle cost 

Ett systems totala kostnad över den tiden ett företag äger systemet kallas 

“life cycle cost” (Bergman & Klefsjö, 2012). Livscykelkostnad är ett 

begrepp som används för att få en bättre helhetssyn över sina investeringar. 

Genom användning av livscykelkostnadskalkyler ges ett bättre långsiktigt 

perspektiv på en investering och olika investeringsförslag kan jämföras för 

att se vilket som ger bäst lönsamhet på lång sikt. En lite mer traditionell syn 

på inköp är att endast fatta investeringsbeslut baserat på inköpspris, vilket 

kan resultera i en dålig investering över tid. Med hjälp av en 

livscykelkostnadskalkyl kan man även identifiera drift- och 

underhållskostnader för att kunna jämföra och inkludera dem i 

beslutsfattandet (Upphandlingsmyndigheten, 2017).  

 

Bild 1. Isberget, illustration av dolda kostnader vid inköp 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

2.7 Investeringskalkyl 

För att en investering ska bli lönsam är det viktigt för företag att göra 

noggranna kalkyleringar innan beslut fattas om vilket investeringsalternativ 

som är bäst. Genom att beräkna olika investeringars lönsamhet och 

ekonomiska påverkan kan man lättare komma fram till vilket alternativ som 

gynnar företaget mest. En investeringskalkyl bygger i de flesta fall på 

prognoser om framtida utbetalningar och inbetalningar, vilket lätt kan skapa 
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osäkerhet enligt Holmström & Lindholm (2011). Investeringskalkylering 

kan göras med hjälp av flera olika principer, bland annat Pay-off metoden 

och nuvärdesmetoden. 

2.7.1 Pay off-metoden 

Pay off-metoden eller återbetalningsmetoden som den brukar kallas är en 

investeringskalkyl som mäter återbetalningstiden för en investering. Den 

mäter hur lång tid (oftast i år) det tar innan pengarna från en investering är 

återbetalda (Holmström & Lindholm, 2011). 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

Formel 2: Pay off-metod 

(Holmström & Lindholm, 2011, s.287). 

2.7.2 Nuvärdesmetod 

Nuvärdesmetoden är vanligt förekommande vid utförande av en 

investeringskalkyl och den rekommenderas vid automation (Wallster, 1994). 

Den mäter skillnaden mellan investeringens nya utbetalningar och 

inbetalningar. Eftersom mätningen inkluderar hela livslängden av en 

investering behöver kalkylräntenivån inkluderas. Pengar i framtiden är 

förmodligen mindre värda än idag på grund av inflationen (Holmström & 

Lindholm, 2011). För att kunna räkna med kalkylräntan i beräkningarna av 

nuvärdesmetoden används en specifik faktor som tas fram genom tabell b 

och c, se bilaga 2 resp. 3. Formeln för nuvärdesmetoden ser enligt 

Holmström & Lindholm (2011) ut på följande vis:  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑑𝑒 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 
+ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
− 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

= 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

Formel 3: Nuvärdesmetod 

(Holmström & Lindholm, 2011, s.292). 

Formeln kan alltså se ut enligt följande:  

(𝑎×𝑇𝑎𝑏 𝐶)  + (𝑅×𝑇𝑎𝑏 𝐵) − 𝐺 = 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

o Årliga inbetalningsöverskott (a) 

o Tabell C (y-led: återbetalningstid, x-led: kalkylräntan) 

o Tabell B (y-led: återbetalningstid, x-led: kalkylräntan) 

o Restvärde av investering (R) 

o Grundinvestering (G) 

o Kapitalvärde av investeringen (kapitalvärde) 
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2.7.3 Kalkylränta 

Vid kalkylering brukar det talas om kalkylränta. Det är en ränta som varje 

företag väljer själv. Den beskriver vad företaget tror de hade kunnat få i 

avkastning på sitt kapital eller vilken ränta de kunnat få med hjälp av 

alternativa kapitalplaceringar (Holmström & Lindholm, 2011).  

2.8 Operatörskostnader 

Operatörskostnader utgör en stor del av de kostnader industriföretag betalar 

ut årligen. Företagens kostnader för varje medarbetare utgörs inte endast av 

lönen, det tillkommer även arbetsgivaravgifter som för närvarande är 31,42 

% av den bruttolön och förmånsvärde som företaget betalar ut till 

medarbetaren (Skatteverket, u.å.).  

Arbetsgivarverket skriver: “Varje 100-tal kronor som en statsanställd får i 

lön kostar i snitt arbetsgivaren närmare 149 kronor. Mellanskillnaden består 

huvudsakligen av lagstadgade arbetsgivaravgifter och avgifter enligt de 

statliga kollektivavtalen.” (Arbetsgivarverket, 2016). 

2.9 Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram är ett verktyg som används för att lokalisera de 

värdeskapande moment som utförs i en process. Det är en layoutritning på 

ett företags process med angivna momentsteg och ett streck som följer varje 

moment eller till exempel rörelserna från en operatör. Det kallas 

spaghettidiagram för att strecken ofta kan se ut som spaghetti (T. Allen, 

2010).  
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3. Metodologi 

Här beskrivs arbetets metoder och tillvägagångsätt till följd av en 

överskådlig sammanfattning av de vetenskapliga referensramarna. 

3.1 Sammanfattning av metodval 

Forskarnas metodval för studien ges av figur 1:  

 

Figur 1: Sammanfattning av metodval 

3.2 Vår metod och våra val 

Forskarna har valt att genomföra en fallstudie på NIBE AB (Contura), 

Markaryd, Småland. Studien kommer genomföras på ett specifikt 
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produktionsavsnitt där djupgående kunskaper för området krävs. Författarna 

kommer ta hjälp av företaget och personalen vid insamlande av data. Studien 

börjar med en mängd ostrukturerade intervjuer med företagets anställda där 

informationen blir en tolkning av deras uppfattade situation. 

Intervjuer genomförs informellt löpande genom studiens gång när frågor 

uppstår eller när mer information behöver samlas in. Författarna och 

handledare kommer även ha kontinuerliga strukturerade uppföljningsmöten 

under studien för att se till att arbetet fortskrider som det ska. För att 

säkerställa hög validitet för studien har författarna sporadiska möten med 

studiens två handledare samt väl valda tredje parter. Informationen från 

företaget får ses som valid och reliabel då den tagits fram av experter på 

företaget och en tredje professionell part som genomför tidmätningar 

kontinuerligt på företaget. För att uppnå en hög reliabilitet kommer layout 

och rörelsemönster tas fram med hjälp av egna mätningar, i samråd med 

personal och arbetsbeskrivningar. 

Författarna kommer försöka vara objektiva under hela 

datainsamlingsprocessen för att det inte ska påverka något av de framtida 

besluten som behöver tas. För att kontrollera en del av informationen vi får 

från företaget så genomförs även egna objektiva mätningar, beräkningar, 

observationer samt test av olika moment.  

Författarna börjar med att samla in empiri för att sedan kunna ta fram egna 

teorier och hypoteser kring ämnet. De teorierna kommer sedan utvecklas och 

diskuteras med bland annat företagets leverantörer för att komma fram till en 

slutgiltig lösning. Arbetet med den empiriska och den teoretiska insamlingen 

sker parallellt med varandra då hypoteser kommer utformas och undersökas 

kontinuerligt genom studien.  

Information som teori och empiri kommer tas fram med hjälp av personal 

från företaget, företagets hemsida och företagets affärssystem. Forskarna 

använder sig även av vetenskapliga artiklar och böcker från både bibliotek 

och elektroniska databaser. Vid användning av källor i studien gör forskarna 

en bedömning om hur relevant källan är för sammanhanget samt en kontroll 

om materialet är föråldrat. Kontrollen utförs genom att studera tiden från 

utgivningsdatum till nuläge samt även en bedömning av författare och 

förlag. För att vidare säkerställa informationen som samlas in ska forskarna 

genomföra egna mätningar, observationer och antaganden för de områden 

som kommer vara av betydelse för studien. 

3.3 Vetenskapligt synsätt 

Vid förfarande av en vetenskaplig undersökning finns det olika 

kunskapsteorier för de vetenskapliga synsätten. Valet av synsätt blir basen 

för hur undersökningens kunskap genereras. Synsätten skiljer sig åt 

beroende på vad vetenskapen och människor bedömer vara den rätta 

kunskapen för en specifik undersökning. Erhållen kunskap kan beskriva hur 
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något fungerar eller används för att få en ökad förståelse för en företeelse. 

De två vanligaste kunskapsteorierna idag är hermeneutiskt förhållningssätt 

och positivistiskt förhållningssätt och de kan ses som motsatser till varandra 

(Söderblom & Ulvenblad, 2016). 

3.3.1 Positivism 

Positivistiska synsättet anser att vår omvärld är objektiv och därför går det 

att studera den objektivt från ett utomstående perspektiv, eftersom samhället 

och forskaren är två separerade delar. Inom positivismen bedöms kunskap 

som så kallat “hård data”. Det innebär att informationen som kan läras in är 

kortfattad och kan visualiseras på ett bildligt sätt. Positivisten testar 

hypoteser och antaganden genom logiska resonemang där målet är att nå 

förklaringar genom användande av kvantitativa metoder för datainsamling 

(Söderblom & Ulvenblad, 2016). 

3.3.2 Hermeneutik 

Det hermeneutiska synsättet ses som positivismens motsats. 

Hermeneutismen behandlar kvalitativ data subjektivt som “mjuk 

information” till skillnad från positivismens kvantitativa “hårda data”. 

Hermeneutiken var till en början till för att tolka texter genom att forskaren 

engagerade sig i att försöka förstå upphovsmannens mening med texten. 

Kunskapen är sådan som bör upplevas för att få förståelse, vilket även är 

meningen med det hermeneutistiska synsättet (May, 2011). 

3.4 Vetenskapliga angreppssätt 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för hur forskare kan kartlägga 

verkligheten och koppla ihop teori med empiri. De tre olika angreppssätten 

som behandlas i detta avsnitt är deduktion, induktion och abduktion.  

3.4.1 Deduktion 

Det deduktiva angreppssättet utgår från vad andra har skrivit tidigare och 

forskaren tar fram hypoteser och ställer frågor kring detta för att sedan testa 

dem i en studie. Deduktion följer alltså den positivistiska synen på att 

objektifiera omvärlden och på så sätt hitta förklaringar till de problem som 

finns. Statistiska metoder används för att analysera de data som vanligtvis 

samlas in genom enkäter eller liknande. Slutsatser innebär oftast att verifiera 

eller förkasta de hypoteser som tidigare ställdes (Söderblom & Ulvenblad, 

2016). Kort sagt kan man säga att deduktion innebär att man går från teori 

till empiri. 

3.4.2 Induktion 

Med ett induktivt arbetssätt menas att forskaren kan studera sitt målobjekt 

utan att tidigare ha förknippat det med en rådande teori för ämnet. På så vis 
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får forskaren först skapa sig en bild av ämnet utan att kunna jämföra med 

teorier. Genom den empirin som forskaren samlar in formulerar denne sedan 

en teori baserat på det som samlats in (Patel & Davidson, 2011). Teorin blir 

alltså ett resultat av fallstudien baserat på de generaliserade slutsatser som 

forskaren observerat och analyserat (Bryman & Bell, 2013). 

3.4.3 Abduktion 

Det abduktiva arbetssättet kan man säga är en hybrid av deduktion och 

induktion. Abduktionen börjar med en induktiv ansats där man först utifrån 

ett enskilt fall tar fram ett hypotetiskt mönster som förslag till en teori. 

Senare testas hypotesen eller teorin på nya fall utifrån ett deduktivt 

arbetssätt. Hypotesen eller teorin som togs fram kan då utvecklas för att 

generalisera studien. Forskaren blir då inte låst som man annars lätt kan bli 

genom att arbeta med deduktion eller induktion. Risken med abduktion är att 

forskaren undermedvetet gör val baserat på dennes tidigare erfarenheter som 

påverkar studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). 

3.5 Vetenskaplig forskningsmetod 

Tillvägagångsätten forskarna har använt sig av vid insamling av empirisk 

data. Det finns två olika metoder för att samla in data, kvalitativt och 

kvantitativt. Skillnaden mellan dessa är bland annat hur de använder teori 

och vilket vetenskapligt synsätt som ligger till grund för studien (Bryman & 

Bell, 2013). 

3.5.1 Kvalitativ 

Användning av den kvalitativa metoden symboliseras med att gå in mer på 

djupet av ämnet. Istället för att analysera ett ämne med hjälp av siffror och 

statistik läggs vikt vid ord och personkontakt. Metoden utförs genom 

upplevelser, observationer och intervjuer. Företag skapar ofta egna metoder 

för kvalitativ forskning. Fördelen är att metoden är flexibel och enkel att 

anpassa under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). 

3.5.2 Kvantitativ 

De kvantitativa metoderna används vid insamling av data med ett deduktivt 

synsätt. Datainsamlingen ska vara generell och ska ske ur ett objektivt 

perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Den insamlade data mäts med hjälp av 

statistik och siffror. Det finns två sätt att mäta statistik på ett kvantitativt sätt. 

Det första är, deskriptiv statistik som beskriver resultaten i form av siffror 

och den andra är hypotesprövande statistik som beskriver hur statistiska 

hypoteser kan prövas (Patel & Davidson, 2011). 
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3.6 Källor 

För att en vetenskaplig skrift/artikel ska vara trovärdig för läsaren behöver 

författarna använda sig av tidigare dokumenterad information för att styrka 

påståenden och höja reliabiliteten för innehållet (Thurén, 2013). 

3.6.1 Primära och sekundära källor 

Primärkällor är information som framtagits från personer som själva har 

bevittnat en händelse för att sedan ge en återskapande bild. Källans 

trovärdighet påverkas av tiden mellan insamlandet och återskapandet men de 

kan även påverkas av sociala sammanhang (May, 2011). En sekundär källa 

är när personen i fråga inte själv har bevittnat händelseförloppet utan 

återskapar en bild av data från tidigare framtagande (Dahmström, 2011). 

3.6.2 Källkritik 

För att se hur väl källor används och hur trovärdiga de är används källkritik. 

Det är ett måste att en källa är refererad korrekt och att den är vad den utger 

sig för att vara. Även tidssambandet, mellan tiden källan är skriven och 

nutid, är av högsta intresse. Om det är lång tid däremellan minskar 

trovärdigheten. Källan ska inte i sig vara refererad till en annan källa och 

författaren ska vara oberoende (Thurén, 2013). 

3.7 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen är ett verktyg för att få en bra grund till ett arbete. 

Insamling av för mycket data som inte är relevant för senare analys är 

däremot slöseri (Bergman & Klefsjö 2012). Det finns många olika metoder 

för att samla in information eller data på. Nedan beskrivs de 

datainsamlingsmetoder som studien grundar sig på. 

3.7.1 Intervjuer 

Strukturerad 

Den strukturerade intervjun är mer förberedd och frågorna som ställs är 

konkreta och djupgående för att få hög reliabilitet och gärna svar som kan 

mätas i form av data (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

Ostrukturerad 

I en ostrukturerad intervju ställs mer öppna frågor så att den intervjuade 

personen kan bestämma mer om vad han vill berätta. Det ger ofta en bred 

bild av situationen men kan vara svårt att mäta i form av siffror (Höst, 

Regnell & Runeson, 2006). 

3.7.2 Observationer 

Observationer är en datainsamlingsmetod som kan ske både via 

observatörens egna sinnen eller med hjälp av tekniska redskap. Det finns tre 
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olika metoder för observation, ett är att observatören integrerar sig med 

gruppen som blir observerade eller kan han observera ett arbetsmoment på 

avstånd men att det tydligt framgår vad observatörens syfte är. Det sista är 

att han observerar utan att informera de observerade, det kan exempelvis ske 

i form av videoinspelning (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

3.7.3 Dokument 

Merriam (1994, s. 129) förklarar dokument som: 

”Dokument definieras som offentliga handlingar, personliga källor, fysiska 

lämningar och artefakter och de utgör den tredje huvudsakliga 

informationskällan.” 

När forskare använder sig av dokument måste han tänka på att dokumenten 

inte behöver vara framtagna i syfte för forskningen. Han måste analysera 

dokumenten för att enligt eget omdöme avgöra dokumentets koppling till 

forskningens frågeställning (Merriam, 1994). 

3.8 Studiens tillförlitlighet 

Oavsett vilken forskningsmetod studien grundar sig i och vilka 

tillvägagångssätt som valts så är det viktigt att författaren kritiskt granskar 

informationens tillförlitlighet. För att värdet på studien ska vara så högt som 

möjligt måste forskaren mäta det som är relevant för studien och det måste 

mätas på ett tillförlitligt sätt. För att forskaren ska kunna presentera ett 

sanningsenligt resultat måste insamlad data vara trovärdig (Patel & 

Davidson, 2011). 

3.8.1 Validitet 

Validitet innebär att forskaren måste säkerställa att de faktiska variabler som 

skulle mätas från början är de som blir mätta. Validitet kan delas upp i 

teoretisk validitet, intern validitet och extern validitet. 

• Teoretisk validitet, eller begreppsvaliditet, är ett koncept som används 

främst inom kvantitativ forskning och handlar om huruvida ett begrepp 

verkligen innebär det som begreppet ska innebära. 

 

• Intern validitet handlar om orsaksförhållande mellan två eller fler 

variabler och i vilken utsträckning de har ett samband i en slutsats. 

 

• Extern validitet gäller huruvida resultatet från en studie kan generaliseras 

för att kunna intressera och vara nyttigt för parter utanför den 

genomförda studien 

(Bryman & Bell, 2013). 
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3.8.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten är ett mått för i vilken grad ett tillvägagångssätt ger identiskt 

utfall vid olika tillfällen tidsmässigt men under samma omständigheter. 

Reliabiliteten är ett mått på pålitligheten och används främst inom 

kvantitativ forskning för att säkerställa att exempelvis mätinstrument alltid 

ger samma utfall. Hög reliabilitet kännetecknas av att samma resultat skulle 

fås om en undersökning genomförs flera gånger under lika omständigheter 

(Bryman & Bell, 2013). 
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4. Företagsbeskrivning 

NIBE är ett globalt företag som tillverkar och utvecklar förnyelsebara 

energilösningar inom flera olika segment. Företaget har över 13 000 

anställda och försäljning på fem kontinenter. Omsättningen 2016 uppgick 

till strax under 15,4 miljarder kronor för hela koncernen. Företaget är 

uppdelat på tre olika affärsområden: Climate Solutions, Element och Stoves. 

Studien är utförd på NIBEs kaminfabrik i Markaryd som tillhör 

affärsområdet Stoves. Där tillverkas kaminer och skorstenssystem, främst 

under varumärkena Contura och Premodul. Fabriken stod färdig 2008 vilket 

gör den till en väldigt modern anläggning med relativt hög automationsgrad. 

Fabrikens yta är 15000 m2 och runt 130 operatörer arbetar på de flesta 

ställen i 2-skift.  

 

Bild 2: NIBEs kaminfabrik i Markaryd 

(Contura) 
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5. Nulägesbeskrivning 

Det som tas upp i det här kapitlet är den data och information som 

författarna samlat in för att få en bra och tydlig bild över nuläget på NIBE. 

Nulägesbeskrivningen är uppdelad i en beskrivning av processen för att 

sedan redovisa datainsamling som gjorts under fallstudien. 

5.1 Produktbeskrivning 

NIBE tillverkar flera olika produkter, projektet utförs i NIBEs kaminfabrik 

och därav är en av deras produkter, skorstenen, i fokus. En braskamin är en 

konstruktion avsedd för uppvärmning och används framförallt i villor men 

även i lägenhetshus. En komplett kamininstallation består främst av två 

delar: kaminen och skorstenen, se bild 3. 

 
Bild 3: Braskamin med skorsten 

(Contura) 
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Området som vi granskar och analyserar i arbetet är monteringen och 

emballeringen av skorstensmodulerna. Olika kunder har olika fastigheter 

och därmed är dimensionerna på skorstensmodulerna kundspecifika. En 

komplett skorsten består av tre olika moduler, nämligen: en startmodul, en 

skorstensmodul och en slutmodul. Startmodulen är den del som kopplas 

ovanpå själva kaminstommen. Skorstensmodulen är “mittendelen” och är 

den som gör att en skorsten kan vara så hög som kundens fastighet kräver. 

Högst uppe på skorstensmodulen kopplas sedan en slutmodul vilken är den 

del som sitter uppe på taket under en huv (“skorstenen” man ser uppe på 

hustaket). De tre olika modulerna återfinns i bild 4 nedan.  

 
Bild 4: Startmodul, skorstensmodul & slutmodul 

(Premodul) 

De tre modulerna består alla av ett rostfritt skorstensrör och en rörskål, där 

start- och skorstensmodulerna även har en målad mantel, se bild 5. 

 
Bild 5: Skorstensrör, rörskål & mantel 

(Contura) 

Skorstensmodulerna kan även beställas som tilluftsvarianter. Tilluft innebär 

att luften till kaminen tillförs genom kanaler i väggar/golv eller genom 

skorstenen istället för att luften dras direkt från rummet. Genom att ha 

tilluftskanalen i skorstenen ökar flexibiliteten för positioneringen av 

kaminen. Det är en distansbricka mellan rörskål och mantel som skapar 

distansen för luftgenomströmningen runt hela den inre omkretsen av 

manteln. Bild 6 visar tilluftskaminen med distansbricka och dess 
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luftgenomströmning.  

Tilluftsmodulerna är de som är mest komplexa att montera. 

Automatiseringen ska även klara av montering och emballering av 

tilluftsmodulerna. Tilluftsmodulerna kommer förmodligen vara svårare för 

en automatiserad cell att montera än de andra modulerna.  

 

Bild 6: Tilluftskamin och dess funktion 

(Contura) 

5.2 Materiallista 

En skorsten är uppbyggd av tre olika moduler som finns beskrivna i kapitel 

5.1. Varje modul är i sin tur uppbyggd av ett antal olika komponenter som 

redovisas med hjälp av figur 2. Nedan visas en materiallista för 

tilluftsmodulen. 
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Figur 2: Lista över komponenter för tilluftsmodul 

5.3 Materialflöde 

Nedan följer förklaringar och beskrivningar av både det externa och det 

interna materialflödet för skorstensmodulerna. Med externt materialflöde 

menas all transport och lagring mellan olika faciliteter. Internt materialflöde 

är det flöde som materialet för skorstensmodulerna följer inom 

kaminfabriken.  

5.3.1 Externt materialflöde 

Figur 3 nedan visar det externa materialflödet för NIBEs skorstensmoduler.  

Figur 3: Materialflöde från leverantör till slutkund 

Tilluftsmodul

Emballage

Kartong Tejp

Mjukpack Etikett

Modul

Mantel Skorstensrör

Rörskål
Distans-
bricka

Mantel-
packning

Mobil-
spiral
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Plåten, som bland annat manteln och skorstensröret är tillverkade av, 

kommer från NIBEs plåtverkstad som även den ligger i Markaryd. 

Materialet från plåtverkstaden skickas med lastbil till NIBEs olika fabriker. 

När det har lastats av körs det med truck till råvarulager eller till respektive 

plats i fabriken för inkommande material. 

5.3.2 Internt materialflöde 

Den formatklippta plåten flyttas till A0620 där även rörskålarna 

mellanlagras. I A0620 valsas och plasmasvetsas den formatklippta plåten till 

bland annat skorstensrör och mantlar. När de är valsade och svetsade 

monterar en operatör ihop skorstensrör, rörskål och mantel för att sedan 

placera de på en skorstenshäck.  

Därefter transporteras de till A0610 där mantlarna plockas av och hängs upp 

för att målas i antingen svart, vit eller grå kulör. När alla mantlarna från en 

skorstenshäck är upphängda flyttas skorstenshäcken med skorstensrör och 

rörskålar till ett mellanlager intill A0630.  

När mantlarna är målade kommer de ut vid A0630 där en operatör plockar 

ner dem och monterar på skorstensröret och rörskålen igen. Därefter flyttas 

skorstenshäckarna till antingen saxlyften vid A0630 eller mellanlagret intill. 

I A0630 monteras och emballeras skorstensmodulerna för att sedan placeras 

på skorstenshäckar för slutprodukter. En färdig skorstenshäck flyttas sedan 

med truck till platsen för slutprodukter där en truck kommer och hämtar den 

för att sedan köra till utlastningen. 

Nedan följer bild 8 på omgivningen av materialflödet från A0620  A0610 

 A0630. 

 

Bild 8: Interna materialflödet från A0620 till A0630 

1. A0620, skorstensrör och mantel tillverkas 
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2. Modulerna mellanlagras på skorstenshäckar 

 

3. Mantlar hängs upp på conveyorn till A0610 

 

4. Förflyttning av rörskålar och skorstensrör till mellanlager. 

 

5. Avhängning och montering av målad mantel på rörskål. 

 

6. Placera skorstenshäck med skorstensmoduler på saxlyft. 

 

7. Montering och emballering. 

 

8. Placera färdiga produkter på skorstenshäck för slutprodukt. 

 

9. Flytta skorstenshäck till upphämtningsplats. 

5.4 A0630 

Skorstensmonteringen, A0630, hör ihop med pulvermåleriet, A0610. 

Monteringspersonalen ingår i ett arbetslag tillsammans med personalen för 

måleriet. Tillsammans roterar de med arbetsuppgifterna. Operatörerna har 

internt delat upp rotationen av arbetet för A0630.  Operatörerna arbetar i två 

timmar och sedan byts de av. Produktionen går i tvåskift varav första skiftets 

arbetstider är mellan 05.00 - 14.00 och det andra är mellan 14.00 - 23.00.  

A0630 är belägen på en kvadratisk platå med dimensionerna 2,10 x 2,10m. 

Runt platån finns allt insatsmaterial (se bilder i kapitel 5.2) tillgängligt på 

skorstenshäckar, på pallar eller i lådor. Det finns även en yta för 

skorstenshäckar till färdiga produkter. Platån står som en ö i mitten med 

truckgångar runt arbetsytan. Längs väggen finns även lager för 

delkomponenterna. På bild 9 nedan syns arbetsmoment och rörelsemönster 

för skorstensmoduler med tilluft. 

 
Bild 9: Spaghettidiagram över skorstensmontering 
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1. Applicera mantelpackning på räfflad sida, lägg ut kartong + 

mjukpack 

 

2. Flytta skorsten till ställ #2 

 

3. Dra ut skorstensrör + rörskål och flytta till ställ #1 

 

4. Applicera 3x mobilspiral (båda ändar och mitten) 

 

5. Tryck in skorstensrör + rörskål i mantel i ställ #2 

 

6. Flytta till bord med kartong + mjukpack 

 

7. Bocka distansbricka och applicera på rörskål i mantel med icke 

räfflad sida 

 

8. Emballera med tejp 

 

9. Flytta färdigt kit till skorstenshäck för färdiga produkter 

 

10. Flytta full skorstenshäck för färdiga produkter till avhämtningsplats 

5.5 Kvalitet 

Kvalitetskontroll under monteringen sker med hjälp av operatörens egen 

bedömning. Alla komponenterna som kommer till A0630 har redan gått 

igenom någon process i fabriken innan de når monteringen, där 

kvalitetskontroller görs kontinuerligt på vägen. Till exempel kan interna 

transportskador inträffa, operatören får då kontakta arbetsledaren som sedan 

återkopplar till tidigare operation eller leverantör. Det är väldigt sällan en 

kund reklamerar NIBEs produkt på grund av kvalitetsbrister. Operatörerna 

nämner även att om fel uppstår är det från tidigare processer, som till 

exempel att rören blivit något ovala. Det kan uppstå problem vid 

monteringen men dock utan att påverka kvaliteten för slutprodukten. 

5.6 Ekonomi 

Utgifterna som finns för A0630 är främst operatörskostnad och 

materialkostnad. Felen som uppstår i A0630 är aldrig stora nog för att 

kunderna skall behöva reklamera dem. Det finns därför ingen större 

kvalitetsbristkostnad att tala om enligt personalen. En stor påverkan för 

NIBEs ekonomiska resultat i A0630 är takttiden. Enligt tjänstemännen på 

NIBE är det ett krav att automatiseringen ger ett ekonomiskt lönsamt 

resultat. Den ekonomiska lönsamheten är dock baserad på en mängd faktorer 

eftersom allt kan kvantifieras till pengar. Förbättrad ergonomi, kvalitet och 

sänkt produktionstid per produkt är några av faktorerna för operatörerna som 

gör stor skillnad. Företaget tillämpar prestationsbaserad lön, eller inom 
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industrin kallad ackordslön. Ackordslön är ett lönesystem där den anställde 

får ersättning baserat på resultat och vilket jobb som utförts. Den anställde 

får alltså betalt baserat på mängden arbete per tidsenhet. Lönen kan endast 

mätas efter det att arbetet har blivit utfört.  

5.7 Ergonomi 

Under tiden vi genomförde studien noterade vi att det bara var män som 

arbetade vid skorstensmonteringen. Vi observerade att det krävde tunga lyft 

på upp till runt 15 kg och till en höjd av drygt 1,5 meter. Operatören lyfter 

ner rören från höger ner till sitt monteringsbord för att sedan lyfta upp det 

färdigemballerade röret till häcken åt vänster. Rörelsemönstret för 

operatören blev således monotont för att rörelsen alltid utfördes åt samma 

håll. Operatörerna kommenterar att det är en jobbig process med tunga lyft 

och mindre behagliga rörelsemönster. De har själva valt att fördela arbetet 

om två timmar per person i A0630 för att underlätta arbetet. Operatörerna 

har aldrig varit sjukskrivna kopplat till arbetet vid A0630. Vissa av dem ser 

positivt på en automation då den skulle underlätta de tunga momenten som 

medförs idag. Operatörerna tror inte att de hade orkat med en ökad 

produktion vid A0630 i längden då det redan är tillräckligt ansträngande att 

stå där i två timmar.  

5.8 Flexibilitet 

Alla olika moduler kan tillverkas på samma plats eftersom komponenterna 

för de olika produkterna ofta är samma. Insatsmaterial är placerat runt 

arbetsstationen och lättillgängligt för operatören. Momenten som ingår i 

arbetet är enkla att lära sig enligt operatörerna. Arbetet på A0630 kräver 

vissa fysiska egenskaper och det kan därför uppstå svårigheter för en del 

operatörer. NIBE arbetar med takttid dels för att avgöra hur flexibla de 

behöver vara i olika processer och dels för att underlätta för deras 

enstycksflöde som finns i stora delar av fabriken (dock inte 

skorstensmonteringen, A0630). Flexibiliteten kommer påverkas av en 

takttidsförändring. Om NIBE ska lyckas sänka takttiden kommer antingen 

moment behöva förändras eller kommer det behövas fler operatörer i 

processen samtidigt. Momenten i A0630 är dock oerhört svåra att optimera 

ytterligare för företaget.  
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6. Nulägesanalys 

Framtagen data som samlats in under arbetet granskas och analyseras för 

att hitta alternativa lösningar på arbetsprocesser och arbetsmetoder. 

6.1 Kvalitet 

Manteln i fritt tillstånd är ibland en aning oval, det kan därför bli en 

svårighet vid montering av skorstenskomponenterna. Det händer även att 

rören sitter trångt ihop vilket också försvårar arbetsprocessen. Operatören 

måste i vissa fall lyfta ner rören och pressa ihop dem mot golvet. Risken för 

kvalitetsbrister för att skorstenskomponenterna, främst manteln, kan få repor 

ökar på grund av det extra momentet. Skorstensmonteringen är ingen 

tillverkningsprocess vilket medför att kvalitetsbrister sällan uppstår då 

endast montering och emballering sker. Det största problemet på stationen är 

distansbrickan, som är en komponent till tilluftsmodulerna för att skapa en 

distans mellan de monterade rören. Tilluftsmodulerna tar längre tid att 

montera ihop och de kräver fler moment. Risken för kvalitetsbrister ökar 

men även risken för att operatörer skadar sig då mer förflyttning av rör 

krävs. Om en ny lösning för distansbrickan hade uppfunnits där operatören 

inte behövt montera om varje rör för att placera distansbrickan så hade 

arbetstiden minskat och risken för kvalitetsbrister likaså. Distansbrickan är 

idag utformad enbart i syfte att skapa, som namnet säger, en distans mellan 

rören för att luften ska kunna strömma ut ur skorstenen. Om distansbrickan 

även hade kunnat hålla ihop komponenterna hade det underlättat vid 

förflyttning av den färdigmonterade modulen, både för processen som den 

ser ut idag men även om processen skulle automatiseras. 

6.2 Ekonomi  

Kostnaden kan påverkas av att det är flera operatörer som delar på uppgiften 

för skorstensmontering. Det medför större risk vid eventuell frånvaro och 

det kräver upplärning av fler operatörer. Om bara en operatör hade arbetat 

full tid på A0630 hade hen kunnat engagera sig mer i förbättringsarbete och 

fördjupa sin kunskap i processen. Ständig utveckling och förbättringsarbete 

är viktigt för en produktion som NIBE har för att sträva efter minskade 

kostnader och bättre ekonomi. Arbetet kan dock bli tråkigt för operatören då 

hen får arbeta ensam större delen av dagen. Materialkostnaden är relativt 

svår att reducera eftersom de flesta komponenter till skorstenen redan 

tillverkas i NIBEs egna fabriker. De största och viktigaste kostnaderna för 

A0630 är operatörskostnader i dagens läge. Vid en möjlig ökad produktion 

kan NIBE behöva minska sin takttid för monteringen och de måste därmed 

också minska på personalkostnaderna. För att kunna minska på 

personalkostnaderna krävs nytt tänk i form av förbättringsarbete där 

momenten kan utföras på ett sätt som gör att produkterna går fortare att 

montera och emballera. Arbetstiden per produkt blir därmed kortare och 

företaget tjänar mer pengar. Om företaget istället väljer att investera i en 
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automatiserad lösning för att minska på personalkostnaderna kommer det 

krävas ett större startkapital jämfört med att utföra små kontinuerliga 

förbättringsarbeten. Det kan dock ge ett bättre ekonomisk resultat på längre 

sikt. Ett annat sätt för att uppnå förbättringar är NIBEs prestationsbaserade 

lönesystem som utgör ett ekonomiskt incitament för operatörerna att 

förbättra arbetsmoment.  

6.3 Ergonomi  

Enligt operatörernas svar på intervjun (se bilaga 2) skulle det vara svårt att 

klara av en arbetstid på mer än två timmar per person åt gången vilket 

antagligen skulle behövas i takt med en ökad produktion. Rotationen mellan 

operatörerna är därför väldigt bra då arbetsuppgifterna blir varierande, 

däremot kräver det fler inblandade operatörer i arbetsgruppen.  

Skador kan uppkomma för operatörerna då de utför monotona 

arbetsuppgifter som inkluderar tunga lyft och ohälsosamma rörelser under 

en längre stund. Eftersom lyften alltid går från höger till vänster så blir det 

stor påfrestning på vissa specifika muskelgrupper och stora ojämnheter för 

operatören. Mellan insatsmaterialen är passformen ibland bristande då 

variationer alltid finns. Det krävs därför ibland ett extra arbetsmoment vid 

monteringen, vilket anses påfrestande av operatörerna. Det kan öka 

skaderisken och sjukskrivningar men även kvaliteten på produkten då 

operatören inte känner sig helt tillfreds med arbetsuppgiften. NIBE hade 

eventuellt kunnat höja dimensionskraven ytterligare, med lägre tillåtna 

avvikelser, för tillverkning av mantlar så att extraarbetet vid A0630 kan 

elimineras. Den här förändringen hade dock antagligen inte direkt varit 

ekonomiskt lönsam. En annan idé är att skapa en slags fasad ände på varje 

rör som ska monteras på ett annat rör för att operatören enklare ska kunna 

montera ihop rörkomponenterna till en färdig skorstensmodul. För att 

undvika de tunga lyften och ohälsosamma rörelser skulle NIBE kunna 

investera i någon form av hjälpmedel för förflyttning av rören som till 

exempel en simpel lyftanordning. Den bästa lösningen hade varit att helt 

automatisera processen för att eliminera de här momenten för operatörerna. 

6.4 Flexibilitet 

Skorstensmonteringen, A0630, är idag placerad som en ö med insatsmaterial 

runt omkring platån. Det gör att montering och emballering av alla olika 

skorstensmoduler kan hanteras från samma station utan att operatören 

behöver förflytta sig utanför platån. Insatsmaterialen är strategiskt placerade 

runt platån så att material från tidigare stationer placeras närmast den 

föregående stationen. Material som kommer från conveyorn är placerade 

närmast conveyorn och likaså är de inköpta mindre komponenterna 

placerade närmast lagret. Enda sättet för NIBE att sänka takttiden idag är att 

öka bemanningen eller att automatisera processen då den redan är 

optimerad. Företaget kan öka tiden då stationen är bemannad men tiden det 

tar för en operatör att tillverka en produkt är svår att göra stora förändringar 
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på. Det blir därmed en svårighet för NIBE att bibehålla flexibiliteten i sina 

processer och samtidigt reducera takttiden. Flexibiliteten påverkas givetvis 

av att det är flera operatörer som måste rotera för att fysiskt klara av att 

utföra arbetsuppgifterna. Det är osmidigt och det kan förstöra rytmen i 

arbetet. Risken för fel i informationsflödet ökar i form av att 

kommunikationsbrist kan uppstå mellan operatörerna på grund av 

arbetsrotationen. 

Om en automationslösning hade implementerats hade det varit svårt att 

konkurrera ut flexibiliteten som finns idag med tanke på den korta 

arbetstiden som krävs för tillverkning per skorstensmodul i förhållande till 

takttiden. Det finns en hel del detaljerade rörelser och moment som känns 

som en svårighet för ett automatiserat system. Även smidigheten blir svår att 

konkurrera ut för att alla olika skorstensmodulerna kan tillverkas från 

samma platå och komponenterna lagras precis intill.  
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7. Resultat och rekommendationer 

Nedan följer en redovisning av de resultat författarna kommit fram till under 

fallstudien där investeringsförslaget med given pay off-tid kommer i fokus. 

I slutet framförs författarnas rekommendationer till NIBE. 

Metoden för genomförandet av resultat och slutsatser har varit enligt 

följande struktur:  

 

Figur 4: Beskrivning av arbetsprocess 

7.1 Automationens komplexitet 

Vi förde diskussioner med Henrik för att bestämma grova riktlinjer för 

automatiseringen och dess komplexitet. Genom den kreativa idéfasen utgick 

vi från det bästa tänkbara konceptet. Under arbetets gång kom vi fram till att 

det var omöjligt att hitta ett lösningsförslag med bara en robot. Vi gjorde en 

lista över för- och nackdelar för att se huruvida det var lönt att fundera på att 

endast köpa in en robot eller om det skulle behövas fler maskiner. 

Takttidskravet var för lågt och processen för komplex. Nedan följer en lista 

på våra för- & nackdelar med enbart en robot som hanterar både montering 

och emballering vid A0630:  

 

 

Framtagning av kravspecifikation med hjälp av 
insamlad data

Flera lösningsförslag

Slutgiltigt lös. 
förslag
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Tabell 1: Fördelar och nackdelar med endast en robot 

 

Efter att ha vägt fördelar mot nackdelar och kommit fram till ett takttidskrav 

insåg vi att det kommer krävas någon mer maskin än bara en robot för att 

klara av processen med de kraven som ställs.  

7.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är baserad på dagens produktion och utgår från 

tilluftsmodulerna. Kravspecifikationen är inte helt komplett utan kan mer ses 

som ett inledande offertunderlag till leverantörerna. Den utformades i 

samarbete med vår handledare på NIBE och är baserad på den empiriska 

data som författarna samlat in. Den utgör grunden för de villkor som 

processen klarar av i dagsläget och även måste klara av vid en 

automatisering. Allt som står i kravspecifikationen måste därför uppfyllas av 

den automatiserade processen. I kravspecifikationen finns information kring 

de komponenter som ingår i arbetet vid A0630 samt en kortfattad 

metodbeskrivning för hur en tilluftsmodul monteras och emballeras. Där står 

även med ett takttidskrav som processen måste uppfylla. Vår 

kravspecifikation återfinns under bilaga 3, dock utan takttidskravet då det är 

sekretessbelagt av NIBE.  

7.3 Framtagning av lösningsförslag för automatisering 

Processen som operatörerna utför idag valde författarna att dela upp i två 

olika moment, montering och emballering, för att underlätta för en 

automatisering. Även de olika modulerna som skorstenen består av delades 

upp i olika arbetsmoment, dock kunde alla monteras och emballeras vid 

samma arbetsstation vilket gjorde A0630 till en flexibel process som även 

nämnts tidigare. Automationslösningen måste klara av alla de moment som 

utförs i dagsläget och därför har författarna varit tvungna att utgå från 

tilluftsmodulerna eftersom de är mest komplexa vad gäller montering och 

förflyttning. 
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Följande lösningsförslag togs fram av författarna själva med lite hjälp av 

handledare. Resonemang fördes kring monterings- och emballeringsteknik 

och resulterade efter ett tag i två olika lösningsförslag.  

 

Bild 10: Skiss av lösningsförslag, vertikal montering 

Som syns i bild 10 kommer en robot hantera processen med hjälp av ett 

antal verktyg och maskiner. 

Tanken är att skorstenskomponenterna monteras ihop vertikalt på en fixtur 

med skåror i botten så att de alltid får rätt distans ifrån varandra. Denna 

fixtur skulle sedan lyftas upp från marken för att placera den 

färdigmonterade skorstensmodulen på ett rullande band. 

Skorstensmodulen går vidare in i en liknande maskin som förpackar 

julgranar eller en maskin som plastar in din väska på flygplatsen. Plasten 

som omsluter skorstensmodulen ska skydda ytskiktet på manteln från repor 

och smällar. Robotarmen kommer sedan emballera skorstenen med kartong 

och som hjälp har den en automatisk limpistol med mottryck som viker 

kartongen. Robotarmen lyfter slutligen upp den färdigemballerade 

skorstensmodulen och placerar den på en skorstenshäck för färdiga 

produkter. 

I bild 11 nedan visas ett annat lösningsförslag med hjälp av en handritad 

skiss. 
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Bild 11: Skiss av lösningsförslag, horisontell montering 

Det andra förslaget liknar förslag ett till stora delar. Skillnaden i förslag två 

är att monteringen sker horisontellt med hjälp av en stålbalk som fixerar 

komponenterna med rätt distans. Ett annat förslag till föregående 

emballeringsteknik är att i detta fall ska modulerna först få specialgjuten 

cellplast i ändarna och i mitten för att skydda mot skador och sedan sker en 

liknande inplastning som i det föregående förslaget. 

De tidigare två bilderna, 10 & 11, redovisas som en rak monteringslina för 

att tydliggöra momenten som kommer ingå i lösningsförslagen. Oavsett 

lösningsförslag måste momenten som omfattas få plats på den ytan som 

finns tillgänglig idag. Därför har vi även gjort en skiss, bild 12, på hur dessa 

två lösningsförslag skulle kunna se ut layoutmässigt på NIBE. 



 

 

34 

Linse & Haraldsson 

 

Bild 12: Konceptbild över layout 

Under arbetets gång har vi haft många olika förslag för hur en automatiserad 

cell skulle lösa emballering och montering. Nedan följer två listor med 

alternativa lösningar för emballage och montering.  

Emballage 

• Bubbelplast istället för mjukpack 

(skyddar produkten bättre). 

 

• Wellpapp & mjukpack som sitter ihop vid inköp 

(underlättar för en robot att hantera materialet). 

 

• Formgjuten cellplast + omslutning av sträckfilm, se bild 11. 

(Skyddar produkten bättre, dock tar det stor plats och tillverkning av 

formgjuten cellplast måste implementeras).  

Montering 

• Fixtur som går att lyfta, förflytta och bytas ut. 

 

• Fixtur som går att greppa tag i med en robotarm. 

 

• Fixtur som ser ut som en kvadratisk platta med skåror, alternativt 

justerbara klossar. 

 

• Fixtur i form av en balk hängandes på en vägg, ”horisontell” 

montering. 
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7.4 Slutgiltigt lösningsförslag för en automatisering 

Efter att ha resonerat kring olika monterings- och emballeringsmetoder 

valde vi till slut ut de delar som var bäst med de olika lösningsförslag vi 

kommit fram till i bilderna 10 & 11. Vi drog även nytta av en del andra 

lösningar främst med tanke på materialval för emballering. Därefter 

kontaktades Yaskawa, som tillverkar robotar, samt deras systempartner 

Evomatic för att få till ett slutgiltigt lösningsförslag med hjälp av deras 

expertis. Efter kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter från 

leverantörer samt från NIBE kom vi fram till det förslag som var det bästa 

för NIBE med alla faktorer i åtanke. Det är även representanter från de ovan 

nämnda företagen som tagit fram prisintervallet utifrån den fortlöpande 

kontakt vi haft samt utifrån de skisser (som syns i bild 10 & 11) som vi 

kunde visa under ett möte.  

Montering 
Vi kom tillslut fram till att monteringen skulle vara vertikal eftersom det 

ibland uppstår svårigheter för operatörerna att montera ihop 

skorstensmoduler på grund av att rören ibland är ovala vilket skulle 

förenklas vid vertikal montering. Således skulle det även bli svårare för en 

automatiserad lösning att montera en skorstensmodul horisontellt. 

Fördelarna med en underlättad vertikal montering vägde tyngre än 

fördelarna med smidigare förflyttning som kom av horisontell montering. 

Skorstensmodulerna kommer att monteras på en fixtur med givna 

dimensionsbestämmelser så att distansbrickan kan monteras utan problem. 

Fixturen kommer se ut som en kvadratisk platta med skåror för rörens 

dimensioner. Fixturen kommer även att ha en avskuren kant så att 

robotarmen kan greppa tag i båda ändarna av skorstensröret vid förflyttning 

till emballeringen, se bild 13 nedan. 

 
Bild 13: Principskiss på fixtur 
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Emballering 

Innan vi kunde bestämma hur/om emballeringen skulle automatiseras gjorde 

vi efterforskning angående olika emballagematerial och sökte om det fanns 

liknande emballeringslösningar som kunde vara av intresse för vår studie. Vi 

tog bland annat kontakt med företaget T-Emballage, Vetlanda, där vi 

diskuterade med en säljare om lämpligt materialval för emballering av 

skorstensmodulerna på NIBE. Vi kom fram till att samma emballagematerial 

som används idag lämpar sig bäst för vårt lösningsförslag. Det kommer 

krävas en mindre emballeringsmaskin som tillsammans med roboten sköter 

emballeringen. Maskinen kommer att kapa och placera mjukpacken på 

kartongen som roboten lägger ut. Sedan försluter roboten emballaget med 

hjälp av en automatisk limanordning. Roboten kommer sedan att förflytta 

den färdigemballerade skorstensmodulen till en skorstenshäck som i sin tur 

hämtas som vanligt av NIBEs truckförare till färdigvarulagret. 

7.4.1 Kvalitet 

Om investeringsförslaget med en automatisering av A0630 hade införts 

kunde processen fått jämnare kvalitet då en automatisk lösning kan utföra en 

uppgift på samma sätt hela tiden medan en människa har större variation. 

Kvalitetskontrollen hade blivit bättre och istället för att en operatör lägger 

tid på att kontrollera kvaliteten hanterar den automatiska lösningen 

kvaliteten under tiden den körs, inbyggd kvalitetskontroll. Det blir även 

enklare att dokumentera kvalitetsbrister då systemet säger till direkt när 

något är fel vilket då kan loggas automatiskt till ett affärssystem eller dylikt.  

7.4.2 Ekonomi 

Pay off-kalkyl 

Leverantören har uppskattat investeringskostnaden för vårt lösningsförslag 

mellan 2 - 2,3 miljoner kronor. I en pay off-kalkyl, som ej redovisas i 

rapporten på grund av sekretess, ser vi att pay off-tiden för vårt slutgiltiga 

lösningsförslag med en investeringskostnad på 2 miljoner kronor når upp till 

4,22 år. Om investeringskostnaden istället är 2,3 miljoner kronor hade pay 

off-tiden ökat till 4,85 år. I kalkylen har vi räknat med ett årligt 

inbetalningsöverskott på cirka 470 000 kr och en reducerad operatörstid på 

75 %.  
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I figur 5 nedan skildras de totala operationskostnaderna över 8 år för 

processen som den ser ut idag jämfört med vårt valda investeringsförslag. 

 

Figur 5: Graf över återbetalningstiden 

NIBEs produktion kommer inte alltid att vara statisk, utan förhoppningsvis 

kommer den att expandera. Vi granskar därför ekonomin för investeringen 

på 2 miljoner kronor med den teoretiska tanken att produktionen kommer 

öka med 8 % per år upp till en total ökning på 36 %. Vi skildrar i figur 6 

nedan hur en ökad produktion skulle påverka kostnaderna för både nuläget 

och investeringsförslaget på 2 miljoner kronor. Från kalkylering med den 

teoretiska tillväxten uppgick pay off-tiden därmed till 3,8 år. 

 

Figur 6: Graf över återbetalningstiden med tillväxt 
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Nuvärdesmetoden:  

För att skapa en så realistisk nurvärdesmetod som möjligt har författarna 

tagit hänsyn till den data som NIBE brukar använda vid 

investeringskalkylering, enligt tabell 2, nedan. 

Tabell 2: Relevant data för nuvärdeskalkylering 

 

Tabell 3: Nuvärdeskalkylering

 

I tabell 3, nuvärdesmetoden, ser vi att för investering A uppgick 

kapitalvärdet till ca 576 000 kronor och i investering B till ca 283 000 

kronor. Båda investeringarna ger ett positivt utslag i nuvärdesmetoden och 

kommer därmed att bli lönsamma för NIBE baserat på den ekonomiska 

livslängden. 

Nuvärdesmetoden visar det årliga inbetalningsöverskottet som frigörs av 

investeringen. Vi ser även hur stor grundinvesteringen är och hur stora de 

nya årliga drift- och underhållskostnaderna är uppskattad till i figur 7, nedan. 

 
Figur 7: Diagram för nuvärdesmetod 
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Vi ser i grafen att pay off-kalkylen för en investeringskostnad på 2mkr får en 

pay off-tid på 4,22år och en investeringskostnad på 2,3mkr en pay off-tid på 

4,85 år. Båda dessa pay off-tider är längre än NIBEs vanliga 

beräkningssiffra på 3 år för investeringar. Faktorerna som påverkar mest på 

pay off-tiden är operatörstimmar och den totala investeringskostnaden. 

Kostnadsminskning för A0630 är svårt eftersom nulägeskostnaden främst 

består av operatörskostnad. 

Resultat vi har fått från kalkylerna ger inget starkt ekonomiskt intryck för att 

vilja investera i en automatiserad lösning för skorstensmonteringen även om 

nulägesmetoden visar på positiva siffror och därmed att investeringen 

kommer att vara lönsam genom investeringens totala ekonomiska livslängd. 

7.4.3 Ergonomi 

Ergonomi har varit en viktig del av detta arbete då det har varit en viktig 

anledning, om inte den mest vitala för att automatisera A0630. I vårt 

automatiserade lösningsförslag kommer all form av tunga lyft och osmidiga 

rörelser för operatören att elimineras. Framförallt försvinner de monotona 

rörelserna som operatörerna arbetar med idag. Operatören som kommer att 

ansvara för A0630 kommer nu istället att med hjälp av truck eller annat 

hjälpmedel köra fram insatsmaterial till robotcellen. Om produktionen hade 

ökat betydligt säger operatörerna att de inte hade orkat med uppgiften på 

egen hand. En automatiserad lösning skulle därmed bättre klara av en ökad 

produktion. En möjlig negativ punkt är att stationen A0630 kommer kräva 

mer underhåll vid en automatiserad lösning. Risken för mindre ergonomiska 

moment för underhållspersonalen kan därmed öka.  

7.4.4 Flexibilitet 

Flexibiliteten kommer inte att påverkas i så stor grad av 

automatiseringsförslaget. Flexibiliteten på A0630 idag är som tidigare nämnt 

relativt hög. Våra resultat visar på att automationen antagligen inte kommer 

kunna förbättra flexibiliteten utan endast försöka behålla den som den är i 

nuläget. Takttidskravet för A0630 idag är så pass högt att det räcker med att 

en operatör åt gången arbetar på stationen. Om produktionen hade ökat 

markant hade förmodligen takttidskravet behövt sänkas. Ur det scenariot 

hade NIBE förmodligen behövt tillsätta fler operatörer för att hantera 

skorstensmonteringen i någon form av lina för att få ner takttiden. En 

automatiserad lösning hade därmed klarat av en produktion bättre. En robot 

kan alltid användas till annat än det ändamål den köptes in för, vilket gör att 

den inte är känslig för förändring. Ytan som finns tillgänglig för A0630 idag 

är fullt tillräcklig för att utföra momenten som krävs. Om vårt 

lösningsförslag hade implementerats är vi osäkra på om det skulle finnas 

tillräckligt med plats för lösningen eller om den till och med hade frigjort yta 

som skulle kunna användas till andra ändamål. 
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7.5 Rekommendationer 

Vi rekommenderar NIBE till att investera i vår automatiserade lösning av 

A0630 eftersom den är ekonomiskt lönsam samt för att den förbättrar 

arbetsmiljön för operatörerna markant. Vi tror även att en simultan 

automatisering av den tidigare processen, A0620, skulle öka den 

ekonomiska lönsamheten avsevärt. Anledningen till detta är för att A0620 

skulle kunna förflyttas närmre A0630 vilket skulle eliminera väldigt många 

moment i materialflödet samt för att det skulle kunna höja kvaliteten på de 

tillverkade rören.  

Om NIBE inte ska investera just nu så ser vi gärna att de för ett vidare arbete 

med lösningsförslag för automatisering av A0630 i samverkan med 

Yaskawa och Evomatic. Detta i hopp om att nå ett förslag med lägre 

investeringskostnad och mindre operatörsbemannad tid så att NIBEs mål 

med en pay off-tid på mindre än tre år kan nås.  

Det skulle underlätta om NIBE lyckades utveckla en alternativ lösning för 

distansbrickan då den är väldigt svår att montera för en automatiserad 

process i nuläget. En annan design på distansbrickan där den även hjälper till 

att hålla ihop rören hade underlättat förflyttning av skorstenar vilket skulle 

underlätta för automatisering. Om distansbrickan även skulle kunna hålla 

ihop rören tror vi att en investering av ett automatiserat system skulle bli 

betydligt billigare. 

Om NIBEs enda syfte med att automatisera A0630 är för ekonomisk vinning 

avråder vi dem från vårt investeringsförslag och råder dem istället att leta 

efter alternativa investeringar. Det gör vi för att vinstmarginalen inte ser 

särskilt positiv ut och pay off-tiden är lite för lång sett till NIBEs 

målsättning om avkastning på eget kapital på 20 %. Vi ser dock att 

ekonomisk lönsamhet kan framkomma genom andra faktorer som:  

• Minskad tid för upplärning av operatörer 

 

• Minskad personalomsättning på grund av bättre ergonomi 

 

• Processen blir bättre anpassad för förändring som ökad produktion 

 

• Bättre kvalitetskontroll  
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8. Diskussion 

I det här kapitlet beskrivs och diskuteras alla de uppnådda resultaten och 

hur de skulle kunna påverka fallföretaget, där risker har vägts mot 

möjligheter.  

Genom intervjuer och egna observationer har vi gjort bedömningen att 

förbättring av ergonomin står högt i kurs tillsammans med den ekonomiska 

lönsamheten som skapas av minskade operatörskostnader. Att mäta hur 

ergonomi påverkar operatörer och hur många som mår dåligt eller är 

sjukskrivna på grund av ohälsa på företag är svårt, likaså hur det påverkar 

företagets kostnader. När företag investerar i förbättringsförslag som en 

automatisk lösning är det viktigt att de räknar in alla aspekter som påverkar. 

De måste sedan omvandla påverkan från de olika aspekterna till monetära 

värden för att ha en fulländad ekonomisk lönsamhetsgrund att stå på. Detta 

är givetvis en aspekt företag måste ta hänsyn till och tänka på för att 

förbättra sin produktion.  

Vad vi som författare har lärt oss av arbetet med processen i A0630 så har 

det tydligt framgått att det är inte bara skulle vara ekonomisk lönsamhet som 

skulle ligga till grund för en investering av en automationslösning. Det finns 

även andra fördelar med att A0630 skulle automatiseras som bättre kontroll 

över produktionen, säkerhet, operatörer får mer tid för andra arbetssysslor 

och att flödet blir bättre anpassat med resterande delar av fabriken, 

framförallt den föregående stationen, A0620. Sådana synergier kan ofta vara 

bra att leta efter då de tillsammans kan ge en betydligt förhöjd ekonomisk 

lönsamhet än om endast en process skulle automatiseras.  

Pay off-tiden för vårt investeringsförslag var relativt lång i förhållande till 

vad industriföretag oftast siktar på, vilket främst beror på två faktorer. Det 

första är att kostnaderna för processen idag är relativt låga i förhållande till 

den uppskattade investeringskostnaden för en automatisering. Det andra är 

hur mycket en automatisering skulle kunna minska operatörstid vid stationen 

utan att överstiga takttidskravet.  

Vi ser däremot i resultatet att skillnaden mellan de årliga kostnaderna i 

nuläget och de årliga kostnaderna för vårt investeringsförslag ökar i takt med 

att produktionen ökar. Pay off-tiden blir då kortare och det betyder att 

investeringen blir mer ekonomiskt lönsam ju mer produktionen ökar. Det 

kan därför vara av intresse för företag att ta fram en prognos över framtida 

produktionsmängd för att se om investeringen kommer bli mer lönsam med 

tiden. 

Vid val av emballering var en tanke att istället för mjukpack använda sig av 

ett material som skyddar bättre som exempelvis bubbelplast, med 

luftbubblor. Kartongen och mjukpacket som används idag skyddar 

produkten från repor och dylikt men inte lika bra för smällar. Bubbelplasten 

skulle ersätta mjukpacket innanför kartongen för att ge ytterligare skydd för 
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produkten. En annan tanke var att NIBE kunde köpa in färdigskuren 

wellpapp och mjukpack som redan skulle sitta ihop med varandra innan 

behandling. Det skulle underlätta hanteringen för en robot. Den idén hade 

däremot blivit relativt dyr då kostnaden för emballaget för varje produkt 

hade stigit markant. Alternativet hade varit att använda ett emballage som 

var enklare för en robot att hantera och samtidigt skydda produkten bättre. 

Därav lösningen med cellplast. Cellplast som emballeringsmaterial tar vi 

upp i det horisontella lösningsförslaget för att det skulle vara enklare för en 

automationslösning att behärska och det skulle skydda produkten bättre än 

dagens emballage. Problemet med cellplast är att det tar stor plats, det måste 

vara specialdesignat för varje produkt och det skulle kräva fler processer för 

tillverkning. För att tänka på miljön är olika plastalternativ för 

emballeringen inte det bästa.  

Vid val av montering var metoden i fokus. Det främsta problemet var att 

finna en lösning som standardiserade fixering av rören för monteringen. På 

så vis att en automatisk lösning skulle kunna hantera processen trots 

variationer. Som framtagits i arbetets resultat finns det olika lösningar på en 

fixtur. Fixturen spelar en viktig roll för processen för att rören inte ska glida 

vid förflyttning och montering. Fixturens uppgift är att centrera rören vid 

montering för att se till att de inte glider vid förflyttning. En fixtur som är 

utbytbar hade varit en fördel för att det skulle underlätta vid produktbyte. 

Det skulle öka flexibiliteten av monteringen eftersom det finns flera olika 

produkter med olika dimensioner. Resultaten visar även på två olika 

monteringstyper, horisontell och vertikal montering. I samspråk med 

företaget och leverantörer har författarna kommit fram till att det finns för- 

och nackdelar med båda metodvalen. För att komma fram till den mest 

optimala monteringsmetoden får företaget föra en vidare undersökning 

angående detta i framtiden.  

Eftersom det är rör som ska monteras ihop med varandra så underlättar det i 

många fall för en automatiserad process att montera ihop de vertikalt. En 

nackdel med automatisering av A0630 är att rören som ska monteras är lite 

ovala och inte alltid identiska. Det kan uppstå problem med den automatiska 

lösningen och i värsta fall skapas fler kvalitetsbrister än vad det är i nuläget. 

En människa kan utföra monteringen med mer känsla och klarar således att 

hantera större variation. 
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9. Slutsatser 

Slutligen redovisas studiens slutsatser ur ett generellt perspektiv, med fokus 

på att det ska finnas en given anledning och ett tydligt mål varför ett företag 

ska automatisera. 

Som avslutning tar författarna upp hur man kan gå tillväga vid 

automatiseringsprojekt, varför automatisering är framtiden, hur 

automatisering påverkar och även hur kalkylering vid en investeringsprocess 

kan gå till.  

Något som upptäcktes under studien var att det finns väldigt få nedskrivna 

studier angående automatisering och hur automatiseringsprojekt går till. Det 

tyckte författarna var underligt då automatisering är väldigt aktuellt och har 

varit det i ett antal år redan. Automatisering är väldigt vanligt idag och då 

tror författarna att det hade underlättat för många företag som ska 

automatisera en process om det redan finns liknande projekt nedskriva som 

de kan följa. Med detta som bakgrund tror författarna även att denna rapport 

kan bli en väldigt bra start för företag att titta på för att hitta rätt 

automationsgrad för sin specifika process.  

Företag ser givetvis en stor ekonomisk vinning i att automatisera för att 

automatiska system är mer flexibla och kan arbeta längre tid och i vissa fall 

snabbare än människor. Maskiner sjukskriver inte sig och de klagar inte. I 

utvecklingsländer som exempelvis Indien, Kina och Polen är arbetskraften 

billigare därför behöver fabriker med dyrare arbetskraft utveckla deras 

produktion så att de klarar av att leverera produkter med högre kvalitet och 

till minimalt pris, då blir automatisering nästan ett krav för vissa industriers 

överlevnad.  

Ett automatiseringsprojekt är ofta stort och omfattar många delar som 

nämnts tidigare i rapporten, det tar lång tid för att det ska bli bra. Allt från 

förstudie till implementation måste genomföras. Förstudieprocessen är 

därför viktig för att visa med hjälp av prognoser hur automatiseringen 

kommer påverka företaget.  

Även om förstudien är bra gjord och allt ser bra ut kan fortfarande mycket 

oväntat hända i framtiden. Oväntade underhållskostnader kan uppstå och 

efterfrågan kan sjunka vilket gör att maskinerna inte används till den grad 

som man räknat med under förstudien.  

En stor risk vid automationsprojekt är att förhastade beslut tas. Företag kan 

bli förblindade av högteknologiska maskiner som klarar av mycket mer än 

vad företaget behöver. En sådan investering blir väldigt lätt förödande då 

kostnader för exempelvis underhåll och programmering lätt skenar iväg. 

Investeringarna sker alltså inte alltid av rätt anledning. Det är viktigt för 

företagen att genomföra förstudier så investeringen verkligen blir rätt för 

ändamålet. I slutändan är det alltid den ekonomiska lönsamheten som ska 

ligga till grund för investeringsbeslut. Det är viktigt för företag att ta hänsyn 
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till alla de kostnader som kan uppkomma eller besparas kring 

automatiseringsprojektet. Som LCC bygger på finns det alltid många 

kostnader ”under ytan” vilka är svåra att hitta och även bedöma hur stora de 

kommer vara. Detta har varit ett problem i vårt arbete och kommer sannolikt 

vara det i liknande projekt. Svårigheten för företag ligger i att hitta 

kostnaderna och även mäta dem, men om de skulle lyckas med detta så 

skulle även underlaget bli mycket bättre och sannolikt även investeringen de 

vill genomföra.  

Den finns även ett hot mot att automatisera, till exempel den heta frågan om 

att robotarna tar över mänsklig arbetskraft. Det är en högaktuell politisk 

fråga där flera påstår att vid automatisering kan vissa förlora arbetet men att 

det skapas nya arbeten i takt med den ökade utvecklingen. En automatisering 

behöver inte betyda att den mänskliga arbetskraften försvinner utan kan 

istället betyda att operatören blir omfördelad till att arbeta med exempelvis 

påfyllning av maskin, underhåll av maskin, tekniker eller att hitta 

förbättringar för systemet.  

Det sägs att en fjärde industriell revolution är på gång och den kallas industri 

4.0. Det innebär att olika processer i en fabrik talar med varandra genom 

trådlösa nätverk (WNs) (Li, Li, Wan, Vasilakos, Lai & Wang, 2017). Det är 

viktigt för industriföretag att ha kännedom kring den här utvecklingen så att 

de klarar av att anpassa sig inför förändringen. En förutsättning för att 

företag ska kunna implementera den här lösningen är att de redan har ett 

automatiserat produktionsflöde. 

“With the launch of Industry 4.0, automation has increasingly been put into 

focus as one of the key factors for future production. The introduction of 

industrial robots is widely seen as an effective strategy against rising 

competition and outsourcing to low-cost countries.”  

(Landscheidt & Kans, 2015). 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall tjänstemän 

Bilaga 2: Intervjumall operatörer 

Bilaga 3: Kravspecifikation 

Bilaga 4: Nuvärdesmetod, tabell B 

Bilaga 5: Nuvärdesmetod, tabell C 
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BILAGA 1  

Författarna studerar sista året på Linneuniversitetet med inriktning 

Industriell ekonomi. Studien är utförd på NIBE AB och har fokus på hur en 

industri kan påverkas av automation och vad som påverkas. Svaren av 

intervjun av tjänstemän har framkommit löpande i arbetet och är därför inte 

medskrivna i bilagan. Vid framtagande av nulägesbeskrivning har vi tagit 

hjälp av följande frågor ur vår intervjumall: 

Intervju av tjänstemän 

Hur arbetar ni med förbättringsarbete inom följande faktorer? 

vilken/vilka verktyg? 

o Kvalitet (5s eller 5NV) 

o Ergonomi 

o Kostnadsbesparing 

o Flexibilitet 

Varför har ni valt just detta/dessa verktyg vid förbättringsarbete?  

Finns det andra sätt att utföra uppgiften på än vad instruktionerna 

förespråkar? 

o Om ja, kommuniceras den nya metoden ut till resterande 

operatörer och ledare? 

Hur mycket resurser läggs på förbättringsarbete och R & D vid 

skorstensmonteringen?  

Hur arbetar ni med investeringar? Vilka verktyg, (pay-back)? 

Vilka för-/nackdelar ser du med att automatisera? 

Hur påverkas en industris produktion av automatisering? 

Vilka faktorer påverkas främst? Hur påverkas dem? 

Hur ofta uppstår fel/kvalitetsbrister? 
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BILAGA 2 

Intervju av operatörer 

Hur länge har du arbetat vid A0630? 

Mellan 6 månader och 3 år. 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Arbetsuppgifter som tillhör måleriet samt förmontering, montering 

samt emballering av skorstensmoduler.  

Tycker du att arbetet är tungt/osmidigt? 

Alla operatörer tyckte att arbetet vid A0630 var jobbigt på olika 

sätt. Bland annat: tungt, osmidigt, enformigt, trång yta, dålig 

passform ibland=extraarbete. 

Har du fått instruktioner för arbetsuppgiften?  

Operatörerna har fått ta del av instruktioner men de har ändå lärt 

sig mest av mer rutinerade operatörer vid arbetsplatsen. 

Finns det andra sätt att utföra uppgiften på än vad instruktionerna 

förespråkar? 

o Om ja, kommuniceras den nya metoden ut till resterande 

operatörer och ledare? 

Nej, arbetet måste utföras på samma sätt men operatörerna själva 

måste ibland ändra metod för att orka med lyft och bryta det 

monotona rörelsemönstret. 

Har du någon gång sjukskrivit dig p.g.a. arbetet i monteringen? 

(Varför?)  

Ingen som har varit tvungen att sjukskriva sig men två av 

operatörerna har känt smärtor som kan vara relaterade till arbetet i 

A0630. 

Finns det något som du skulle vilja förbättra med nuvarande 

fördelningssystem, 2h/person?  

Alla operatörer trivs bra med en fördelning på två timmar per 

person vid A0630. De flesta tyckte att två timmar var den 

maximala tiden som de skulle orka med arbetet där.  
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Vad skulle du tycka om en eventuell automatisering av monteringen? 

För- och nackdelar? (d.v.s. andra arbetsuppgifter, färre lyft, mer 

teknik.) 

Överlag hade operatörerna en positiv inställning till en 

automatisering då de skulle slippa de jobbiga och tunga momenten. 

Alla hade kunnat tänka sig att jobba med de andra arbetsuppgifter 

som uppstår vid en automatiserad process. En operatör var lite 

orolig för det ökade ansvaret en automatisering skulle medföra och 

en annan var rädd för att arbetsuppgifterna skulle bli tråkigare och 

mindre variation i arbetet.  

Hur ofta uppstår fel/kvalitetsbrister? 

Två av operatörerna säger att det ytterst sällan inträffar några 

kvalitetsbrister, medan de två andra sa att manteln kunde få skador 

på ytan vid vårdslös behandling. Om något kvalitetsfel har inträffat 

så kommer det från tidigare processer. 

Om produktionen av skorstenar hade ökat betydligt, hade du 

hunnit/orkat med det? 

Operatörerna var väldigt skeptiska till om de hade orkat med en 

ökad produktion. Fyra timmar per skift var absolut den maximala 

tiden de orkade med arbetet i A0630. En operatör sa att det hade 

funkat ett tag men inte i längden och en annan sa att det absolut inte 

ens var ett alternativ.  

Hur trivs du vid måleriet jämfört med arbetet i A0630? 

Två av operatörerna trivdes klart bäst med arbetet i måleriet. De 

andra två tyckte att det var bra med variation och trivdes bra med 

hur arbetet såg ut idag.  

Hur tror du att du skulle trivas vid en automatisering? 

Det var ingen av operatörerna som hade något emot en 

automatisering men de tyckte det var svårt att avgöra om de skulle 

trivas bättre eller sämre. En av operatörerna sa att han trodde det 

skulle bli lättare för kroppen och såg alla förbättringar som något 

positivt för A0630. En annan var lite orolig för om det skulle bli 

minskad människokontakt i arbetet, vilket han såg som något 

negativt.  

 

Datum för intervjuer av operatörer: 10-11/4 2017.  
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BILAGA 3 
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BILAGA 4  

Nuvärdesmetod tabell B 
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BILAGA 5  

Nuvärdesmetod tabell C 
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