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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete utfördes på Karlstads universitet i samarbete med Volvo Car Group, en 

svensk tillverkare av premiumbilar. Arbetet är fokuserat på ett kvalitetsproblem på Volvos 

produktionslinje då ett tillverkningsfel uppstår när montörer sätter sig i bilarna för att utföra 

arbetsuppgifter. Detta gäller på andra generationen av XC90 och senare bilmodeller. Ett 

permanent instegsveck uppstår och återhämtar sig inte när kunden får sin bil levererad. Idag 

har Volvo inga provmetoder som kan efterlikna problemet och ett arbete sattes igång under 

2015 för att komma fram till en ny provmetod. Arbetet fick avslutas mitt i projektet pga. 

andra prioriteringar, vilket resulterade i en prototyp som behövdes utvärderas vidare för att 

kunna bli en fullständig provmetod.  

 

Målet för det här examensarbetet var att utvärdera prototypen med hjälp av designprocessen. 

En förstudie utfördes med fokus på information från det tidigare projektet, nuvarande 

provmetoder, läderteknik, granskning av sätesdesign, benchmarking och observationer på 

Volvos bilmodeller direkt från fabriken och ute hos återförsäljare. Efter förstudien påbörjades 

en utvärdering om prototypen kunde efterlikna problemet mellan Volvos olika varianter av 

stolar, såsom sportstolar. Genom att betygsätta resultatet med en betygsskala mellan 1–5 var 

det möjligt att se stor skillnad mellan stolarna med referens från produktion. Andra typer av 

slitage som nötningsskador uppstod innan det önskade resultatet, speciellt på stolar inriktade 

på god komfort. På sportstolarna var den avancerade geometrin ett problem att applicera efter 

provmetodens möjligheter. 

 

Sista delen av projektarbetet utfördes det en bedömning av prototypen baserat på resultatet 

från mätningarna. Prestandan från prototypen bedöms vara svår att efterskapa på alla typer av 

stolar. Ett av de större problemen var att få lädret i ett skört tillstånd då prototypen hade en 

begränsad rörelse. För att projektet skulle fortlöpa så utfördes en kort granskning baserat på 

erfarenheterna där fokus låg på faktorer som hade påverkat resultatet mest, dessa var rörelse 

och material. Resultatet för att kunna efterlikna samma instegsveck i produktion är det 

optimalt med en tryckrörelse på 45° riktat mot sätets sidobolster samt ett mjukt PUR-skum. 

Detta gav ett optimalt resultat på alla stolar utan att andra slitage uppstod. För att lösa 

problemet är det nödvändigt för Volvo att titta på två områden, antingen åtgärder inom 

produktion med extra skydd eller tillämpa konstruktionsändringar i stolarna med en 

nyutvecklad provmetod som är framtagen på rätt premisser.   
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ABSTRACT 

This thesis was carried out at Karlstad University and in corporation with Volvo Car Group, a 

premium car manufacturer from Sweden. The work focuses on a quality problem at the 

assembly line. A problem occurs on the front seats with the new generation of XC90 and 

further released car models. It is to Volvo Cars knowledge that an early wear occurs on the 

leather seats when assemblers ingress and egress the cars during work tasks and the wear then 

never recovers. To fix this problem and previous work has been carried out at Research & 

Development in 2015 but was unfortunately required to be held because of other priorities. 

The previous work resulted in a prototype which purpose was to become a new test method to 

this issue. However, the prototype needed further investigation to verify if it can replicate the 

early wear like the seats at the assembly line.  

 

The goal of the research was to evaluate the prototype with a theory based on Engineering 

Design Process. A pre-study was performed focusing on collecting data from the previous 

project, current test methods, leather technology, seat design, benchmarking as well as an 

excursion of Volvo’s lineup of cars at the assembly line and dealerships. After the pre study, a 

measurement task was performed with the variety of different seat design. This was done to 

evaluate whether the prototype met the requested requirements or not. By grading the result 

with a number between 1-5 it was possible to see a difference between the seat design and to 

replicate the wear problem. Other attritional wear would occur before the desired outcome of 

wear, especially on comfort seats. It was hard to apply the sports seat to the benefits of the 

prototype because of the more advanced design.  

 

The last part consisted of an assessment on the prototype and was based on its performance. 

The results show that the prototype does have a problem to replicate the wear and isn’t 

applicable on all available seats. One of the main issues was to get the leather in a brittle state 

based on the movement from the prototype. Furthermore, a short research was carried out on 

in-depth knowledge of this work to gain an understanding and cognition for continued work. 

For replicate the requested wear a pressure movement was required at a 45° angle and aimed 

to the seat side bolster with a soft polyurethane foam. It shows successfully results at every 

kind of seat design. To solve this issue it’s necessary for Volvo to consider precautions at the 

assembly line or changes in seat design with a newly developed test method based on the right 

premises.   
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ORDLISTA 

Premiumbil Fordon som tillför ett mervärde. 

SPA-plattform Volvos egenutvecklade plattform. 

Marknadssegmentering Uppdelning av marknaden efter faktorer som geografiskt, 

kulturellt & socialekonomiskt. 

In-och-ursteg Ett moment där individ stiger in och ur bilen. 

Sidobolster Yttre område på stolens sittdyna som är delvis upphöjt för att 

förhindra förare & passagerare glider sidledes. 

Sidostöd Se ovan 

Mjukningsmedel  En vätska som löser sig i polymerer och därmed gör textiler 

mjukare. 

Kupé Bilens insida där förare och passagerare sitter. 

Chassi Stommen i en bil med kringsystem som motor, fjädring och hjul. 

Sportchassi Se ovan, med inriktning mot en sportigare karaktär. 

Servicetekniker Annat ord för mekaniker. 

Löpandebandsprincipen Mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt 

förflyttar arbetsobjekten längs med en förbestämd bana. 

Skjuvspänning Spänningar i tvärled mot kroppens yta 

Friktionskoefficient Även friktionstal, är en dimensionslös enhet som beskriver 

friktionen för ett ämne 
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LÄSANVISNING 

Detta projekt är utfört med en process som kallas Dubbel diamant (Double Diamond) och 

kommer från brittiska Design Council.  

 

 
Figur 1.0 – Designprocessen Dubbel diamant från brittiska Design Council. 

 

Dubbel diamant är en designprocess och en modell för att inkludera design inom 

produktutveckling. Den kan bäst beskrivas som i figur 1.0. I en kreativ utvecklingsprocess 

uppstår flertal idéer som förfinas och sållas ner till den bästa idén. Som kan beskrivas som en 

form av en diamant. I praktiken innebär det med Dubbel diamant att arbetet utförs två gånger, 

första gången för att bekräfta problemet och andra för att skapa en lösning. Detta ger en större 

reflektionsgrad till problemet. Ett vanligt misstag inom produktutveckling är att utesluta den 

första diamanten som i värsta fall kan leda till att fel lösning tas fram. För att upptäcka vilken 

idé som är bäst så är den kreativa processen iterativ. Idéer utvecklas, testas och förfinas ett 

antal gånger samtidigt som idéer som anses svaga försvinner i processen. Kort sagt handlar 

det inte om att försöka hitta lösningen direkt utan fastställa problemet först (Stickdorn & 

Schneider, 2012).  
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Dubbel diamant är uppdelade i fyra faser: Utforska, Definiera, Utveckla, Leverera 

 

Utforska (Discover): Första fasen i projektet är med en stor helhetsbild och på ett okritiskt 

sätt samla fakta och inblick till problemet. 

 

Definiera (Define): Andra fasen är för att skapa en identitet till problemet. Att utesluta så 

många idéer så tidigt som möjligt. Idéerna kan utvecklas i form av koncept, prototyplösningar 

eller digitalt genom en iterativ process. Syftet är inte att undvika misstagen utan istället hitta 

så många misstag som möjligt. Vad har störst betydelse? Vad ska tas an först? Vad är rimligt?  

 

Utveckla (Develop): Problemdefinitionen har blivit mer preciserad och en lösning bör nu tas 

fram med fortsatt utveckling på de godtyckliga idéerna. Åter förbättra produkten tills den når 

kundens förväntningar. I detta steg är det viktigt att ta fram en visuell bild till problemet för 

att kunden ska enklare förstå.  

 

Leverera (Deliver): Det sista steget är att leverera det färdiga resultatet av projektet, antingen 

som produkt eller tjänst. Eftersom den visuella bilden är klarlagd så har kunden också en 

bättre förståelse till slutresultatet och varför ändringar har gjorts i de tidigare stegen. 

 

Lästips: I rapporten kommer de olika faserna förtydligas i sidhuvudena.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Volvo Car Group (Volvo Cars) är en svensk biltillverkare som grundades 1927 i Göteborg. 

Företaget producerar premiumbilar inom segmentet herrgårdsvagnar, sedaner, SUV:ar och 

halvkombibilar. Volvo Cars är en av världens mest etablerade och respekterande bilmärke och 

har försäljning i över 100 länder. Bilindustrin är en av de tuffaste marknaderna i världen och 

konkurrensen är stenhård för att slåss om kunderna. Det är därför viktigt att särskilja sig som 

varumärke och därför har Volvo en vision att bli världens mest framåtsträvande och 

eftertraktade premiumbiltillverkare. Och deras framgång dit kommer nås genom att göra deras 

produkter och tjänster anpassade för att göra människans liv mindre komplicerat. Samtidigt 

som företaget driver ett starkt engagemang i säkerhet, kvalitet och miljö. Volvo Car Group 

ägs sen 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding). Volvo har sitt 

huvudkontor i Göteborg och produktion i Sverige, Belgien, Kina. De har nästan 30 000 

anställd globalt, varav 18 000 jobbar i Sverige. Under 2016 tillverkade företaget 534 332 st. 

bilar och gick med en vinst på 11 miljarder SEK. De har som mål år 2020 att uppnå en årlig 

volym på 800 000 bilar årligen (Dagens Industri, 2016). Företaget är framträdande inom 

bilsäkerhet, vilket är ett av deras främsta kärnvärden. De har rankats flertal gånger som de 

säkraste bilmodellerna från globala bilsäkerhetsorganisationer och myndigheter (Teknikens 

Värld, 2017). Lösningar som trepunktsbälte och City Safety, ett säkerhetssystem med radar 

och kamera som förhindra olyckor (fordon, fotgängare, cyklister och större djur) är några 

innovationer som Volvo valt att vara först med i serieproduktion. De har också en nollvision 

att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo 2020, där utvecklingen mot autonom 

körning är nyckelfaktor till målet (Volvo Car Group, 2017).  

 

Examensarbetet utfördes i Göteborg, på uppdrag av Front Seat Department tillhörande 

Research & Development (R&D). Det praktiska arbetet genomfördes på Hållfasthetscentrum, 

också tillhörande R&D. Front Seat Department ansvarar för utvecklingen av framstolar på 

bilarna och genomför t.ex. ny design av klädsel, konstruktion, funktioner, material och 

färgkombinationer. Hållfasthetscentrum är avdelningen som utför prover av detaljerade delar 

som berör hela bilen. Exempel kan vara hållfasthetsprov, livslängdsprov, belastningsprov eller 

specifika provmetoder; på bilkomponenter som t.ex. motorhuv, bildörrar, chassi, fjädring eller 

gångjärn osv. 
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Med introduktionen av den andra generationen XC90 hösten 2014 innefattade det också en 

egenutvecklad skalbar bilplattform, kallad SPA-plattformen (Scalable Product Architecture) 

(figur 1.1). En bilplattform (även kallad produktplattform) är en gemensam bas för olika 

produkter och produktfamiljer. Det är en uppsättning av delsystem och komponenter som 

delas sinsemellan (Johannesson, et al., 2013). SPA-plattformen täcker in i Volvos utbud som 

innefattar bilar i 90-serien (figur 1.2) och 60-serien. Om några år kommer fler modeller från 

Volvo baseras på plattformen. Idag handlar det hitintills om 5 bilmodeller som har 

presenterats: 

 

XC90 (2014), S90 (2015), V90 (2016), V90 Cross Country (2016) och XC60 (2017) 

 

 

  

Figur 1. 1 - Volvos bilplattform SPA (Volvo Car Group Global Newsroom). 

Figur 1. 2 - Volvos utbud i 90-serien byggda på SPA-plattformen (Volvo Car Group Global Newsroom). 
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Med den nya plattformen så innebar det också utveckling av helt ny design och konstruktion 

av stolar. Inom produktion så har det upptäckts ett kvalitetsproblem på dessa nya stolar, där 

ett instegsveck (figur 1.3) har uppstått innan bilen har nått kunden. Detta sker på sätets 

sidostöd och återhämtar sig aldrig. Utfallet gäller inte alla bilar som produceras och kvaliteten 

har blivit bättre när fler bilmodeller har lanserats baserad på nya plattformen. Dessvärre 

uppstår det ett minimalt utfall sporadiskt och detta kan inte Volvo förklara varför till sina 

kunder. Och till följd av detta så måste stolarna bytas ut på garanti vilket innebär dyra utgifter 

för företaget. Volvo är angelägna att fixa problemet men deras nuvarande provmetoder kan 

idag inte efterlikna mönstret på utvecklingsavdelningen. Liknande problem finns hos 

konkurrerande biltillverkare men där accepteras problemet av kunden. 

 

Ett försök att utforma en ny provmetod inriktat mot problemet har utförts i ett samarbete 

mellan de två avdelningarna, men har stannats upp och hamnat i prototypstadiet och behövs 

utvärderas vidare. Att ta fram en ny provmetod är nödvändigt för att Volvo ska lösa problemet 

och samtidigt bli först på marknaden med att ha löst problemet på ett tillfredställande sätt.   

 

  

Figur 1. 3 - Instegsveck på ett säte från produktion. 
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1.2 Problemformulering 

En preliminär problemformulering upprättades i samband med anmälan om examensarbetet. 

Formuleringen baserades på den information som uppdragsgivaren hitintills hade 

tillhandahållit innan uppstart. Formuleringen beskrevs enligt följande:  

 

Hur kan man på sikt ersätta en provmetod med fortfarande likvärdigt resultat? 

 

Efter projektstart ökade förståelsen om arbetet och en bättre formulering utfördes. Detta för 

att säkerställa och inrikta sig mer på utveckling av en självständig provmetod istället för att 

ersätta befintliga provmetoder. Den nya formuleringen beskrevs enligt följande:  

 

Hur kan en ny provmetod utvärderas med hjälp av designprocessen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att fortsätta utvärdera den framtagna prototypen och efterlikna det 

kvalitetsproblem som kan uppstå i produktion. Detta med avsikt att skapa en provmetod som 

skulle komplettera de nuvarande provmetoder som används på företagets 

utvecklingsavdelning idag. På sikt med hjälp av den nya provmetoden ska en lösning till 

problemet fullföljas. Annars kommer kvalitetsproblemet fortsätta kvarstå i framtida 

bilmodeller från Volvo. Samtidigt har Volvo dilemmat att erbjuda en av fordonsindustrins 

bekvämaste stolar, problemet måste lösas utan att komforten kompromissas. 

 

Det akademiska syftet var ett arbete som ska baseras på ett ingenjörsmässigt arbetssätt. Samt 

kunna driva som ett självständigt projekt med hjälp av kunskaper som undervisats och 

examinerats under utbildningen. 

 

1.4 Målsättning 

Målet var att komma fram till om prototypen är tillräckligt funktionsduglig och i enlighet med 

företagets nuvarande provmetoder. Om så är utfallet, så var företagets önskan att 

provmetoden kompletteras med utbildningsmaterial så tekniker och ingenjörer kan utföra 

prov. Materialet och provmetoden ska vara enkel att följa och utföra. Samt vara lättförståelig 

och utformad kognitivt.  
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Mätbara mål var att definiera en sammanställning på antal värden/variabler som motsvarar 

liknande rynkor som kan uppstå i produktion. Tänkbara värden var bland annat vilket val av 

klädsel på stolen, antal repetitioner (in-och-ursteg i bilen), kilotryck och återhämtningstid.  

 

Resultat av projektarbetet bestod utav en inlämnad rapport vecka 36, en muntlig redovisning 

av projektarbetet samt en utställning som hölls på Karlstads universitet vecka 22. 

Även interna presentationer genomfördes på Volvo Cars.  

  

1.5 Avgränsningar 

 Återskapa mönstret på stolar som tillhör SPA-plattformen.  

 Testerna ska utföras på framsäte, ej baksäte. 

 Testerna ska utföras på sittdynan. 

 Testerna utförs på stolar som är klädda i läder. 
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2. GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver de faser och verktyg som har använts för att genomföra projektarbetet. 

En överblick på faserna kan ses i figur 2.1. 

 

 

Figur 2. 1 - Överblick av projektfaserna med hjälp av ett Chevron-diagram. 

 

2.1 Projektplan 

Enligt Johannesson et. al så är ett projektarbete en avvikande verksamhet som ska gå efter 

vissa kriterier. Dessa består av ett bestämt och avgränsat mål, en bestämd tidsrymd, 

förutbestämd resursinsats och särskilda arbetsreformer. Till det behövs en projektplan som 

blir ett ”kontrakt” mellan projektledaren och uppdragsgivaren som besvarar på hur uppgiften 

ska lösas (Eriksson & Lilliesköld, 2004).  

 

Projektplanen togs fram i det första skedet i projektarbetet. I första hand baserades 

projektplanen på att utveckla en provmetod snarare än enbart utvärdering. Syftet med en 

projektplan är på ett grundläggande sätt besvara: 

 

Bakgrund, mål, avgränsningar, organisation, projektmodell, tidsplan, riskbedömningar och 

dokumenthantering. 

 

Projektplanens godkännande bestämdes av examinatorn två veckor in i projektet. 

 

2.1.1 Mål, avgränsningar & organisation 

Grundförutsättningarna i projektet gestaltades och formades utifrån de mål som sattes upp i 

början av projektet. Detta beskrev också motivet och besvarade på frågan varför projektet har 

startats upp och vad som skulle uppnås. Avgränsningar bestämdes och utfördes utefter 

projektets omfattning så att arbetet inte skulle bli för omfattande. Vidare beskrevs alla 

vederbörande parter i organisationen.  
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2.1.2 Tidsplan 

För att få en tidsuppskattning av projektets omfattning och dess ingående faser var det 

nödvändigt att färdigställa en tidsplan (även kallad projektmodell). Den besvarade vilka faser 

som ingår i projektet, hur mycket tid som disponerades till projektfaserna, delmoment i form 

av grindhål och milstolpar. Grindhål är ett delmoment som kräver att antingen examinatorn 

eller uppdragivaren godkänner för att gå vidare. Milstolpar beskriver när ett delmoment ska 

vara klart, samt vem som är ansvarig för respektive delmoment i projektet. Tidsplanen 

baserades på teorier som beskrivs enligt Eriksson & Lilliesköld. 

 

2.1.3 WBS & GANTT 

Work breakdown structure (WBS) är en metod för att bryta ner arbetsuppgifter till mindre 

delar på ett hierarkiskt och hanterbart sätt. Detta utfördes för att öka kunskapen samt 

förtydliggöra om vad som egentligen skulle genomföras under projektets gång. Likt 

tidsplanen följde den samma teorier som beskrivs enligt Eriksson & Lilliesköld.  

 

En WBS talar däremot inte om tidsuppskattningen därför kompletterades WBS:en med ett 

GANTT-schema. Ett GANTT-schema illustrerar projektets tidsåtgång, t.ex. från 

arbetsuppgifterna i WBS:en, och ger en preliminär överblick på faserna inkluderade 

projektarbetet (Johannesson, et al., 2013). WBS:en och GANTT-schemat baserades i första 

hand på att utveckla vidare den redan framtagna provmetoden från Volvo.  

 

2.1.4 Riskanalys 

Syftet med att genomföra en riskanalys är för att eliminera oväntade moment som kan 

påverka arbetet negativt under projektets gång. Därför skapades en riskanalys med riktlinjer 

enligt Eriksson & Lilliesköld. Riskerna antecknades och som sedan numrerades gradvis (1–5, 

där 1 är minst och 5 störst) efter sannolikhet och konsekvens som summerades med en 

riskfaktor. Det sista som utfördes var att anteckna åtgärder för varje risk. 
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2.2 Förstudie 

Förstudie är nästa del i designprocessen och syftar på att ta fram bakgrundsmaterial och fakta 

i ämnet. Områdena kan innefatta marknad, design och teknik. Med en framtung designprocess 

innebär en lika tung förstudie, detta för att upplysa alla kompetensområden på ett okritiskt sätt 

(Johannesson, et al., 2013). 

 

Förstudien genomfördes med hjälp av metoder enligt Johannesson och innebar huvudsakligen 

på områden som: benchmarking, ny teori, material från tidigare arbete och observationer på 

företaget. 

 

2.2.1 Benchmarking 

För att skapa en djupare förståelse på det komplexa problemet var det nödvändigt för att 

erhålla en så framtung process som möjligt och undvika att dyka rätt in i lösningsarbetet. 

Under den första delen av förstudien genomfördes benchmarking om liknande problem finns 

hos andra tillverkare i bilindustrin. Syftet med detta är att undvika “trail and error”, som oftast 

bara besvarar frågan hur den tekniska lösningen ska fungera och inte vad. Vilket kan 

resulteras i dyra kostnader, krävande resurser och långsam projekttid (Johannesson, et al., 

2013). 

 

Vad är benchmarking?  

Benchmarking är en metod som handlar om jämförelse. Att jämföra sina produkter eller 

tjänster med andra på marknaden. Genom att jämföra kan riktlinjer hittas på hur produkten 

ska utformas, t.ex. hitta rätt personal, metoder och teknik som förbättrar slutresultatet (Hanson 

& Koskinen, 2013). 

 

Benchmarking inom fordonsindustrin är en viktig del i utvecklingen för att kunna leverera de 

bästa bilarna. I vissa segment är konkurrensen stentuff och då är det viktigt att kunna mäta sig 

mot andra konkurrenter. Det finns en tysk organisation, Verband der Automobilindustrie 

(VDA) (engelska: German Association of the Automotive Industry) vars syfte är att 

säkerställa Tysklands position globalt som bilindustri. Deras arbete är att publicera riktlinjer 

med rekommendationer och standarder inom material, konstruktion och kvalitet för 

fordonsindustrin (Verband der Automobilindustrie, u.å).  
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Organisationen har publicerat en rapport, VDA 230–225, med liknande problematik som 

projektet innefattade. Rapportens syfte är att undersöka sprickmotstånd på bilsäten i 

imitationsläder (konstläder) gjord på polyvinylklorid (PVC) under användning. Rapporten 

genomförs med hjälp av standardiserade tester som finns sammanställda i tabell 1.  

 

Dokumentet analyserades och utvärderades med syfte är att få en klarare bild på hur 

konkurrenter har löst ett relaterande problem som tillhör projektet. Benchmarkingen 

avslutades med ett möte med representanter från sätesavdelningen för att jämföra hur Volvo 

har löst problemet.  

 

2.2.2 Läderteknik 

Läder förknippas kanske mest idag med mode och möbler men en stor vetskap ligger bakom 

det. Precis som metallurgi (läran om att framställa metaller) skiljer det sig mycket åt i 

tillverkning av lädertyper, kvalitet och teknik. Klädsel på stolarna från Volvo är inget 

undantag utan skiljer sig åt beroende på tillval när kunden köper bil.  

 

En studie om läderteknik var därför nödvändigt för att lättare förstå sig på hur läder skiljer sig 

åt och hur resultatet kunde skilja sig under mätningarna. Material till studien tillhandahölls 

från svenska lädertillverkaren Elmo läder.  

 

2.2.3 Observationer 

För att upplysa alla perspektiv och få en ökad förståelse till kvalitetsproblemet så utfördes 

observationer på bilar från Volvos fabrik och ute hos återförsäljare. De bilar som 

observerades fotograferades och dokumenterades baserat på modell och klädsel på stol. Syftet 

ISO 32100 Bestäm böjmotståndet på gummi och plastmönstrade tyger 

ISO 2286–2 Bestäm totalvolym, densitet, skiktvolym, överdrag 

VDA 230–206 

Del 1 & 2 
Utvärdering av stick-slip beteende i material 

VDA 230–209 Bestämmer böjegenskaper i läder, textil och konstläder 

VDA 230–217 Test av motstånd i konstläder i låg temperatur 

ISO 5470–2 Bestämmer Martindale (enhet för nötningsmotstånd i tyger) i material 

som gummi, plastbeklädda tyger. 

ISO 2231 Standard för tempförhållande och lufttryck vid testning 

EN 12290–1 Snabbhetstest för åldringsprov för gummi och plastbeklädda tyger 

Tabell 1 - Sammanställning av testerna på VDA 230–225 
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är att kunna få en bedömning på vilka klädslar som var mer benägna att få instegsvecket och 

en helhetsbild på hela produkten. Alla bilar som undersöktes tillhörde SPA-plattformen. 

Enligt Esaiasson et al. ger observationer ett mervärde till samtalsintervjuer och är ett sätt att 

hämta primärdata. En observation är den rätta källan till information när det t.ex. studerar 

något som är självklart för ena parten men som inte nämns i en intervju. Det kan även vara 

skillnader mellan vad folk säger och sen utför. Ett sista exempel kan vara svårigheter att 

kunna uttrycka sig verbalt eller om ämnet är känsligt och ena parten helst inte tar upp i en 

intervju (Esaiasson, et al., 2012). 

 

Återförsäljare 

Besöken utfördes på olika återförsäljare ute i Göteborgsområdet. 

Återförsäljarna innefattandes av: Volvo Bil Tuve, Volvo Bil City, Bra Bil Göteborg, Bilia 

Personbilar i Sisjön och Sävedalen. Bilarna hade en status om att vara antingen leveransklara 

till kund, hallbilar eller demobilar.  

 

Produktionslinjen (bandet) 

I Volvos fabrik (Torslandaverken) 

(figur 2.2) i Torslanda undersöktes 

bilar direkt från produktion. Det ägde 

rum vid sista delen av 

monteringsfabriken som kallas TC-

fabriken. På TC är bilarna vid 

slutmonteringen och är klara att 

köras av “bandet” dvs. 

produktionslinjen för första gången 

och vidare till slutkontroll. 

Observationer gjordes från den 

station där stolarna kommer från 

underleverantören och framåt. 

Observationerna avslutades vid stationerna för slutkontroll. Målet var att få en uppfattning på 

hur många in-och-ursteg som görs av montörerna och på vilket sätt montörer utför sina 

arbetsuppgifter enligt Volvos anvisningar i produktion.  

  

Figur 2. 2 - Volvos fabrik i Göteborg: Torslandaverken 

(Volvo Car Group Global Newsroom). 
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2.2.4 Studie av nuvarande provmetoder 

 

 

Inom produktutveckling är det viktigt att ha rätt provmetoder för att säkerställa att inga 

allvarliga fel uppstår när produkten används av kunden. Hittas inte felen tidigt i utvecklingen 

så kommer det leda till högre kostnader att lösa problemet. T.ex. en återkallelse till verkstad 

för reparation på bilar som börjat massproduceras är dyrare för företaget än om ändringen kan 

ske under produktutvecklingsfasen. Den ekonomiska skillnaden illustreras i figur 2.3.  

 

I det här skedet i projektet var det viktigt att få en helhetsbild om tekniken i provmetoder och 

vad som används idag av Volvo. Bland annat för att kunna jämföra skillnader med prototypen 

och ökad förståelse till varför projektarbetet har startats. Syftet var att komplettera den senare 

delen i utvärderingen med frågan om nuvarande provmetoder företaget använder sig av kan 

komma till nytta. Detta för att använda redan tillgängliga resurser som finns inom Volvo. 

Resurser är sådant som kan vara i form av verktyg, personal, tid och kompetens och besvarar 

hur omfattande ett arbete skulle innebära (Johannesson, et al., 2013). 
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2.2.5 Granskning av tidigare projektförsök 

Innan mätningarna kunde påbörjas vad det viktigt att se var förra arbetet avslutades 

någonstans. Mer om bakgrunden finns avsnitt 1.1. Delvis för att undvika resursslöseri i detta 

projekt. Det var även viktigt att ta till vara tidigare resurser och erfarenheter som har lagts ner 

i förra projektförsöket. En jämförelse utgick från designprocessens teorier från Johannesson 

et. al. Granskning bestod av mötesanteckningar, PowerPoint-presentationer och möte med 

personal från det tidigare projektet. Målet med granskningen var att få en egen uppfattning på 

hur långt de hade kommit i projektet, riktlinjer och resultat som skulle kunna påverka 

utvärderingen.  

 

2.2.6 Konstruktionsgranskning av stol 

I fordonsbranschen så ställs det idag högre villkor och krav inom hållbarhet, miljöanpassning, 

säkerhet och design än tidigare. Industrin skildras mer idag av kundanpassning och 

marknadssegmentering (uppdelning av marknaden efter faktorer som geografiskt, kulturellt & 

socialekonomiskt). Nya produktgenerationer avlöser varandra i snabbare tempo och blir 

samtidigt mer komplexa och innehåller ofta ny teknik. Därmed blir förhållanden mellan 

produktutveckling, konstruktion och design kritiska funktioner för att inte förlora sina kunder 

(Johannesson, et al., 2013). Stolarna som erbjuds till Volvos bilar är inget undantag. I 

samband med utvecklingen av SPA-plattformen så togs ny generation av stolar fram, vilket 

innefattade ny teknik och funktioner.  

 

Därför var den sista delen i förstudien att granska konstruktionen av stolarna. Detta var 

nödvändigt för en iakttagelse om designen av stolarna kunde ha någon påverkan på 

mätningarna och utvärderingen. Detta avsnitt kompletterades ihop med underavsnitt 2.2.2 om 

läderteknik.  
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2.3 Mätningar 

Detta är andra fasen av Dubbel diamant (Definiera) där syfte är för prototyplösningen att 

efterlikna instegsvecken från produktion samt verifiera om den är lämplig som lösningsförslag 

för fortsatt utveckling till en provmetod.  

 

2.3.1 Prototyplösningen 

Teori 

Prototyplösningen (figur 2.4) som önskas utvärderas är av enklare konstruktion. Enligt 

Johannesson et al. kan prototyplösningen enklast beskrivas som en hybrid mellan 

produktkoncept och funktionsprototyp. Produktkoncept och prototyp är inom bilindustrin ofta 

samma begrepp och kännetecknas av den första fungerande lösningen till ett 

konstruktionsproblem enligt konstruktionsvetenskaplig terminologi. En funktionsprototyp är 

specifikt avsedd för laboratorium (i detta fall hos Hållfasthetscentrum) för att verifiera en ny 

teknisk lösning (provmetod). Den finns bara i ett exemplar och har stora inslag av 

hantverksmässiga metoder. Prototypen har konstruerats utan att beakta några 

tillverkningskrav som krävs av en slutprodukt, detta kommer senare i 

produktutvecklingsprocessen (Johannesson, et al., 2013). Som tidigare nämnt i avsnitt 1.1 så 

har Volvo kommit fram till detta koncept och vidareutvärdering är önskvärt. 

Figur 2. 4 – Prototyplösningen som projektet utgår ifrån. 
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En sammanställning av prototypens layoutkonstruktion gjordes för att underlätta om 

modifikationer skulle vara nödvändiga att konfigurera standarddelar eller tillverka 

specialdelar för att bli en fullständig provmetod. En layoutkonstruktion beskriver en produkts 

arkitektur och hur den är uppbyggd av funktionella dellösningar, och hur dessa är arrangerade 

till varandra, hur de kopplas ihop i olika gränssnitt (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.3.2 Testmetod 

Genomförandet av mätningarna gick igenom en 

iterativ process uppdelat i tre steg (figur 2.5).  

 

Konfiguration: Prototypen ställdes in till 

önskad inställning 

Mätning: Mätningarna genomfördes som 

förmodas framkalla samma instegsveck som från 

produktion (figur 1.3). 

Utvärdering: Analysering och utvärdering 

utfördes på det erhållna resultatet, vilket sedan 

jämfördes med det önskade resultatet. 

Utvärderingen avslutades med ett förslag på 

omkonfiguration som skulle kunna härleda till 

att komma närmare ett slutresultat. Denna 

process genomfördes repetativt. 

 

Praktisk överblick: 

Prototyplösningen är konstruerad med inställningsmöjligheter som kan ändras på. Dessa var 

enligt följande parametrar:  

Belastning (kg), instegsposition (grader), lutning på armen (grader), repetitioner (n), vilotid 

mellan repetitionerna (min). 

 

Stolen hade också en del parametrar som påverkade provet: 

Klädseltyp (provstol), dynförlängning (tillval som ändrar utformningen på stolen), mätsida 

(höger eller vänster sida om stolen), sidokåpa (alltid placerad 

yttersta sida på stolen när den är monterad i bilen). 

Ett prov (figur 2.6) gick till enligt följande sekvens:  

Figur 2. 5 - Iterativa processen under mätningarna. 
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1. Prototypen i grundläggande utförande. 

2. Provstol monteras på. 

3. Inställningarna (parametrar) på prototypen ställs in. 

4. Önskad vikt lyfts på. 

5. Provet utfördes genom att rörmodulen förflyttades fram och tillbaka vinkelrätt över 

sittdynan (en repetition räknas när röret är tillbaka till sitt ursprungliga läge). 

6. Ett resultat av veck uppstår. 

 

 

Figur 2. 6 - Genomförande av prov i 6 steg. 

 

Dokumentation 

Materialet som användes till att dokumentera varje prov bestod av en systemkamera med 

fototillstånd av märket Nikon D7000 och ett Excel-ark för att sammanställa mängden data.  

Innan genomförande av provet kunde utföras så antecknades parametrarna på prototypen och 

stolen. Samt fotografering av prototypens konfiguration (setup) och dokumentation om 

stolens skick.  
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Efter mätningarna dokumenterades resultatet direkt i form av fotografering och kommentar. 

För att se möjligheten till återhämtning så utfördes detta även efter 24 timmar. En bedömning 

på resultatet gjordes med en betygsskala mellan 1–5, där högre siffra var önskvärt. Slutligen 

utfördes en kommentar om vilka förändringar i konfigurationen som behövdes utföras till 

nästa prov. 

 

Fotografering efter varje prov namngavs enligt följande: 

Innan_start.jpg, Setup.jpg, Direktresultat.jpg, Återhämtning.jpg 

Varje prov erhöll egen en mapp med provdatum som ID.  

 

Provmaterial 

Provmaterialet under detta projekt var 4 st. provstolar som tillhandahölls av Volvo. 

Provstolarnas skick var direkt från produktion, förutom provstol C som var en utvecklingsstol 

från 2015. Sammanställningen kan ses i tabell 2. Mer detaljerat om stolarnas utformning 

kompletteras i underavsnitt 3.2.6. 

Provstol A Ljus nappaläder ventilerat (Agnes) 

Provstol B Svart standardläder (Moritz) 

Provstol C Bärnstensfärgat nappaläder ventilerat (Agnes)* 

Provstol D Svart nappaläder sport nubuck (Agnes) 

* Från 2015  

Tabell 2 - Beskrivning av provmaterial, inom parantes är 

intern beteckning 
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3. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av genomförandet. Delavsnitten som förklarats i föregående 

kapitel redovisar nu resultatet som uppnåtts.  

 

3.1 Projektplan 

Hela projektplanen, använda verktyg och dokumentationen som presenteras i avsnitt 3.1 kan 

ses i bilaga 1. Projektplanen skrevs som ett ”levande” dokument och uppdaterades 

kontinuerligt för att enkelt anpassa sig till projektets förutsättningar.  

 

3.1.1 Mål, avgränsningar & organisation 

Mål och avgränsningar erhöll grunden av projektet och klargjorde den första etappen i 

designprocessen. Målet behövde under projektets gång omformuleras tre gånger för att bli 

ense med både arbetsgivaren, lärosätet och projekttagaren angående projektets riktning. 

Avgränsningarna hade stor betydelse under arbetet till följd av den komplexitet som 

projektets bakgrund bestod utav. Att sätta upp en organisationsbild gav ett önskvärt resultat 

för att få en överblick om vilka individer som var involverade i tidigare projektet och från 

vilka avdelningar på Volvo som var berörda av detta projekt.  

 

3.1.2 Tidsplan 

Tidsplanen och data som grindhål och milstolpar kan ses i bilaga 1, det är baserad på vad 

Volvo hade till förfogande i början av projektet. Den uppdaterades en gång under projektet.  
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3.1.3 WBS & GANTT 

 

 

Med en väl genomförd WBS så var det enklare följa och upprätthålla projektets olika mål 

samt hålla en struktur på genomförandet. Den WBS som utfördes för projektet ligger till 

grund från den uppställda tidplanen och den information som tillhandahölls från Volvo, vars 

syfte var att utföra en fullständig provmetod (figur 3.1). En uppdatering var nödvändig av 

WBS:en för att lättare kunna anpassa sig till projektets förutsättningar och förändringar. 

Moment som var knutna till det akademiska redovisades ej i WBS:en.  

 

Resultatet från GANTT-schemat (bilaga 1) baserade på uppgifter från första versionen av 

WBS:en och valdes inte att uppdateras när projektets tidsåtgång och nya arbetsuppgifter 

klargjordes var på en hanterbar nivå.   
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3.1.4 Riskanalys 

Riskanalysen var ett givande verktyg för att vara förberedd på alla möjliga och svåra 

situationer som kunde uppkomma under projektet. Riskanalysen var även givande vid 

situationer som krävde en handlingsplan. Största risken var minskat intresse från 

projekttagaren. Detta baserades på att projektet en gång tidigare hade avbrutits av liknande 

skäl och samma situation kunde också ske ytterligare igen. Åtgärden skulle då vara att föra en 

diskussion med antingen Karlstads universitet och/eller Volvo Cars om hur projektet kunde 

fortlöpa med ny vägledning. Övriga risker kan ses i bilaga 1.  

 

3.2 Förstudie 

3.2.1 Benchmarking 

VDA skriver i sin rapport (VDA 230–225) att det finns 3 orsaker till att sprickbildning 

(rynkmönster) uppstår på stolar med imitationsläder baserat på PVC-plast:  

1: Utmattning i materialet dvs. långvarig exponering av belastning när man sitter i bilen. 

2: Veck och skarvar uppstår till följd av plötslig kraftspänning som sker när föraren sätter sig 

i bilen. 

3: Vid förhållanden där materialet befinner sig i ett skört tillstånd (både permanent och 

temporärt tillstånd). Permanent tillstånd syftar på bristande mjukningsmedel som använts vid 

tillverkningsprocessen av tyget och temporärt tillstånd när mjukningsmedel inte har önskad 

effekt som t.ex. vid låga temperaturer.  

 

VDA rekommenderar därför 2 strategier till konstruktörer: Optimering av säteskonstruktionen 

eller byte till annat material. 

 

A. Optimering av säteskonstruktionen 

För optimering omfattas det att undersöka tre områden för säteskonstruktionen. 

 

Materialegenskaper - Förbättringar på områden där PVC-materialet har dåliga egenskaper. 

T.ex. nämns materialets köldbeständighet som blir mer utsatt för sprickbildning vid låga 

temperaturer, likaledes mängden mjukningsmedel som används vid tillverkning. Däremot har 

ett mjukare PVC-material också tekniska restriktioner. Risken finns att andra egenskaper 

försämras och bör därför beaktas.  
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Skydd - Det finns ett kritisk förhållande mellan imitationsläder och ökad sprickbildning på 

synliga delar i stolen. Dessa uppstår på sidostöden i konventionella stolar och ökar när föraren 

glider mellan tyget i stolen. För att reducera detta så rekommenderas det att lägga till 

ytterligare laminat för förstärkning på icke-synbara sidor i konstlädret, t.ex. med en metod 

som kallas ”flame-lamination”. Det kan t.ex. vara PUR-skum med en tjocklek på ≥ 5 mm. 

Dock ska det undvikas att göra en förstärkning på klädseln där inget laminat funnits tidigare.  

 

Säteskonstruktion - Sportsäten med förstärkt sidostöd är statistiskt sätt mer benägen att 

drabbas av sprickbildning i materialet jämfört med konventionella stolar. Orsaken är den mer 

avancerade geometrin som en sportstol har. Högre sidostöd är för att undvika att föraren rör 

på sig för mycket vid körning. För att minska sprickbildningen rekommenderas det att 

förstärka materialet runt sidostödet. Om det inte är möjligt, t.ex. på grund av komfortkrav, så 

kan det utsatta området ersättas med ett annat sprickfritt material.  

 

B. Annat material 

Läder - Samma typ av sprickbildning som sker i konstläder uppstår inte i samma utsträckning 

som i riktigt läder. Därför rekommenderas riktigt läder att appliceras runt sidostöden. 

 

Textil - Samma villkor gäller för textil som läder. Men är tyvärr kanske inte lika estetiskt 

tilltalande. Ska ses som ett alternativ till läder. 

 

Imitationsläder baserat på PUR - Materialet kräver inget mjukgörande medel vid 

tillverkningsprocessen, vilket är fallet för PVC-läder.   

 

VDA-rapporten avslutar med att ge exempel på bilder på olika förbättringsresultat. Däribland 

en åtgärd att implementera en stödtråd i stolens stoppning (skum) som går längsmed 

sidostödet (figur 3.2). En belastning på 150N rullar över sätet och visar på ett 

motståndskraftigare resultat från konstlädret jämfört med utan stödtråd. En liknande åtgärd 

har implementerats hos Volvo i senare årsmodell av SPA-bilarna (modellår 2017 och framåt). 
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3.2.2 Läderteknik 

Läder är ett naturligt material och kan anpassas till många olika ändamål. För att kallas läder 

så skiljs det på hud och skinn och bestämts till följd av vilket djur råhuden kommer från. Stora 

djur som nötkreatur och älg har hud medan mindre djur som får och kalv har skinn. Kvaliteten 

på lädret varierar beroende på djur och djurhållning. En ko som har fått många kalvar har en 

hud från buken som är mer tunn och uttänjd. Medan tjurar har en mer jämn hud. Djurets 

hårsida kallas narvsida och undersidan heter köttsida. Ett djur som har fötts upp med god 

djurhållning visar mindre tendenser på ärr från rivmärken och gödselskada på huden. Läder är 

ett mångsidigt material som kan bli till varierande produkter. Exempel är en skolsula eller 

hundkoppel som är hårt, segt och slitstarkt. Det kan också bli till sämskskinn eller lädermöbel 

som är silkeslen och mjuk. För att bevisa äktheten i lädret så ska det fortfarande finnas synliga 

märken efter hudveck, insektsbett och ärr från läkta sår, samt att strukturen på huden ska vara 

obestämd. Tillverkningsprocessen av läder kan ses i bilaga 2. 

 

Lädertyper 

Det finns olika typer av läder att välja på (figur 3.3). Detta är beroende av vilka egenskaper 

som önskas på produkten och hur mycket man förädlar i tillverkningsprocessen. Inom 

parantes är produktbeteckningen på Volvo. 

Figur 3. 2 - Optimering emot sprickbildning för säte (VDA 230–225). 
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Anilin - Är det minst behandlade lädret och kräver därför höga krav på läderkvalitet samt god 

arbetserfarenhet från skräddaren vid tillverkning. Lädret får bara ett lätt ytskydd vid 

tillverkningsprocessen. Anilin erbjuder hög komfort, hög äkthet och mjuk känsel. Ett 

anilinläder kräver dock god omvårdnad för att behålla sin naturliga kvalité.  

 

Semianilin (Nappaläder) - Får vid tillverkningen lätt nyansering som ökar tåligheten och 

leder till att lädret blir mer lättskött än anilinläder. Därmed behålls fortfarande lädret en stor 

del av sin mjukhet och naturliga äkthet. Semianilinläder är en bra kompromiss mellan ett 

stryktåligt läder och hög kvalitetskänsla. 

 

Täckfärgat läder (Standardläder) – Även kallat tekniskt läder, genomgår samma process som 

anilin och semianilin men får ytterligare nyansering och behandling för att klara hårdare kvar 

på slitage, t.ex. som säten på passagerarplan och personbilar. Den extra behandling gör att 

lädret nästan helt saknar naturlig struktur och känsla men i gengäld blir lädret mycket lättare 

att underhålla. 

 

 

3.2.3 Observationer 

Produktionslinjen 

Inom produktion ligger normalflödet på 14 in-och-ursteg av montörerna för att bygga färdigt 

en bil. Stolen kommer inplastad från underleverantören för att primärt skydda tygklädseln, i 

fall montören skulle ha något vasst föremål eller smutsiga arbetskläder. Volvo jobbar 

succesivt att förhindra sådana situationer uppstår. Underleverantören gör själva inga egna 

sittningar på stolen. I fabriken tillverkas för tillfället 56 bilar i timmen i takt. Takttid är den 

beräknade kundefterfrågan och beror på hur mycket marknaden kräver från produktionen. 

dvs. en arbetscykel som uppfyller varje kunds efterfråga. En takttid över det marknaden 

efterfrågar ger överproduktion och tvärtom (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Figur 3. 3 - Läderstruktur efter olika behandlingar (Master Leather Scandinavia). 
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En generalisering är att en montör har strax över en minut på sig att påbörja och slutföra sina 

arbetsuppgifter per bil på produktionslinjen.  

 

En kortfattad sammanfattning på monteringsprocessen beskrivas följande: 

1: Stolen kommer från underleverantören och monteras in i bilen vid bana 1:6 (figur 3.4). 

 

2: Vid nästa station (bana 1:7) går montören in i bilen och laddar in bilens mjukvara, 

samtidigt monteras sista detaljerna inne i kupén, så som plastkåpor och bilens nycklar. 

 

3: Montören sätter sig och kör för fösta gången av bilen från bandet och vidare till slutkontroll 

(figur 3.5). 

  

Figur 3. 4 - Montering av stolar (Volvo Car Group Global Newsroom). 

Figur 3. 5 - En XC90 som kör av från bandet och vidare till slutkontroll 

(Volvo Car Group Global Newsroom). 
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4: Bilen rullar på ytterligare ett löpande band vid första slutkontroll (figur 3.6). Här utförs 

uppgifter som att alla komponenter sitter som det ska. Om det upptäcks något fel så går den 

till Justering. 

 

 

(4): Om fel upptäcks repareras detta på Justering. Beroende på typ av fel så kan det adderas 

från 2 insteg till 13 insteg. Skulle det krävas mer insteg så hindrar inte Volvo montören att 

sätta sig i bilen över det normala flödet.  

 

5: Vid andra slutkollen så görs de sista åtgärderna t.ex. beläggning av rostskydd och 

skyddande inplastning för transport. 

 

6: Bilen körs ut på parkeringsområdet och inväntar för transport till kund. Där transporteras 

bilen antingen via biltransportfartyg, biltransport eller tåg (figur 3.7) och vidare till 

återförsäljaren där kunden väntar. 

 

 

 

 

  

Figur 3. 6 - En XC90 som är vid slutkontrollen (Volvo Car Group Global Newsroom). 
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Återförsäljare 

Ute hos återförsäljaren gavs det mer tid att kunna bekanta sig med produkten snarare än 

tillverkningen. Under besöken upplystes det att markfrigång på bilarna varierar, dvs. 

avståndet från marken till fordonets lägsta del undertill. Vilket påverkar hur in-steget sker i 

bilen och hur kroppen ”landar” på stolen. Teknisk data från Volvo ger följande markfrigång 

till SPA-bilarna: 

 

XC90 23,8 cm, V90 Cross Country 21,0 cm, V90/S90 15,2 cm, XC60 21,6 cm 

 

En V90/S90 utrustad med sportchassi sänker bilen ytterligare 1,5cm. En annan faktor som 

påverkade insteget var ett extra fotsteg (running board), vilket finns som tillval och gäller 

enbart för XC90 (figur 3.8). Detta tillval tillför att insteget blir ungefär en decimeter längre 

ifrån bilens dörr. Detta resulterar i ett bredare kliv in i bilen än om tillvalet uteblivit. 

 

De 14 in-och-ursteg som sker i produktion ökas ytterligare ute hos återförsäljaren innan de 

kommer till kund. Alla tillval som beställs av kunden monteras inte alltid direkt från fabriken. 

Det har och göra med att sådana tillval är väldigt tidskrävande och går inte att anpassa efter 

löpandebandsprincipen i fabriken. Exempel är dragkrok, exteriör och interiör styling och 

utförs ute hos återförsäljarens associerade verkstad. Detta innebär att en servicetekniker måste 

gå in i bilen för att montera eller uppdatera mjukvaran i bilen för valda tillvalet. Andra 

faktorer som innebär mera in-och-ursteg är bland annat att återförsäljaren behöver förbereda 

Figur 3. 7 -En Volvo S90 redo att transporteras från fabriken 

(Volvo Car Group Global Newsroom). 
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bilen innan den hämtas av kund, och även personal som transporterar bilen från fabriken till 

återförsäljaren. Resultatet visar att det är många fler faktorer än personalen från fabriken som 

kan påverka att instegsveck uppstår och att den satta siffran på 14 in-och-ursteg är ett 

minimalt värde. Det är svårt att sätta en exakt siffra exakt till följd av vad kund har beställt för 

tillval till sin bil. I båda observationerna var benägenheten att det uppstår instegsveck 

definitivt mer utspritt på bilar som var utrustade med nappaläder än standardläder. Ett urval av 

olika stolar från fabriken finns i bilaga 3.  

  

Figur 3. 8 - Running board som finns som tillval 

till XC90 (Volvo Car Group Global Newsroom). 
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3.2.4 Studie av nuvarande provmetoder 

För att hitta och eliminera så många fel som 

möjligt så använder sig Volvo idag huvudsakligen 

en testmetod för att mäta livslängden på stolar. Det 

är en industrirobot som står i en klimatkammare, 

benämns som In-och-urstegsriggen (figur 3.9). Den 

är klädd i en värmekappa för att skydda mot 

värmeväxlingar och fuktigheten som kan uppstå i 

samband med prover. Längst ut på gripdonet finns 

det en komponent som efterliknar en människas 

baksida från rygg till baksida lår. För att ge ett 

verkligt resultat är hela komponenten bestyckad 

med en impregnerad tygklädsel. Provet är 

förbestämt och körs enligt ett antal cykler som 

motsvarar ett visst antal års användning. Syftet är 

att mäta livslängden på stolen och hitta defekter i 

hela stolskonstruktion. I och med att den står i en 

klimatkammare så finns möjligheten att mäta 

klimat efter olika marknader. Tester kan utföras från 

ca. 80° värme till -25° och med möjligheten att tillföra en fuktighet motsvarande en tropisk 

skog. Provmetoden visar inte hur kunden använder stolen fullständigt, utan fokus ligger 

mycket på utmattningen av stolkonstruktionen. Bedömningen från denna studie visade att 

provmetoden inte ger ett rättvist resultat. Fördelen är att det inte krävs stora konfigureringar 

då omprogrammering av mjukvara är tillräckligt för att ändra provmetod. Andra provmetoder 

Volvo använder sig av för att testa kompletta bilar kan ses i bilaga 4.  

  

Figur 3. 9 - In-och-urstegsriggen 
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3.2.5 Granskning av tidigare projektförsök 

Generellt visar granskningen av det tidigare projektförsöket skillnader i utvecklingsmetoder 

jämfört med principerna enligt Johannesson et. al. Projektet startade våren 2015 i samband 

med produktionsstarten av nya generationen utav XC90. Förstudien har som 

bakgrundsmaterial ett klagomål från kund där instegsveck på stolarna kunde inträffa i 

produktion efter cirka 18 insteg. Idag ligger kravet på 50 insteg utan att rynkor framträder på 

stolarna. Mycket information togs från VDA 230–225 för att snabba på arbetet och för att 

andra konkurrerande biltillverkare använde sig av samma källa. Provmetoden skulle efterlikna 

rörelsen från röret i figur 3.2 från underavsnitt 3.2.1. Andra önskemål var att den skulle kunna 

ställas in i olika vinklar och vara justerbar i höjdled. Genomförande av provmetoden utfördes, 

likt samma metod som i avsnitt 2.3, i en loop till att det önskade resultat uppstod. Fyra 

dokumenterade tester hann genomföras innan projektet lades på is.  

 

3.2.6  Konstruktionsgranskning av stolar 

 Volvo erbjuder ett flertal varianter på stolar, dock är 

grundkonstruktion alltid detsamma till alla SPA-bilar. Detta 

tankesätt är en av de ekonomiska fördelarna med att utveckla 

en skalbar plattform som kan täckas in i flera bilmodeller. 

Stolarna är en av de dyraste komponenterna i en bil och det 

finns en mängd olika tillval att utrusta framstolen med. Val av 

klädseltyp är sammanställda i tabell 3, och dessa klädseltyper 

kan beställas i olika kulörer så som vitt, svart, brun och 

bärnstensfärgad, två exempel kan ses i figur 3.10. Volvo erbjuder också kunden att 

konfigurera sina stolar med stolsvärme, stolskylning, elektrisk justerbar stol, dynförlängning 

antingen som manuell eller elektrisk manövrering och svankmassage. Internt på Volvo kallas 

stolarna med nappaläder för Agnes och är ett semianilinläder. Standardläder kallas för Moritz 

och är ett tekniskt läder.  

 

 

 

 

 

 

Nappaläder 

Nappaläder Ventilerat 

Nappaläder Sport 

Nappaläder Sport Nubuck 

Standardläder 

Standardläder Sport 

Lädertextil* 

Textil* 

* Utesluts i detta arbete 

Tabell 3 - Sammanställning av säten 

som erbjuds till kund 
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Självaste stolkonstruktionen består utav tre huvuddelar: metallram, skum och klädsel (figur 

3.11). Metallramen är det som står för grunden till stolen. Den är tillverkad av stål och 

kompletteras med plastkåpor för sidostöd på rygg, fjädring till ryggram och sittram. Nästa del 

är skummaterialet som består utav en gjutformad polyuretan-skum (PUR) som har en densitet 

på cirka 60kg/m3. Skummet levereras med hårdare stoppning om kunden väljer sportstolar. 

Den sista delen av stolkonstruktionen är klädseln (benämns som trim på Volvo) och kommer i 

flertal varianter som är refererad i tabell 3. 

 

 

Figur 3. 11 – Stolkonstruktion med ram (t.v.), skum och trim (t.h.). 

  

Figur 3. 10 - Kompletta stolar: ljus nappaläder (t.v.), svart nappaläder sport nubuck 

(t.h.) (Volvo Car Group Global Newsroom). 
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Leverantörer 

Volvo tillverkar inte sina egna stolar utan det utförs på uppdrag utav företaget Adient. De är 

verksamma i 33 länder med 230 fabriker. Ungefär var tredje bilstol globalt kommer från 

underleverantören (Adient, 2016). De är en utav Volvos många underleverantörer och har sin 

fabrik ett stenkast från Volvos fabrik i Torslanda, Göteborg. Stolarna monteras ihop på 

företagets produktionslinje och som sedan skickas iväg kompletta och redo för montering till 

Volvos egna produktionslinje. Sätena levereras enligt principen Just-in-time som ingår i Lean-

filosofin (Johannesson et al., 2013)1. 

 

Leverantören av läderklädsel är svenska företaget Elmo Sweden AB. De har sitt huvudkontor 

och avdelning för produktutveckling och produktion i Svenljunga. Företaget är 

marknadsledande av exklusivt läder till industrier inom fordon, möbel, flyg, tåg och marin. 

Elmo har försäljning på närmare 40 marknader världen över (Elmo Leather, u.å)2. 

  

                                                 
1 Bengt Bergsten, ingenjör, intervju den 24 februari 2017 
2 Jaana Kyllönen, textilingenjör, intervju den 11 april 2017 
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3.3 Mätningar 

3.3.1 Prototyplösningen 

Layoutkonstruktion 

Sammanställningen visar att stor majoritet av delarna på 

prototypen är av standardkomponenter och är därför lätta att 

byta ut vid eventuell omkonfigurering. Endast den laserskärda 

vridplattan specialtillverkad var specialtillverkad. Prototypens 

ingående delar är sammanställda i tabell 4. 

Grundkonstruktionen är utförd med strängpressad 

aluminiumprofil och är ett smidigt material att arbete och 

konstruera med. Självaste verktyget är ett rör i PVC-plast som 

sitter monterat med en tygbit utanpå. Det är samma tyg som 

från in-och-urstegsriggen. Röret sitter monterat på en linjär 

skena med kulskenstyrning som gör det möjligt att manövrera 

röret över provstolen. 

 

3.3.2 Resultat 

Totalt utfördes 25 tester med varierande resultat. Av de fyra provstolarna som erhölls så 

utfördes endast prover på 3 stolar. Fjärde stolen, Provstol D, hade en för avancerad geometri 

(upphöjt sidostöd) för att framkalla resultatet. Resultatet kan ses i en sammanställning i figur 

3.12. Resultatet är utspritt beroende på utformning av stol. Provstol A hade tendenser till att 

uppvisa önskvärda resultatet. Efter en återhämtningstid på 24 timmar visade det sig däremot 

att majoriteten av vecken var borta efter varje prov. När det väl uppstod veck på det 

semianilinalädret, som provstol A bestod av, visade det sig att inte lika mycket intensitet till 

veck uppkom i den omfattning som kan ske i produktion. Samt att vecken alltid försvann efter 

den satta återhämtningstiden. Provstol B, tekniskt läder, visade mer lovande resultat jämfört 

med provstol A. Det var lättare att återskapa de instegsveck som var önskvärda och som kan 

förekomma i produktion. Detta var möjligt med hjälp utav de modifiering av inställningar på 

prototypens konstruktion så som addering av skum som ökade tjocklek på röret och ändring 

av rörets position till vinkelrätt.  I och med detta skapades permanenta instegsveck som då var 

kvarstående efter den fastställda återhämtningstiden på 24 timmar. Med denna modifiering 

tillförde däremot andra typer av skador före önskade instegsvecken kunde visas, så som 

nötningsskador pga. hög friktion mellan läder och röret. Mätningarna i helhet finns i bilaga 4. 

Tabell 4 - Ingående komponenter 

Strängpressade aluminiumprofil, 

40x40, 40x80, 80x80 

2 st. kulskenstyrning med skena 

4 st. hårdplasthjul 

2 st. vinkelfästen 

8 st. låselement 

2 st. laserskärd vridplatta 

2 st. kraftgivare 

1 st. PVC-rör Ø160mm 

1 st. impregnerad tygbit 
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Modifieringar 

För att uppnå det önskade resultatet från prototypen behövdes en del modifieringar utföras.  

Tyvärr kunde inte prototypen konstrueras för att uppnå ett allsidigt resultat trots utförandet av 

modifieringarna. Den störta påverkan var däremot att tillföra PUR- skum material mellan 

röret och tygbiten samt ändra rörets riktning parallellt mot stolen (figur 3.13) (figur 3.14). 

Skummaterialet som tillsattes var en 3x20x30 cm polyuretanskum. Andra parametrar som 

påverkade resultat betydligt mindre eller ingenting alls, var lutningen på prototypens arm, 

instegsposition, belastning, ökande eller minskade repetitioner och ändrade vilotider.  

Figur 3. 12 - Betyg på mätningarna (högre värde ger ett mer önskvärt resultat). 

Figur 3. 13 - Applicering av PUR-skum. 
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.  

 

Figur 3. 14 - Röret modifierad så den är vänd 90°. 
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4. UTVÄRDERING 

I detta kapitel redovisas en sammanställning för att samla ihop erfarenheter från projektets 

gång och precisera problembilden. För att sammanställa detta kategoriserades, med hjälp av 

post-it-lappar, faktorer som har påverkat resultatet på mätningarna. Antingen som bra eller 

dålig påverkan för att nå instegsveck (figur 4.1).  

 

 

Figur 4. 1 - Genomförande av utvärderingen med hjälp av post-it-lappar. 

 

Bedömningen av prototyplösningen resulterade i att den inte är tillräcklig allsidig för att 

kunna fungera som en provmetod till alla stolar som tillhör SPA-plattformen. Det finns många 

orsaker som påverkade detta beslut. Främsta anledningen till bedömningen var att andra typer 

av rynkmönster uppstod före det önskade instegsveck på Provstol B. Och för att komma runt 

detta problem behövdes prototypen omkonstrueras för att fungera efter det önskade resultatet.  

Andra faktorer som påverkar beslutet var de varierande utformning på stolarna inte kunde 

appliceras i prototyplösningen, i synnerhet sportstolarna med sitt höga sidostöd (figur 4.2). 
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I underavsnitt 3.2.2 om Benchmarking framgick det att en stödtråd har implementerats i 

senare årsmodell på stolarna. Denna stödtråd hade också haft negativ effekt på denna 

provmetod. En större kraft måste då appliceras för att möjliggöra rörelse i lädret och var en av 

anledningarna till att andra rynkmönster fortsatte uppstå. Ett bevis på detta är mätningar 

mellan Provstol A och C. Båda stolarna är specificerade dito men där Provstol C 

(utvecklingsstol) är en äldre stol utan stödtråd och kunde lättare framkalla det önskade 

instegsvecken. 

 

Vad det gäller bedömningen på prototypen så fanns det anledningar att poängtera även där. 

PVC-röret som satt monterat var av ett hårt material som gav en dålig komfort gentemot ett 

mänskligt ben. Även det impregnerade tygmaterialet var ett dåligt materialval i kombination 

mot lädret. Det medgav glidning snarare än greppa tag i lädret, vilket också orsakade 

uppkomsten av nötningsskador till följd av hög friktion. Sista faktor som påverkade var 

rörelsen som alltid behövdes ställas in med bestämd riktning innan provet kunde utföras. Det 

var inte optimalt eftersom det försvårade att få lädret i ett skört tillstånd kontinuerligt. Och på 

grund av många inställningsmöjligheter (parametrar) var det svårt att verifiera om dessa hade 

en påverkan alls under varje prov.  

 

 

  

Figur 4. 2 - Geometrisk skillnad mellan sport- och komfortstol. 
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5. REFLEKTION 

Enligt Eriksson & Lilliesköld är projektavslutning den del i projektet som majoriteten slarvar 

mest med. Det är framförallt när det stora tunga jobbet i projektet är avslutat och resultatet har 

levererats som det är viktigt att säkerställa att erfarenheter samlas upp. Att undvika detta gör 

att nya erfarenheterna går förlorad och uteblir till nästa projekt. Därför är informationen från 

detta projekts väsentlig och kan bli användbar till andra parter som kan tänkas överta. Även 

om denna prototyplösning bedömdes till att inte vara tillräckligt bra så kommer problemet i 

produktion fortsätta att existera. En vidareförstudie och sammanställning av de erhållna 

erfarenheterna utfördes därför för detta arbete, med motivet att föra projektet vidare utan att 

det hamnar mellan olika ansvarsområden på företaget och att ingen därför tar tag i problemet. 

Med syftet att göra rätt från början och att uträtta en framtung process som kan lyckas komma 

fram till en universallösning med färre kompromisser. Fokus lades på två områden som 

påverkade resultatet avsevärt under mätningarna vilket var rörelse och material. 

 

Rörelse 

För att uppnå det önskade resultatet av instegsveck så är rörelsen enklast att utföra med 

handen. Ett tryck med handen i området runt 45° vinkel mot sätet ger samma resultat från 

produktion (figur 5.1). Det är ungefär där som stödtråden inte har möjlighet att motstå 

belastningen eftersom det bedöms som en skjuvspänning.  

 

 

Figur 5. 1 - Önskvärd tryckrörelse sett ovanifrån med stödtråden (blå linje) som illustration 

samt framifrån (röd pil). 
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Material 

Som tidigare nämnts i bedömningen så var läder och det impregnerade tyget en dålig 

kombination. Under testet gled det väldigt lätt och gav dålig effekt för det önskade resultatet. 

Ett önskvärt material mot lädret är ett material som har hög friktionskoefficient, kan greppar 

lädret lätt, mjukhet som ett lår och kan lämna ett nötningsfritt resultat. Ett enkelt test (figur 

5.2) bestående av tio repetitioner med hjälp utav enbart PUR-skum (samma som var monterat 

på röret) och den avsedda tryckrörelsen resulterade i ett mer önskvärt resultat utan några 

andra oönskade slitageskador. 

 

  

Figur 5. 2 - Test med tryckrörelse och PUR-skum med önskat resultat. 

Dubbel Diamant – Fas III: Utveckla 
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6. FORTSATT ARBETE 

Även om denna prototyp inte är lämplig så kommer felet fortsätta kvarstå i produktion. Det är 

därför nödvändigt med ett beslut från högre chefer där ett beslut fattas på större och mer 

ändamålsenliga resurser. Om problemet inte åtgärdas så kommer det krävas fortsatta stora 

kostnader för företaget, likaså kommer det fortsätta vara en överraskning varje gång nya 

bilmodeller utvecklas. En avsatt projektgrupp med rätt kompetens bör sammanställas. 

Tillräckliga resurser bör tillgodoses och arbetet bör utföras med en framtung förstudie som 

belyser helhetsbilden i problemet. För att övertyga om att problemet bör prioriteras kan denna 

rapport ligga till grund för ett fortsatt arbete. Här finns grundläggande information för att 

vidareutveckla projektet och lösa problemet. 

 

Rekommendationer för fortsatt vidarearbete 

Volvo har möjlighet till vidareutveckling av projektet genom två tillvägagångssätt, antingen 

produktionsåtgärder eller konstruktionsändringar på stolen. Troligtvis kommer den 

ekonomiska kostnaden vara den avgörande faktorn för beslutet. Däremot är vinsten i ett 

fortsatt arbete betydligt mera lönsamt om resultatet lyckas. Instegsvecken kommer alltid att 

återuppstå eftersom läder är ett levande material som kräver underhållning, speciellt i det mera 

obehandlade lädret semianilin. Det gäller att leverera en skrynkelfri stol hela vägen från 

underleverantören till att kunden sätter sig första gången i bilen. Det är lättare att förklara för 

kunden att instegsvecken uppstår av naturliga orsaker om mönstret uppstår under kundens 

ägande och att det då inte är ett handhavande produktionsfel. 

 

I båda fallen kan åtgärderna kompletteras med något som heter Pressure mapping (PM). 

PM (figur 6.1) är en metod för att mäta och visualisera tryck och belastning mellan två ytor. 

Denna metod används inom medicinvetenskap för att se hur trycket fördelar sig mellan en 

människa och en yta. Andra områden PM används inom är produktutveckling och tillverkning 

med områden på komfort, passform och ergonomi (Pressure Profile System, u.å).  

Med denna metod skulle individer (i det här fallet montörer) kunna sätta sig i bilen för att se 

hur kraften fördelar sig på stolen och analysera för åtgärdsförslag. Metoden skulle även vara 

ett bra hjälpmedel till att hitta konstruktionsåtgärder som gör att lädret hamnar i sitt kritiska 

tillstånd och då instegsveck uppkommer. 

 

Dubbel Diamant – Fas IV: Leverera 
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Åtgärd i produktion 

Stolarna kommer idag inplastade från underleverantören till Volvos fabrik. Ett åtgärdsförslag 

skulle vara att komplettera inplastningen av stolarna med ett ordentligt skydd, bestående av ett 

tjockare material som eliminerar rynkorna på stolarna. Utformningen behöver inte täcka hela 

stolen, utan räcker med enbart skydd över den kritiska delen dvs. sidobolstret. Detta skydd bör 

finnas med hela vägen från montering till att kunden erhåller bilen. Vilket skulle innebära 

garanti för rynkfria säten. Nackdelen är att varje bil innefattar en kostnadsökning. I 

bilindustrin så är varje öre betydelsefull för att minska kostnaderna. Det är stor strävan efter 

kostnadsreducering för öka vinstmarginalerna per såld bil. Dock skulle ett lyckat resultat 

resultera i mindre reklamationer och en högre vinst skulle genereras i slutändan.  

 

Implementera i In-och-urstegsroboten 

Idag mäter endast roboten livslängden på stolen baserat på flera års användning. Fördelen 

med en industrirobot är att den klarar avancerade rörelser i (X-, Y-, och Z-led) och oftast 

kräver bara omprogrammering för att ändra uppgift. En åtgärd är att implementera ett 

körprogram som skulle motsvarar bilens första månader, ett ”garantiprogram”. Dessutom 

skulle armaturen kunna bytas ut till ett lämpligare material än dagens tyg. Det är en fördel att 

därför vidareutveckla en redan tillgänglig resurs med bara byte av mjukvara. 

 

Figur 6. 1 - Översiktsbild på Pressure mapping (Tekscan). 

Dubbel Diamant – Fas IV: Leverera 
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Nytt prototypförslag 

För att utveckla ett nytt prototypförslag så finns det idag tillgängliga resurser på avdelningen 

Hållfasthetscentrum. En fördel för varje företag och organisation är att återanvända resurser 

istället för att investera i nytt. Hydraulik och pneumatik är verktyg som användas idag för 

andra provmetoder (figur 6.2). Med resultatet baserat från kapitel 5 skulle ett nytt 

prototypförslag kunna tas fram med dessa verktyg.  

Figur 6. 2 - Hydrauliskt verktyg som används på Hållfasthetscentrum. 

Dubbel Diamant – Fas IV: Leverera 
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7. DISKUSSION 

Under förstudien på produktionslinjen visar att siffran om in-och-ursteg är satts som ett 

minimalt värde. Det kan ske fler in- och ursteg än så. Den mänskliga faktorn hade också en 

stor påverkan på hur självaste in-och-ursteget sker. En oerfaren montör som hamnar efter med 

arbetsuppgifterna kan hastigt kliva in i och ur bilen för att jobba ikapp, samtidigt som en god 

arbetsvana göra att samma uppgift kan utföras snabbt per automatik. Vilket resulterar att ett 

in-och-ursteg möjligtvis inte motsvarar på samma sätt som om det hade varit att kliva in i en 

bil på ett normalt sätt. I extrema fall kan en kort individ vid insteg i bil få svårigheter av den 

höga markfrigången (XC90) och likartat gäller en lång individ som sätter sig i en bil med låg 

markfrigång utrustad med t.ex. sportchassi. På grund av den mänskliga faktorn är det därför 

väldigt svårt att hitta åtgärder i hur montörerna ska utföra sina arbetsuppgifter för att undvika 

instegsveck. 

 

Projektmässigt påminner det tidigare arbetet av prototypen metoden ”trial-and-error”. Där 

personal har en idé på en lösning och vill utveckla det vidare. Denna metod är associerat med 

eviga försök på omkonstruktioner eller upprepade prover tills det slutgiltiga eller önskade 

resultatet (kanske) uppnås. Det är en dyr, resurskrävande och framförallt långsam metod. 

Dessutom framkom det att en framtung förstudie saknas. I en förstudie ska olika 

kompetensområden framträdas och på ett okritiskt sätt bedöma olika tekniska lösningar och 

förutsättning, så att problembilden blir allsidigt belyst. Anledningen är att arbetet inte direkt 

ska inleda i dyra konstruktionsarbete på felaktiga premisser som trots kunna vara lösningen 

till problemet. I slutändan innebär det att förra projektet har hamnat i en återvändsgränd och 

har kostat onödiga resurser i form av tid, pengar och personal. 

 

En spekulation som inte kunde bekräftas under mätningar var om stolar utrustade med 

dynförlängning var mer utsatta för instegsveck. Då en skumbit separeras från skumdynan för 

att justeras fram och tillbaka från stolen. Vilket kanske gör att stolen blir mindre 

motståndskraftig mot instegsveck. Oavsett om detta stämmer eller ej så finns instegsveck 

fortfarande i alla stolar med eller utan dynförlängning. Under genomförandet av mätningarna 

var det delvis svårt att avgöra om arbetet skulle fortsätta trots tvivelaktiga provresultat. Den 

ursprungliga tanken var att utgå ifrån att provmetoden skulle fungera och på så sätt kunna 

utveckla den vidare till en fungerande provmetod med kravspecifikation, mindre 

konstruktionsändringar och utbildningsmaterial.  
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Halvvägs in i projektet fick däremot projektet en ny riktning, vilket resulterade i att 

problemformulering, mål och syfte behövdes ändras. Istället för att utveckla en provmetod 

inriktades arbetet till att utvärdera metoden. Däremot gav en framtung förstudie att detta var 

rätt beslut och att Volvo nu kan ta detta vidare på ett korrekt sätt. Noggrannheten på 

mätningarna var en sådan sak som bedömdes individuellt eftersom det inte presenterade en 

mätbar siffra och att resultatet kan vara något missvisande eller tolkas på olika sätt. Den 

baserades på erfarenheter vilket har varit svårt att formulera i denna rapport.  
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8. SLUTSATS 

Problemformuleringen och projektets mål var att utvärdera en ny provmetod med hjälp av 

designprocessen. Under detta arbete har det demonstrerats att designprocessen är en 

utvecklingsprocess som har en hög tillämpningsfaktor. Även då produktutveckling är 

prioriterat i designprocessen så fungerar det utmärkt att appliceras på andra områden. 

Trots att en vidareutveckling uteblev så är det viktigt att inte framställa produkter på fel 

premisser då det kan innebära större problem längre fram i tiden. Något som förväntas 

uteslutas med hjälp av en designprocess. Problemformuleringen anses därför uppfylld, även 

om inte resultatet som önskades från början har gestaltats. Det är nu upp till Volvo att avgöra 

hur problemet ska lösas. Med detta arbete anses problembilden och förståelsen till en ny 

provmetod ha klarnat ytterligare. Nu finns det ett underlag med korrekt information till 

problemet.  

  



 

 

 

59 

TACKORD 
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möjligt att nå. Detsamma gäller för Janna Kyllönen och övriga personal på Front Seat 

Department som trots slutskedet av nästa generation XC60 ha tagit sig tid och bistått med 

kunskap inom flertal ämnen som detta arbetet utgått efter. All berörd personal på 

Hållfasthetscentrum som har tagit sig tid att hjälpa till med det praktiska med prototypen. Jag 

vill avsluta med att tacka handledare Lennart Wihk och Examinator Leo De Vin på lärosätet 

Karlstads universitet, som trots motigheter i skrivprocessen har väglett hur denna rapport ska 
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Bilaga 1: Projektplan 

 

Projektplan för Early Wear 
• Bakgrund  
Volvo Personvagnar AB även mer kallat Volvo Car Corporation(nämns som enbart Volvo i 

texten) är en global premium biltillverkare. Deras säten är en av de mest erkända inom 

bilkomfort. För att säkerställa detta så utförs det idag huvudsakligen två typer av tester, 

robottest och taxiprov.  Robottestet är en maskin som mäter stolars livslängd med olika typer 

av belastningar och slitage riktningar. Taxiprovet är ett fältprov som sker på taxibilarna i 

Göteborgsområdet. Taxichaufförerna anses vara de som stiger ur och in bilar mest. Men 

pågrund av ny generation av stolar som tillhör Volvos SPA-plattform(90-serien och 60-serien) 

så har fältprov inte kunnat vara möjligt innan bilarna har lanserats. Därför har man under 

utveckling förlitat sig på robottest. Vilket har uppmärksammats i ett nytt problem som inte har 

varit möjligt att återskapa med hjälp av nuvarande testmetod. I produktion har man sett ett 

rynkmönster/veck som framträder efter ca. 20 in-och-ursteg vid slutmontering(bild 1), dvs 

innan bilen har kunnat levererats till kund. Kravet är att stolarna ska klara 50 in-och-ursteg 

innan rynkorna uppstår. Inom avdelningen för säten så kallas detta problem för “early wear”. 

Ett arbete att komma tillbukt med detta har påbörjats, en enklare testmetod med robot. Men 

pågrund av omorganisations så har projektet hamnat på en annan avdelning som har valt att 

prioriterat ner det. 

 
Bild 1 - Exempel på veck från slutmonteringen 

 

A. Mål 
Målet är att ta fram en testmetod som ger samma utfall som i produktion. På sikt så ska en 

lösning hittas till SPA-stolarna så de klarar kravet på 50 in-och-ur-steg. Annars kommer 

problemet kvarstå i framtida bilmodeller från Volvo. 

 

• Ett mätbart mål är att definiera en sammanställning på antal repetitioner, kilotryck och 

återhämtningstid som motsvarar typen av rynkor som uppstår i produktion. 

 Projektet avslutas två veckor innan examination
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Organisation 
  

Person Titel Kontakt 
Christopher Thörn Student  

 
Bengt Bergsten Handledare - VCC  
Lennart Wihk Handledare - KAU  
Leo De Vin Examinator  
Janna Kyllönen Ansvarig för Early Wear  
Christer Buhr Ansvarig för Early Wear  



 

 

 

65 

Avgränsningar 
 

Första avgränsningen är att återskapa early wear på stolarna som tillhör SPA-plattformen. 

Andra är att hitta en metod för framsäte, ej baksäte. 

Tredje är att arbetet ska utföras med sittdynan som utgångspunkt.  

 

5. Projektmodell   
Tidsplan över examensarbetet 
  

 
 

Modellen är en riktlinje och kan komma att justeras när det praktiska arbetet är igång. Mötena 

med Volvo är beroende på personalens tid och kan utebli till ett senare eller tidigare datum.  

Den baseras efter Kurs-PM för examensarbetet(MSGC12). Ett GANTT-schema finns nedan 

för att illustrera projektplanen över momenten och tid. GANTT-scehmat baseras på en WBS 

som kommer efterföljande.  
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6. Riskbedömning 
 

Riskbedömningar med beskrivning, riskfaktor och åtgärder. Högre siffra innebär större risk.  

 

7. Dokumenthantering 
Versionsuppdatering ska markeras i sidohuvud i dokumentet och filnamn ska alltid markeras i 

slutet av dokumentet med version. 

Exempel: 

 “dokumentnamn”_1.0.pdf 

 

All dokumentation och data sparas i molnet via tjänsten iCloud Drive och inlämningar sker 

via Itslearning. Under projekts gång kommer en loggbok dagligen skrivas med timmar och en 

lättare beskrivning över dagsaktiviteter.  
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Bilaga 2: Tillverkningsteknik – Läder 
 

Tillverkningsprocess 

Tillverkningsprocessen (figur B2:1) kallas garvning och kan delas in i de fyra delar: 

Förbehandling, garvning, färgning och finishering. Hela processen tar ungefär 30 dagar.  

 

Förbehandling: Råhud levereras saltade och hopvikta för att inte förstöras under transport. 

Råhud har en vikt på ungefär 25kg/st. Processen går igenom tre steg, vekning, kalkning och 

skavning. Vekning sker i ett roterande kärl i tempererat vatten för att befria hudarna från salt, 

smuts och blodrester. Kalkning görs för att bli av med hår från huden. Efter det så avslutas det 

med skavning, där det tas bort lösa bindvävnad, fett och köttrester från hudens narvsida. 

Processen tar cirka 2 dygn att genomföra.  

 

Garvning: Hudarna hamnar i stora roterande kärl, med hjälp av kemiska processen med 

alkalisk krom-3-salt där huden konserveras för att få naturliga egenskaper permanent. 

Processen tar ungefär 24 timmar och huden får efteråt en blåaktig ton. Efter garvning så 

våtpressas huden och sorteras i olika klasser, s.k. wetbluesortering. Där görs bedömningen på 

vilken kvalitet som behövs för att hudarna ska passa som anilin, semianilin och tekniskt läder. 

Det “nakna” anilinläder har, som tidigare nämnts, högst krav på kvalité. 

 

Färgning: Innan självaste färgningen sker ska huden spaltas i två skikt, vilket antingen i övre 

narvläder eller undre spaltläder. Narvläder går till bil- och möbelindustrin medan spaltläder 

separeras för att t.ex. bli skoläder (t.ex. mocka). Självaste färgningen sker under ungefär 8 

timmars lång process i ett roterande kärl, innehållande eftergarvningsmedel, färg och fett. 

Lädret får då sin grundnyans, mjukhet och styrka. Efter det så sker en torkningsprocess av det 

fuktiga lädret av antingen lufttorkning eller våttoggling dvs. lädret spänns upp på ramar för att 

torka.  
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Finishering: En sista bedömning görs för att bestämma kvaliteten på lädret. Här får lädret 

också sin behandling beroende på om det ska bli anilin, semianilin eller tekniskt läder. Finns 

det önskemål från kund så kan lädret också effektfärgas eller förses med ett mönster. Efteråt 

tas det färdiga lädret en sista översyn innan leverans för att bedöma utnyttjandegraden hos 

varje enskild hud.  

 

  

Figur B2:1 - Resultat på läder som har gått igenom garvningsprocessen - 

från råhud till tekniskt läder 
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Bilaga 3: Bilder från produktionslinjen 

 

 
Figur B3:1 - Nappaläder ljus 

 
Figur B3:2 - Nappaläder Sport Nubuck med dynförlängning 

 
Figur B3:3 - Nappaläder svart ventilerat med dynförlängning 
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Figur B3:4 - Nappaläder bärnstensfärgad ventilerat med dynförlängning 

 
Figur B3:5 - Standardläder svart med dynförlängning 
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Bilaga 4: Urval av provmetoder på Volvo 

 
Taxiprov: Är en provmetod som utförs på taxibilar som körs i göteborgsområdet. 

Taxichaufförer är en av de yrkesgrupper som använder bilen mest i sitt yrke och kan lägga 

tusentals mil på kort tid. Här sker flera in-och-ursteg under en arbetsdag, många fler gånger 

jämfört med vad en privatperson gör. Nyttan med provet är att få en bättre helhetsbild på 

provstolen än vad in-och-ur-stegsriggen kan återskapa. Men på grund utav en ny design på 

stolen så har detta prov däremot fått uteslutas på bilmodeller till följd av sekretess. 

Säkerhetskravet är också en aspekt i provmetoden och stolen måste vara likvärdig den från 

produktion för att inte utsätta taxichauffören för fara. Även om provmetoden ger ett bra 

resultat så kan leda till att många månader passeras från att utförandet av provet påbörjas till 

att man implementerar åtgärder i produktion.  

 

Provbana: Volvos egna provbana ligger utanför Borås och kallas för Hällered Proving 

Ground (figur B4:1). Här utförs förbestämda provmetoder på provbilar för att utvärdera 

resultatet innan en del i bilen eller hela bilen hamnar i produktion. En provbil kan genomgå 

tuffa tester som t.ex. stora chassipåfrestningar genom störningar som gupp, refug och svacka. 

Samt testa drivlinan genom snabba accelerationer och höga hastigheter. Proverna utförs av 

testförare som bedömer bilen ur ett kundperspektiv. Provtiden motsvarar hela bilens livslängd 

och genomförs på bara några månader. Beroende på vad fokusområdet ligger på provbilen så 

kan andra områden bli lidande. T.ex. vilken fas provbilen är i produktutvecklingsprocessen 

och vilken avdelning som har beställt provet. Trots detta ger provmetoder på Hällered de 

bästa resultatet av de tre för att bedöma hur bilen kommer vara som färdig produkt. 

Testförarnas bedömning är viktiga eftersom de är de första förarna att bedöma hela bilen efter 

mänskliga faktorer.  

Figur B4:1 - Volvos provbana: Hällered Proving Ground (Volvo Car Group Global Newsroom) 
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Bilaga 5: Mätningar 
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