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Sammanfattning 

 
”Flödesoptimering för hydraultankar” är ett examensarbete som utfördes av Jonas 
Olsson, student vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap, under vårterminen 2012. 
Arbetet omfattar 22,5 högskolepoäng. 
 
Volvo Construction Equipment i Arvika var uppdragsgivaren. De tillverkar hjullastare i 
tio olika modeller. Handledare på företaget, Åsa Barck och handledare vid Karlstads 
universitet, Monica Jakobsson och examinator, Fredrik Thuvander, professor vid 
Karlstads universitet. 
 
Huvudobjekten i är de hydraultankar som monteras på flera olika hjullastare. 
Det problem som studenten ställdes inför i detta projekt är att hydraultankens 
emballage idag inte är tillräckligt säkert. Risken finns att den välter då montörerna i 
Arvika skall montera tillhörande detaljer såsom nipplar och plugg.  
 
Mycket tid och kraft lades på researcharbetet där det sedermera upptäcktes att 
arbetsflödet för hydraultankarna vid montering i Arvika inte är optimalt. 
Målet var att med hjälp av den kunskap som utbildningen bidragit till optimera 
hydraultankarnas flöde vid montering och förhindra att eventuella olyckor inträffar.  
 
Projektet resulterade i ett koncept som består av fyra delar. Stabiliserande stödben 
som stärker emballaget. Förflyttning av detaljmontering på hydraultankarnas undersida, 
till Volvo CE i Hallsberg. Minimera de mindre ergonomiska positionerna för montörerna 
i Arvika genom att köpa in utrusning som lyftbord och momentdragare.  
Tillsammans skapar dessa förslag ett koncept som löser de problem som finns i 
dagsläget. 
 
  



 
 

Abstract 

”Optimizing the workflow of hydraulic reservoir tanks” is a degree project made by 
Jonas Olsson, student within the faculty of technology and science, during spring 
semester 2012. The project comprise 22,5 ECTS. 

Volvo Construction Equipment, located in Arvika, was the client in this project. The 
mentor at Volvo CE was Åsa Barck, and the mentor at Karlstad University was Monica 
Jakobsson. The examiner was Fredrik Thuvander, professor at Karlstad University. 

Volvo CE produces ten different kinds of wheel loaders. The main issues in this degree 
project were two different hydraulic reservoir tanks that Volvo CE assembles on various 
kinds of wheel loaders. The problem that the student faced in this project was that the 
hydraulic tank packaging, today are not safe enough. There is a risk that a tank may 
tumble over on today’s packaging when a mechanic moves the tank to the carrying 
structure.  

Much time and effort was spent on research and observations and subsequently it 
appeared that the workflow at the tanks assembly station wasn’t at top. By using the 
knowledge that the education has given the student, the goal was to optimize the 
workflow and prevent potential accidents from happening.  

The project resulted in a concept that contains four different parts. Stabilizing support 
fixtures, that strengthens the packaging. Transfer the assembly of smaller details on 
the bottom of the tanks to Volvo CE located in Hallsberg. Decrease the amount of non-
ergonomic positions for the mechanics in Arvika by investing in lifting tables and torque 
wrenches. Together those different parts make a concept that solves today’s problems   



 
 

  

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 6 
1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 6 
1.2 Problemformulering ............................................................................................................... 6 
1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 6 
1.4 Mål ................................................................................................................................................. 7 
1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................... 7 

2 Genomförande/Metod .................................................................................................................... 8 
2.1 Projektplanering ...................................................................................................................... 8 
2.2 Research .................................................................................................................................... 11 

2.2.1 Litteraturstudie .............................................................................................................................. 11 
2.2.2 Observationer ................................................................................................................................. 11 
2.2.3 Intervjuer .......................................................................................................................................... 11 

2.3 Produktspecificering och kravspecifikation ................................................................ 12 
2.3.1 Kriteriematris och tillhörande kravspecifikation ............................................................ 12 

2.4 Idégenerering .......................................................................................................................... 12 
2.5 Konceptutveckling ................................................................................................................. 13 
2.6 Konceptutvärdering .............................................................................................................. 13 
2.7 Konceptval ................................................................................................................................ 13 
2.8 Konstruktion av stödben ..................................................................................................... 13 

3 Resultat............................................................................................................................................... 15 
3.1 Projektplanering .................................................................................................................... 15 
3.2 Research .................................................................................................................................... 15 

3.2.1 Litteraturstudie .............................................................................................................................. 15 
3.2.2 Observationer hos Volvo CE Arvika och Volvo CE Hallsberg ...................................... 19 
3.2.3 Intervjuer med montörer och truckförare.......................................................................... 22 

3.3 Produktspecificering ............................................................................................................ 23 
3.3.1 Kravspecifikation .......................................................................................................................... 23 

3.4 Idégenerering .......................................................................................................................... 23 
3.5 Konceptutveckling ................................................................................................................. 24 

3.5.1 Konceptbeskrivningar ................................................................................................................. 24 
3.6 Konceptutvärdering .............................................................................................................. 28 
3.7 Konceptval ................................................................................................................................ 30 
3.8 Konstruktion av stödben ..................................................................................................... 31 

4 Diskussion ......................................................................................................................................... 34 

5 Slutsats ............................................................................................................................................... 35 

Tackord .................................................................................................................................................. 36 

Referenser............................................................................................................................................. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Projektplan ........................................................................................................................ I 
Bilaga 2. Intervjuer med montörer och truckförare. ....................................................... VII 
Bilaga 3. Olssons Kriteriematris och Kravspecifikation ................................................... X 
Bilaga 4. Elimineringsmatriser ................................................................................................ XII 
Bilaga 5. Ungefärliga ritningar på Ankfoten ...................................................................... XIII 
Bilaga 6: Stödbenslösning Korset ........................................................................................... XV 
Bilaga 7: Stödbenslösning Triumfbågen ............................................................................. XVI 

 
  
 



6 
 

 

1 Inledning 
Projektet är ett examensarbete som utfördes i Kursen Examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och design (MSGC12). Kursen 
omfattade 22,5 högskolepoäng. Jonas Olsson studerade till högskoleingenjör i 
innovationsteknik och design. Uppdragsgivaren var Volvo Construction Equipment i 
Arvika och handledaren på företaget var Åsa Barck. Handledare på Karlstads 
universitet var Monica Jakobsson och examinator för kursen var professor Fredrik 
Thuvander. 
 

1.1  Bakgrund 
Volvo Construction Equipment grundades 1995 men historien bakom Volvos hjullastare 

sträcker sig längre bakåt i tiden. 1954 lanserade Volvo sin första hjullastare, H10. Hos 

denna maskin kan man tydligt se Volvos förflutna med jordbruksmaskiner. 

Konstruktörerna vände hytten i en vanlig traktor och sedan placerade lastaggregatet 

ovanför de större hjulen för att få en maskin som klarar av tyngre laster. Idag har Volvo 

CE:s hjullastartillverkning växt och de tillverkar tio olika hjullastare och har hand om 

cirka 8700 artiklar (Åsa Barck1). 

 

Volvo CE använder sig idag av en så kallad emballagepool. Dem fraktar detaljer på 

Volvos egna emballage och sedan samlas dessa upp och körs till emballagepoolen. 

Problemet med detta system är att de emballage som finns inte är optimerade för alla 

detaljer. Syftet är istället att de ska passa alla. Detta gör att problematik kan uppstå vid 

emballering, transport och även för montören när denne ska flytta och montera olika 

detaljer. Ett bra exempel på sådana detaljer är de två olika hydraultankarna som finns 

vid Volvo CE stora produktionslina. Den ena hydraultanken passar modellerna 150 och 

180, och den andra passar modellerna 220 och 250. Dessa levereras i två olika 

storlekar till den stora produktionslinan hos Volvo CE i Arvika. Ståendes på högkant får 

dessa en hög tyngdpunkt och med sin höga vikt och, i nuläget, dåliga emballering så är 

den en säkerhetsrisk för montörerna. Dock är det vissa parametrar som begränsar de 

positioner som hydraultankarna kan finnas i och dessa berörs senare i rapporten.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur kan hydraultankens emballage och produktionsflöde utvecklas med montörens 

säkerhet och arbetsställning som utgångsläge?  

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta fram ett koncept som förbättrar situationen för 

montörerna och förbättrar produktionsflödet för de två hydraultanksmodellerna från 

framställning till slutmontering på hjullastaren. Då emballaget som används idag 

medför risker och kan leda till olyckor som inte enligt Volvo CE inte får inträffa. 

                                                
1
 Åsa Barck. (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-02-06. 
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1.4 Mål 
Målet med projektet är att utveckla ett koncept som ger montören ett säkrare och mer 

ergonomiskt arbete i produktion samtidigt som flödet för hydraultanken förbättras. 

Konceptet förväntas innehålla förslag på förbättringar i produktionsflödet av 

hydraultanken och en fysisk prototyp och medföljande CAD-modell som svarar på de 

förväntningar som Volvo CE har. Projektet skall även resultera i en rapport som skall 

lämnas in vid kursens slutskede. 

1.5 Avgränsningar 
Den lösning som projektet ämnar leda till kan inte kräva att Volvo CE ska ändra 

konstruktionen på hydraultanken. Emballaget skall även anpassas efter nuvarande 

materialflöde. Konceptet skall även vara ekonomiskt försvarbart. 
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2 Genomförande/Metod 
De metoder som använts i detta projekt är valda utifrån den kunskap som getts under 

utbildningens gång. De är även valda efter projektets syfte, mål och den 

problemformulering som skapats, och metoderna används för att förenkla och 

strukturera upp projektet. Grunden i projektet skall följa den designprocess som 

noggrant beskrivs av (Johannesson et al. 2004). Studentens metodarbete med 

produktutvecklingsprocessen illustras i figur 2.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2.1 Projektplanering 
En projektplan är ett dokument som skapas i inledningsfasen när planering utförs. 

Projektplanen är ett dokument som innehåller information om projektets bakgrund, 

problemformulering, syfte, mål och eventuella avgränsningar (Eriksson & Lilliesköld, 

2010). Nedan presenteras WBS, GANTT, riskanalys och exempel på hur en ABCD-

rapport, (statusrapport), kan se ut.  

2.1.1 WBS (Work Breakdown Structure) 
Det WBS-schema som skapas vid planeringen av projektet ska guida studenten och 

visa vilket nästa steg i projektet är. WBS-schemat är grunden till det GANTT-schema 

som skapas för att få en ungefärlig tidsuppfattning om varje moment. Genom att ta ner 

projektet i mindre och mer hanterbara uppgifter skapas en WBS. Skapandet av WBS – 

schemat gick till på följande vis. Projektet delades in i åtta delar: uppstart, planering, 

research, idégenerering, konceptutveckling, konceptval, bearbetning och 

dokumentation/redovisning.  

Figur 2.1 Principskiss som visar hur studenten har arbetat med produktutvecklingsprocessen 
igenom hela projektet. 
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Bilaga&1.4:&WBS&

Efter indelningen identifierades arbetsuppgifter till varje del och dessa fick egna 

underrubriker. Syftet med ett WBS är att tydliggöra vilka uppgifter som ska utföras för 

att sedan planera in dem i en korrekt ordning.  

(Heizer & Render, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 GANTT 
De moment som ingår i WBS-schemat ligger i rader på GANTT-schemat där den 

beräknade tidsåtgången illustreras. GANTT-schemats syfte var att ge en enkel och 

överskådlig inblick i tid och de moment som enligt produktutvecklingsprocessen bör 

utföras efter varandra. Denna tidsplaneringsmetod valdes då den anses vara den mest 

passande då den är på bästa sätt åskådliggör ett projekts tidsåtgång och 

huvudaktiviteternas start- och slutpunkter (Johannesson et al. 2004). Grunden för detta 

schema lades med hjälp av de tidsramar såsom inlämningsdatum, redovisningsdatum 

och grindar som ska följas enligt kursPM.  

  

Figur 2.2 Del av WBS som visar olika uppgifter i projektet i dess hierarkiska ordning.  
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Volvo Construction Equipment 
 Logistikutveckling 

Viktor/Jonas Statusrapport    v17 

(to) D(o) 

A(chievements)  

B(enefits) 

• Konceptutvecklat 

• Påbörjat utvärdering av koncept 

• Skrivit rapport. 

• Bett om ungefärlig kostnad på prototyp. 

• CAD 

• Emballagebehov har beräknats av V. 
• Leta artiklar på Sciencedirect 

• Skriva rapport. 

• Kolla i litteratur efter referenser. 

• Prova prototyp? 

• Prata med prod.tek om att flytta halvflänsmonter till Hallsb 

 

Status  Team Status Måldatum Kommentarer 

Viktor 2012 
Ska skicka konceptbeskrivning till underlev. 
Koncptutvärdera 

Jonas 2012 

Uppgift! Hur många behövs i flödet. 

C(oncerns) 

•  Mer artiklar 

Bra underlag för att börja skriva en ordentlig 
rapport. 

2.1.3 Statusrapporter 
Varannan vecka ska en ABCD-rapport in till handledaren på Volvo. ABCD – rapporten 

redovisas muntligt men noteras även i ett powerpointdokument. Den används för att 

visa handledaren hos Volvo CE vilka mål som har avklarats och vad som skall utföras 

kommande två-veckorsperiod. ABCD står för (A)chievement , (B)enefits, (C)oncerns, 

(D)o (Åsa Barck2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Riskanalys 
En riskanalys skapas, (Eriksson & Lilliesköld, 2010), för att kartlägga alla de risker som 

kan uppstå under projektets gång och gradering görs även på dessa för att få en 

uppskattning på hur stor risk dessa är för projektet. Sannolikheten och konsekvenserna 

graderas med skalan 1-5. För att kunna rangordna listan så multiplicerades 

sannolikheten och konsekvenserna med varandra. Sedan bestämdes vilka motåtgärder 

som kan införas för att minimera effekten om något inträffar. I figur 2.4 visas en del av 

den utförda riskanalysen 

 

  

                                                
2
 Åsa Barck. (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-02-09 
 

Figur 2.4 Del av Riskanalys som visar risker i projektet, sannolikheten att de inträffar, 
konsekvenser av det inträffade och vilka motåtgärder som skall brukas om något händer. 

 

Figur 2.3 Exempel på ABCD-rapport som Volvo CE använder för att tydligt påvisa vad 
som gjorts, fördelar med utfört arbete, problem och vad som ska göras. 
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2.2 Research 
Arbetet med researchen utförs i början av projektet och har som syfte att på ett så 

noggrant sätt som möjligt samla ihop bakgrundsinformation inom det område som är 

aktuellt. Huvudproblemet i detta projekt är inte något som berör en direkt marknad utan 

det är ett problem inom ett företag. Därför är det inte nödvändigt att studera behovet på 

marknaden utan mer lyssna på de som brukar produkten, i detta fall montörer och 

produktionstekniker och logistiker. Deras åsikter och synsätt och samt den ekonomiska 

aspekten är något som är oerhört viktigt att ta med vid skapandet av 

kravspecifikationen (Johannesson et al. 2004). 

2.2.1 Litteraturstudie 
För att få en djupare insikt inom ett visst område så ingår en litteraturstudie som en del 

av examensarbetet. Det område som valdes i detta arbete var logistik vilket ansågs 

relevant med tanke på problemformuleringen. Syftet är att få lärdom inom ett visst 

område som i sin tur ska ge mer fakta att ha med i rapporten. Information hämtas från 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur i den mängd som anses rimligt för att kunna 

motivera arbetet samtidigt som det ger studenten en djupare kunskap. Artiklar hämtas 

ifrån olika databaser som studenter vid Karlstads universitet har tillgång till. 

 

2.2.2 Observationer 

För att få den bästa tänkbara bild av hur problemet ser ut, vilka risker som finns och 

vilka effekter dessa kan få så är det mycket viktigt att göra ett antal grundliga 

observationer vid de berörda platserna. Detta ska ge en tydlig bild av problemet 

samtidigt som information samlas inför den idégenerering som kommer att utföras i ett 

senare skede (Johannesson et al. 2004). 

2.2.3 Intervjuer 

För att reda ut de problem som finns så bestämdes det att intervjuer skulle göras med 

personal i olika positioner i fabriken. De som var relevanta var montörer, 

produktionstekniker och truckförare. Det sätt som används för att intervjua truckförare 

och montörer skiljer sig ifrån att intervjua produktionstekniker. Detta då de som arbetar 

vid produktion/montering gärna ser att en intervju går snabbt medan en 

produktionstekniker kan planera in tid till ett kortare möte. Då studenten ofta befann sig 

på Volvo CE i Arvika så utnyttjades möjligheten att kontinuerligt göra besök vid 

monteringslinan för att ställa frågor till både montörer och truckförare om behov fanns. 

Likaså gällde frågor till produktionstekniker och logistikutvecklare. Samtliga intervjuer 

med montörer och truckförare utfördes kontinuerligt under perioden februari-mars 2012 

på Volvo Construction Equipment Arvika. Övriga intervjuer med logistikutvecklare och 

produktionstekniker gjordes kontinuerligt under hela projektets gång vecka 4-21, 2012. 

 

Innan en intervju skall påbörjas får den intervjuade en kort genomgång av bakgrunden 

till varför han/hon intervjuas. Denna information sätter ramen till intervjun. Studenten 

berättar kort om syftet och frågar om det är okej att anteckningar förs för att kunna göra 

en korrekt sammanställning (Kvale, 2007). För att den intervjuade att själv tänka och 

använda sina egna ord används öppna frågor under intervjun. Ex: Om du fick ändra 

något, vad skulle det vara? (Häger, 2007). Avslutningsvis ställdes frågan om den 

intervjuade inte hade några andra kommentarer. Då intervjun är färdig görs en 
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grundligare utläggning om varför denna information behövs. Detta för att den 

intervjuade skall känna att den får något i gengäld (Kvale, 2007). 

2.3 Produktspecificering och kravspecifikation 
Vid arbetet med produktframtagningsprocessen är det viktigt att ta hänsyn till alla de 

kriterier som är värdefulla för den produkt som senare skall utvecklas.  

Kriterierna är enligt (Johannesson et al. 2004): 

1. De kriterier som från början är givna av uppdragsgivare både underförstått och 

de klart påvisade 

2. Egenhändigt uppfattade kriterier som framkommer i samband med grundlig 

analys och kartläggande av problemet. 

3. De kriterier som uppkommer i samband med konstruktionsbeslut under arbetet 

prototyp och konstruktion. 

Dessa kriterier som beskrivits ovan delas upp i två grupper. Den ena gruppen består av 

kriterier som beskriver produktens förväntade funktion. Den andra gruppen består av 

de kriterier som begränsar produktlösningar som exempelvis lagerutrymme och dylikt. 

Vid arbete med konstruktionsbaserade lösningar kan kriterier rangordnas enligt krav 

och önskemål där krav alltid måste vara helt uppfyllda och önskemålen kan uppfyllas 

delvis av de konstruktionslösningar som arbetats fram. 

2.3.1 Kriteriematris och tillhörande kravspecifikation 

Olssons kriteriematris lägger grunden till kravspecifikationen. Kriterierna i ”Olssons” 

matris valdes i förhållande till produktens livscykelfas.  Anledningen till att en 

kravspecifikation skapats är den tydligt ska kunna visa vilka krav och önskemål som 

den utvecklade produkten ska uppfylla. Den används sedan som underlag vid 

utvärdering av lösningsförslag. Viktigt att tänka på är att ställa frågan ”Vad skall 

produkten uträtta?”. Detta dokument skrivs när tillräcklig fakta har insamlats och 

specifikationen detaljerats och revideras sedan under projektets gång. När projektet 

har gått så långt att arbetet med tekniska lösningar och produktkoncept har inletts, är 

det viktigt att ändra sin frågeställning till ”Hur skall dessa krav uppfyllas?” 

(Johannesson, et al., 2004) 

2.4 Idégenerering 
Studenten samlar ihop vänner för att ta fram idéer som löser det problem som tilldelats. 

Deltagarna får en genomgång av det sammanfattade researchmaterialet. Detta ger en 

bättre förståelse för problemformuleringen som visades efter researchgenomgången. 

För att få ut så många idéer som möjligt används olika kreativitetsmetoder som fås av 

Michanek och Breilers bok , Idéagenten 2.0 (2007). Deltagarna i den gruppen som 

deltar i idégenereringen har inte arbetat aktivt med projektet och är således inte heller 

är för låsta utan kan tänka mer fritt. Då studenten ville ha mer idéer och som gärna fick 

vara mer ingenjörsmässiga så fördes en halvtimmes brainstorming med fem 

maskiningenjörsstudenter. Här fick deltagarna, efter att ha förstått problemet, tänka fritt 

och skriva ner precis vad de ville på sina papper. 

 

Negativ idégenerering. 

Här får deltagarna tio minuter på sig att skriva ner vilka egenskaper en eventuell 

lösning absolut inte borde ha. Exempelvis ”den ska vara så instabil som möjligt”. Enligt 

(Michanek et al 2007) så bygger denna metod på att det ibland är lättare men 
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framförallt roligare att förstöra och således generera negativa idéer. När sedan alla 

negativa idéer dokumenterats är det dags att svara på dessa med att skriva ned 

motsatsen. Det vill säga positiva lösningar till varje negativ idé. Resultatet av denna 

metod blir ett papper som innehåller, om inte alla men många, saker att ta hänsyn till 

vid konceptutvärderingen. 

 

6-3-5 metoden 

Denna metod är en metod som flitigt använts under utbildningen och som ofta 

resulterar i många bra förslag. Arbetet med metoden sker på följande vis: 

Varje deltagare får ett A3-papper som de delar in i tre kolumner och sex rader. Sen 

börjar själva genereringsfasen där deltagarna får ca 5 minuter på sig att fylla i en rad 

med olika idéer som löser det problem som angetts i tidigare beskriven 

problemformulering. När tiden löpt ut eller om alla kände att de hade slut på idéer så 

skickas papperet vidare. Här får deltagaren sedan välja om han/hon ville skriva en helt 

ny idé eller vidareutveckla den som visualiserats på raden ovanför. Denna procedur 

upprepades tills papperet var slut. Resultatet av denna metod blir flera papper som 

innehåller många bra förslag på hur en eventuell lösning kan se ut 

(Michanek et al 2007). 

2.5 Konceptutveckling 
I detta steg av produktutvecklingsprocessen så skall alla de idéer som framkommit av 

kreativitetsarbetet skalas ner till ett mindre antal. I denna utvalda samling skall de 

koncept som närmast uppfyller ställda önskemål finnas.  

2.5.1 Konceptbeskrivningar. 
För att på bästa sätt kunna beskriva för uppdragsgivaren kommer de utvecklade 

koncepten redovisas genom teorier och modeller. Tanken är att deras erfarenhet kan 

leda till inputs som förbättrar koncepten. 

2.6 Konceptutvärdering 
För att rättvist bedöma de olika koncept som tagits fram så används en så kallad 

elimineringsmatris. I denna matris ligger kriterierna vågrätt i samma rad och 

lösningsförslagen lodrätt i samma kolumn. Elimineringsmatrisen är ett effektivt sätt att 

rangordna koncept och då analysen utförts visas vilka koncept som bör väljas för 

vidare arbete. (Johannesson, et al., 2004) Också här är det oerhört viktigt att lyssna på 

vad uppdragsgivaren tycker och tänker då de kan hjälpa projektet i rätt riktning.  

2.7 Konceptval 
Valet av koncept utförs efter noggrann genomgång av konceptutvärderingen. Här är 

det viktigt att inte tänka partiskt och att inte favorisera koncept och det är av stor vikt att 

kommunicera med uppdragsgivaren och låta de komma med feedback. Detta då de 

ofta har erfarenhet, information och kunskap om vad som är genomförbart. 

2.8 Konstruktion av stödben 
I detta skede skall de utvalda koncepten tas fram och slutligen konstrueras. Då detta 

projekt inte enbart handlar om en prototyp kommer de övriga lösningarna utmynna i 

faktasamlingar som motiverar varför uppdragsgivaren borde göra en eller flera 

ändringar för att förbättra förutsättningarna för montörerna vid produktionslinan.  
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Prototypen som projektet skall ge kommer efter skisser och mätningar levereras i form 

av både en CAD-modell och en fysisk modell som skall ligga till grund för eventuellt 

fortsatt arbete. Den fysiska modellen kommer att tillverkas om tid finns. Tanken är att 

det material som skall användas är plagierat material. Detta innebär att material som 

väljs är ett material som används till liknande produkter som används i samma miljö. 

På så sätt minimeras risken för att fel material väljs innan konstruktion.  

 

CAD står för Computer Aided Device och är ett datorprogram och tillika hjälpmedel, 

som används för att kunna modellera upp 3D-lösningar och ritningar på de detaljer som 

framställs. Programmet som används heter Pro Engineer, (Pro Engineer Wildfire 5.0, 

2009, Paratmetric Technology), och detta har studenten arbetat i andra kurser under 

utbildningens gång. Programmet kan även skapa renderade bilder av detaljen och 

dessa används för att skapa en skarp och tydlig bild på hur detaljen kan se ut och på 

så vis enkelt visualisera lösningen för uppdragsgivaren.   

 

Då designen på stödbenet är klar utförs en FEM-analys på konstruktionen.  

FEM står för Fenita Element Metoden och används för att visualisera en konstruktions 

uppförande vid en viss belastning (Young, et al., 2012).  Pro Engineer simulerar vad 

som händer med en detalj då den utsätts för olika typer av belastningar. 

E-modulen bestäms med hjälp av Pro Engineer och rostfritt stål har E-modulen 200 

GPa. Sträckgränsen gavs av CES Edupack som är ett världsledande program som 

används vid val av material vid design, produktion och forskning.  (Grantadesign, 2012) 

 

2.9 Redovisningar 
Efter ungefär halva projekttiden skall en delredovisning hållas för att förtydliga vilket 

resultat research:en har gett och vad som blir nästa steg i projektet. Medverkande 

under denna redovisning är examinator, handledare och andra studenter som läser 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (180hp). Efter 

redovisningens gång får studenten feedback på det utförda arbetet. 

2.10 Projektavslut 
Som avslutning på detta projekt har samtliga studenter, som läser sista året på 
högskoleingenjörsutbildningen för innovationsteknik och design, en utställning på Stora 
Torget i Karlstad. Då får allmänheten komma och se de olika uppdragen som 
sistaårsstudenterna i innovation och designingenjörsutbildningen tagit sig an och detta 
moment var en obligatorisk del av kursen.  
 
Slutpresentation skall hållas inför examinator och handledare och andra studenter i 
programmet som utfört sitt examensarbete samtidigt. Även detta moment var en 
obligatorisk del av kursen. 
 
Slutpresentation skall även genomföras för uppdragsgivaren där studenten ska 
redovisa sitt resultat på ett så säljande vis som möjligt.  
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3 Resultat 

3.1 Projektplanering 

3.1.1 Problemformulering 
Under projektets gång har nya problem upptäckts och nya frågor uppstått. 

Uppdragsgivarens krav och önskemål följer utveckling av de nya problemen och detta 

gör att den problemformulering som skrevs i början, relativt självklart, har utvecklats i 

takt som projektet fortskridits.  

3.1.2 WBS (Work Breakdown Structure) /GANTT 
Kontinuerliga ändringar på GANTT-schemat utfördes utefter projektets gång. Detta då 
vissa uppgifter, enligt WBS-schemat, är tidsmässigt svåra att uppskatta i ett allt för 
tidigt skede. Se bilaga 1, underbilaga 2 för WBS-schema och bilaga 1, underbilaga 3 
för GANTT-schema. 

3.1.3 Statusrapporter, ABCD – Rapport. 
De statusrapporter som skapats gjordes tillsammans med en annan student som har 

samma uppdragsgivare och samma handledare. Avstämningar skedde varannan 

vecka där det redovisades vad som åstadkommits under de två föregående veckorna. 

Här visade studenterna även vad som planeras göra under de två kommande veckorna 

och handledaren, Åsa Barck, fick då chansen att komma med synpunkter, tips och 

kommentarer på det fortsatta arbetet. Avstämningar var väldigt givande och 

vägledande. De kan liknas vid pulsmöten där man snabbt ”tar pulsen” på projektet för 

att stämma av vad som gjorts och vad som ska göras samt vilka problem som skall 

behandlas och klaras av (se bilaga 1, underbilaga 4, för exempel) (Sebestyén, 2006) 

Volvo CE är ett företag som arbetar med lean-produktion och precis som beskrivs i 

(Petersson, et al., 2009), vill de få ner nivån på slöseri till lägsta möjliga. Volvo CE:s 

vision är att helt och hållet eliminera allt slöseri vilket, rent praktiskt, är omöjligt.   

För att sträva i rätt riktning har varje avdelning dagliga pulsmöten för att stämma av 

skall arbeta med.  

3.1.4 Riskanalys 
Kontinuerligt skrivande av rapporten har utförts för att undvika onödig stress i 

slutskedet av projektet. För att inte riskera dataförluster skapades säkerhetskopior 

kontinuerligt under projektets gång.  Säkerhetskopiorna överfördes till studentens 

individuella hemkatalog på universitets datorer och egna externa lagringsenheter (se 

riskanalysen under bilaga 1, underbilaga 5). 

3.2 Research 

3.2.1 Litteraturstudie 

En del av detta examensarbete gick ut på att studera litteratur och vetenskapliga 

artiklar för att ge en bredare kunskap som ger bättre resultat. Det område som var 

mest lämpat och som studenten ville fördjupa sig i var logistik. Det brukar definieras 

som ”Läran om effektiva materialflöden” (Jonsson & Mattsson, 2005)  
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Kapitalbindning 

Volvos CE:s tillgångar kan delas upp i omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar.  Anläggningstillgångar är de tillgångar som Volvo kan 

utnyttja under en längre tid. Omsättningstillgångar är de tillgångar som inte är  

varaktiga såsom lager, PIA – Produkter I Arbete, transport och kundfodringar. 

Bundet kapital hos kundfordringar orsakas av betalningsflödet. Detta kan i sin tur 

påverkas av logistiken vilket till exempel kan innebära att försenade  

leveranser kan leda till försenade betalningar. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Om Volvo CE gör en investering binds ett kapital som påverkar deras  

kassaflöde och betalningsförmåga. Den ger också upphov till administrativa 

kostnader, lagerkostnader med mera. Därav är det viktigt att tänka efter före  

investering görs för att förhindra uppkomsten av onödiga kostnader. 

 

De flesta företag har idag stort intresse för storleken på det bundna kapitalet de har i 

sitt lager. Lagret påverkar möjligheterna att finansiera verksamheten samtidigt som det 

ökar kraven för att uppnå en acceptabel avkastningsnivå på det kapital som är i arbete. 

Vill ett företag sänka sina lager, rent kostnadsmässigt, krävs att företaget vill skapa 

förutsättningar för ett effektivt materialflöde samt att företaget säkrar de 

planeringsmetoder och system som brukas rent kvalitetsmässigt. En annan mycket 

viktig del är utbildning av personal så att planeringen blir så exakt som möjligt.  
(Mattsson, 2003) 

Volvo Emballage 

Idag levereras hydraultanken på en L-pall från Volvo Emballage. Måtten på  

denna pall är 1225 x 820 (mm). Dessa mått ansågs, av studenten, eventuellt vara 

begränsande då valet att utveckla en lösning som är anpassad efter L-pallen eller en 

som inte är anpassad efter L-pallen inte var gjort.  

L-pallen är en typ av många standardemballage som Volvo Emballage skickar till sina 

kunders leverantörer. Leverantörerna skickar sedan lastpallen med gods till kunden. 

När godset lastats av pallen fraktar Volvo Emballage den till en emballagepool och 

sedan vidare till en annan kunds leverantör i närheten som sätter pallen i bruk och på 

så vis får bildas ett flöde av emballage. Flödet för dagens emballagelösning för 

hydraultanken i Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Illustrerar dagens emballageflöde för hydraultankarna. Den gröna pilen visar hur 
emballaget (stödbenet) i framtiden, eventuellt, kommer gå direkt från Volvo CE Arvika till Volvo 
CE Hallsberg.  
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VMI – Vendor Managed Inventory 

Volvo har likt många andra företag delvis implementerat VMI för mindre artiklar för 

exempelvis skruv. VMI, eller Vendor Managed Inventory handlar om ett samspel 

mellan en leverantör och dess kund.  Det hela går till på det viset att kunden har ett 

lager med exempelvis muttrar där de har egna gränser för hur lite och hur mycket det 

bör finnas på lager. Understiger lagersaldot en viss gräns så läggs en order till 

leverantören och de kommer ut till företaget och fyller på. Det finns även en liknande 

variant där leverantören håller koll på lagersaldot hos sin kund och vid behov kommer 

de ut och fyller på (Walker, et al., 2001) 

 

Då arbete med att göra eventuella logistiska ändringar fortskred under projektet ansågs 

det relevant att studera detta tillvägagångssätt vid produktion för att få en bredare 

kunskap och bättre förståelse för logistiktermer. 

Volvo VMI 
Flertalet artiklar av mindre storlek, såsom skruvar, muttrar och brickor etcetera är med 

vid montering av hydraultanken. Företaget som förser Volvo CE Arvika är FAMECO. 

Deras VMI-samarbete sker på följande sätt: 

06:00 – Gårdagens beställning kommer till Arvika från FAMECO. 

06:30 – 9:30 Volvo fyller själva på sina lager/fix-ställ vid produktionslinan. 

12:00 – Här utförs inventering av detaljerna för fortsatt arbete med beställning. 

Inventering och beställning utförs varje dag liksom leveranser från FAMECO. (3Åsa 

Barck) 

  

                                                
3
 Åsa Barck. (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-03-26 
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3.2.2 Observationer hos Volvo CE Arvika och Volvo CE Hallsberg 
Förutom att intervjua montörer, produktionstekniker och truckförare gjordes även 

observationer samt en heldags studiebesök hos Volvo Construction Equipment 

Hallsberg. Väl där fick studenten en rundvandring i hela fabriken där 

produktionstekniker Jimmy Enander förklarade tillverkningsprocessen av 

hydraultanken. 

 

Volvo CE i Arvika planerar för hela året där de försöker förutspå kommande 

beställningar av hjullastare. De justerar sedan beställningarna av hydraultankarna efter 

ett tillhörande lager som skall klara av mindre variationer. Anledningen till att lagret 

skall klara viss variation är för antal hjullastare som beställs varierar över året. Volvo 

CE i Arvika lägger beställning till Volvo CE i Hallsberg då lagernivån sjunker under en 

viss gräns.  

Tillverkningsprocessen 
Volvo CE i Hallsberg beställer material till hydraultanken från olika underleverantörer i 

såväl Sverige som utomlands. Tillverkningsprocessen startar med att hydraultankens 

väggar svetsas ihop för att sedan hängas på en ställning i ett buffertlager i väntan på 

målning. Hydraultanken målas i flera steg. Lackering inleds med att en grundfärg läggs 

på och detaljen förs sedan in i en ugn som värmer upp hydraultanken till en hög 

temperatur för att färgen ska torka.  När detta är klart så görs ett visst täckningsarbete 

för hand innan tanken sedan går in för slutlackering. Observera att den procedur som 

beskrivits ovan för hydraultank även gäller för bränsletank och hytt. Det som skiljer sig 

åt då är att vissa tätningar ska göras och täckningsarbete är såklart annorlunda men 

dessa moment sker fortfarande manuellt.  Uppstår ett fel i lackeringen så tas detaljen 

av det band som leder detaljerna igenom hela processen och förs in i ett manuellt 

lackeringsbås där komplettering utförs. Då lackering är färdig tas tanken ner från det 

band som transporterat den igenom hela lackeringsprocessen. Tanken lyfts ner på en 

lastpall av plast och förs sedan in i den avdelning som passande nog kallas 

tankmontering där både hydraultank av olika slag monteras och även bränsletank sätts 

ihop. Då montering av hydraultank och bränsletank ska ske i väldigt rena förhållanden 

är denna avdelning en väl ventilerad lokal och speciella kläder krävs för montörerna för 

att renheten ska vara så god som möjligt. När montering är färdig testas tätheten då 

spårgas förs in i tanken. Denna gas kan vara både helium och vätgas men det finns 

även andra gaser (AB INFICON, 2012). 

En sniffer (Verktyg som används för att känna av eventuellt gas-läckage) förs runt på 

utsidan vid troliga läckagepunkter. 

 

När det sedan säkerställts att tanken är helt tät flyttas den ur detta rum för att förpackas 

på en Volvo pall och där ställs den på två träbalkar, spänns fast med spännband och 

ett plastöverdrag träs på. 

 

Väl framme i Arvika lyfter truckförare av dem från lastbilen och beroende på om plats 

finns så ställs de antingen in i en lagerlokal beroende på plats eller placeras, fullt utsatt 

för vädret, på backen utomhus. 
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Hydrauliktanken står på två ”pallar” (träpinnar som höjer upp den cirka 1 dm (se figur 

3.2 & 3.3) som är placerade ovanpå en EU-pall. När montören sen ska förbereda lyft 

ifrån själva pallen så är hydrauliktanken ibland så dåligt placerad på dessa bärbalkar 

att dem inte vågar ta bort spännbanden före dem har hunnit fästa haken från traversen 

och spänt lyftlinan. Detta då det är risk att den välter och skadas. Hydrauliktankens vikt 

är även att tänka på då den mindre modellen väger 160 kg och den större 180 kg och 

är mycket tunga att lyfta.  

 

Se (Figur 3.1) och (Figur 3.2) för exempel på hur det inte ska se ut när hydraultanken 

anländer till Arvika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Visar hur dagens emballage i värsta fall kan se ut. Figur 3.3. Visar hur dagens emballage i värsta fall kan se 
ut.  
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Hydraultankens utseende 

För att få en bra bild av hydraultanken studerades dess utseende och tänkbara 

stödpunkter noterades. Fokus lades ganska tidigt på undersidan för att kunna fästa 

någon form av stöd där för att slippa arbetet med att välta den i Hallsberg och vända 

upp den i Arvika. Två punkter som noterades var de som den sedan fästs i bär-ramen. 

Dessa punkter sitter på kortsidorna och är utmärkta till att placera på någon typ av 

stöd, se (Figur 3.4). 

 

 

 

 

  

Figur 3.4 Visar de olika hydraultankarna och hur dessa ser ut på undersidan. Det de övre gröna pilarna 

pekar på är de punkter som hydraultanken belastas på när den monteras på bärramen.  
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Befintliga emballagesystem 
Som tidigare nämnts i rapporten så använder sig Volvo CE av en så kallad 

emballagepool. För att få en djupare kunskap inom emballage och förpackning så 

studerades dessa områden ur ett bredare perspektiv. Lastpallar går från fabriker till en 

emballagepool för att sedan distribueras till underleverantörer som fraktar detaljer på 

pallarna tillbaka till fabrikerna.  

 

Exempel på företag som sysslar med sådan verksamhet är ABOS. De köper, säljer, hyr 

ut och även reparerar lastpallar och har en omsättning på trettiotre miljoner kronor 

(www.abos.nu). 

 

Andra företag som sysslar med liknande arbete är: 

- Norrlandspall (www.norrlandspall.se) 

- Multico (www.multico.se) 

- Terab (www.terab.se) 

 

Problemet med hydraultank-emballaget är inte att det fraktas långt eller går sönder 

ofta. Men för att få en bättre förståelse hur lastpallshanteringen idag ser ut ansågs det 

nödvändigt att studera de företag som har lastpalls-hantering som huvudsysslan i sin 

verksamhet.  

 

Befintliga emballagelösningar 
Emballagen idag ska vara billiga, lätta och ta lite plats vid transport och förvaring. De är 

anpassade efter containrar och lastbilar. De ska även vara säkra på ett sådant sätt att 

det gods som fraktas ska skyddas (Chan, et al., 2006).  

 

Enligt (Chan, et al., 2006), så är de frågor man ska ställa sig till vilken grad man är 

beredd att skydda detaljen i emballaget? Är en detalj av sådant värde att man måste 

arbeta för ett absolut skydd eller ska man tumma lite på emballagekvaliteten för att 

spara pengar? 

  

Den största risken med emballaget hos Volvo CE idag är som sagt att chansen finns 

att det någon gång kommer att välta. Vad kan möjligen förbättras för att bevara denna 

enkelhet som emballaget har idag men samtidigt skapa något som gör att det hela står 

mer stabilt och faktiskt aldrig kommer att välta? Vilken hänsyn skall tas till de 

standarder som finns idag? Ska ett helt nytt emballage tas fram för att sedan fraktas i 

ett returflöde mellan Arvika och Hallsberg? Eller ska en mindre förbättring som är 

anpassad till den enorma standardiseringen som finns idag med lastpallssystemet 

utvecklas? 

 

3.2.3 Intervjuer med montörer och truckförare 
Resultatet av de intervjuer som utfördes med montörer och truckförare i Arvika visade 

att oron för att en olycka, med hydraultanken, skulle inträffa inte var betydande. Dock 

ifrågasattes den position som hydraultanken har när den anländer till Arvika. 

Montörerna ansåg att studenten borde utveckla emballaget på ett sådant sätt att 

hydraultankarna anländer till monteringslinan i den position som den sedermera skall 
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ha när den sitter på den bärram som monteras på själva hjullastaren. Montörerna 

skulle då slippa onödigt arbete med att vända en hydraultank med hjälp av traversen. 

Montörerna efterlyser även en momentdragare som med ett knapptryck på en 

styrenhet ger montören chansen att ställa in ett visst moment. Detta skulle leda till att 

de slipper det fysiska arbetet med att dra åt nipplar och plugg med hjälp av handkraft 

som de gör i dagsläget. Truckförarna hade inga direkta synpunkter på att något borde 

ändras utan var nöjda med att emballaget var litet och gav bra möjlighet att se när det 

transporterades med hjälp av truck (se bilaga 2 för fullständiga intervjuer). 

 

3.3 Produktspecificering 
De kriterier som Volvo CE hade vid starten av projektet var att studenten skulle 

utveckla en lösning som leder till ett gör arbetet enklare och säkrare för montörerna. 

Som beskrivs under Tillverkningsprocessen så utförs stor mängd fysiskt arbete vid 

förflyttning av hydraultanken i fabrikerna. Därför beslutades det att, förutom att skapa 

en säkrare och enklare stödlösning till hydraultanken, så skulle även arbete med att få 

bort arbetsmoment inledas.  

3.3.1 Kravspecifikation 

Då kravspecifikationen skapats presenterades den för handledaren på Volvo CE för att 

få bekräftelse på att projektet hade en korrekt riktning. Någon enstaka ändring gjordes 

och projektet fick sedan grönt ljus för fortsatt arbete. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

3.4 Idégenerering 
Efter att ha använt 6-3-5 metoden och negativa idégenereringen, som beskrivs i kapitel 

2.5 Idégenerering, så var resultatet en samling av många värdefulla och mindre 

värdefulla idéer. Genombrott kom då det visade sig att med material från 

kreativitetstillfällen med innovation och designingenjörer och maskiningenjörer så fanns 

förslag som verkligen kunde generera i idéer som verkligen var genomförbara samtidigt 

som de var annorlunda och innovativa. Exempel på skillnaden på resultaten utav 

genereringstillfällena är att innovation och designingenjörerna ofta tänkte bredare 

såsom att flytta hela monteringen av tanken till ett annat mer ergonomiskt ställe. Detta 

medans maskiningenjörerna hellre ville se en prototyp som byggdes på ett sådant sätt 

att krafter spreds på bästa möjliga sätt. Se mer exempel under kapitel 3.5.1 

konceptbeskrivningar. 

Figur 3.5 Del av Kravspecifikation som visar olika kriterier som är krav eller 
önskemål. Dessa ska eller bör uppfyllas för att få önskat resultat. För att se hela se 
bilaga 3 Olssons Kriteriematris och Kravspecifikation 
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3.5 Konceptutveckling 
Efter noggrann genomgång av samtliga idéer var det dags att sammanställa det 

material som producerats av idégenereringen. Här visualiserades idéerna i form av 

skisser och förklarande texter.  De förslag som inte var tillräckligt bra för att föras vidare 

men inte heller för dåliga för att elimineras redan här, utvecklades för att vara med i ett 

eventuellt fortsatt arbete.  

3.5.1 Konceptbeskrivningar 
Efter att ha utfört ett noggrant arbete med konceptutvecklingen presenterades 

lösningsförslagen för uppdragsgivaren. Viktigt att notera är att det inte bara var skisser 

med förslag på lösningar som presenterades. Efter som ett grundligt arbete gjorts med 

observationer så lades även förslag på ett annat upplägg rent logistiskt för vissa 

artiklar. Dessa idéer mottogs både positivt och negativt. 

 

Lösning som stabiliserar i nuvarande positionen. 

Lösning som gör det svårare för hydraultanken att välta, se (Figur 3.6). Denna lösning 

löser problemet med att hydraultanken står ostabilt. De fästöron som finns på 

långsidorna trycks ner där, men det onödiga arbetet med att välta ner den i Hallsberg 

och vända upp den i Arvika kvarstår. 

 
Figur 3.6. Lösningsförslag som stabiliserar hydraultanken i den position som den 
transporteras i idag. 

Stödbenslösning som stabiliserar och leder till minskat arbete. 

En lösning i form av ett stödben som gör att emballaget får en ökad stabilitet och att 

arbete med att välta ner den i Hallsberg och vända upp den i Arvika försvinner. Dock  

leder detta till att det blir mindre ergonomiskt arbete med nipplar/plugg i Arvika då  

montörerna där får skruva på tankens undersida.  

 

Ett stödben kan utformas på flertalet olika sätt men det viktigaste är att det stabiliserar, 

är starkt och någorlunda enkelt att frakta. Då det går lastbilar till Hallsberg varje dag så 

måste inte stödbenet ta minimal plats. Detta då det är Volvo CE i Hallsberg som förser 

Volvo CE i Arvika med material. Nedan visas förslag på hur eventuella stödben kan se 

ut.   

Äggkartongen 
Designad av Eugen Löfman 

Denna lösning är i plast och kan enkelt staplas på varandra likt en äggkartong 

Fördel: Stabil, stapelbar och skall kunna lyftas med truck. Finns spår på undersidan. 

Nackdel: Priset. Kostar mycket pengar att tillverka formverktyg. 
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Kan även bli en väldigt stor konstruktion. 

Gör det svårt för montören att jobba på undersidan av tanken (se figur 3.7) 

 
Figur 3.7. Lösningsförslag som gör att hydraultanken transporteras ståendes vilket är 
den rätta positionen.  

Stapelbar bock 
En träbocksliknande lösning som hydraultanken står på. 

Fördelar: Stabil, stapelbar.  

Nackdelar: Blir en stor konstruktion. Risk att den väger mycket vilket ger ett jobbigt 

moment då montören skall flytta på den. 

Gör det svårt för montören att jobba på undersidan av tanken. 

Tripod 
Pallbocksliknande lösning som fästs i öronen på hydraultanken, som sedan fästs i 

bärramen.  

Fördelar: Beprövat och starkt stöd. Mindre konstruktion 

Nackdelar: Kan vara svårt att konstruera en stapelbar design. Kan även vara svårt att 

få en stabil konstruktion som passar att ha på en lastpall. Risk att deras ben är i vägen 

vid montering av plugg/nippel på undersidan när den står på lastpallen.  

Grodan 
Inspiration från Martin Gustavsson 

Ben som stöder hydraultanken på i dess öron på sidan men som även följer med ner in 

på undersidan. 

Fördelar: Lätt konstruktion. Troligtvis relativt enkel att tillverka. Tar lite plats vid 

transport.  

Nackdelar: Risk för att konstruktionen kan bli för svag. Går inte att passa med alla 

detaljer som finns på undersidan av hydraultankarna (se figur 3.8). 

 
Figur 3.8. Stödben som i par bildar ett emballage som gör att hydraultanken kan 
transporteras ståendes vilket är den rätta positionen. 
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Korset 
Design Eric Åberg 

Ett kors som ligger på lastpallen och som höjer upp hydraultanken till en sådan nivå att 

detaljerna på undersidan får plats. Stödpunkt på hydraultanken blir på de öron som är 

till för montering på bärramen.  

Fördelar: Stabil konstruktion. Troligtvis enkel att tillverka. 

Nackdelar: Stor konstruktion som antagligen kommer att väga mycket vilket ger ett 

jobbigt arbetsmoment för montören då den ska flyttas.  

Tar mycket plats vid transport (se bilaga 6)   

Triumfbågen 
Design Hans Iverlund 

Ett krökt rör som av vikten från hydraultanken pressas utåt och hålls uppe av 

lastpallen. Stödpunkten på hydraultanken blir även här på de öron som är till för 

montering på bärramen. 

Fördelar: Lätt konstruktion. Tar väldigt lite plats vid transport. Enkelt att jobba under 

hydraultanken när den står på en lastpall.  

Nackdelar: Osäkert på hur lastpallen klarar av tryck utåt på de yttre bräderna på 

lastpallen. Kan bli svårt att få den tillräckligt stabil när inte hydraultanken vilar på 

stödbenet (se figur 3.9 och bilaga 7 för exempel). 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 3.9. Visar bild på hur stödbenen(2 x Triumfbåge) placeras på lastpallen. De 
bildar en lösning som gör att hydraultanken kan transporteras ståendes. 



27 
 

Ankfoten 
En ankfots-liknande lösning som har en näbb som gör att rotation kring stödpunktens 

axel inte kan ske. Stödpunkt även här i fästörat på hyrdaultanken. Detta gör att 

emballaget blir stabilare vid användning. Denna ”näbblösning” kan även brukas på 

övriga stödben där det krävs två för att hydraultanken skall stå stabilt. Alltså inte på 

Korset, Stapelbar bock eller Äggkartongen. Skulle dessa ha en sådan näbb skulle 

arbetet med att placera hydraultanken rätt bli svårare.  

 

Fördelar: Stabil konstruktion som även är stabil innan hydraultanken har sänkts ner. 

Relativt liten konstruktion som ger ett enklare arbete, rent ergonomiskt, för montörerna. 

Gör även att det krävs mindre plats vid transport. Enkel att konstruera. 

Nackdelar: Måste hitta en balans för vad konstruktionen väger och hur den skall 

dimensioneras för att klara lasten. Dock gäller detta för samtliga stödbenslösningar (se 

figur 3.10). 

 
Figur 3.10. Stödben som i par bildar en lösning som gör att hydraultanken kan 
transporteras i stående position. 

Conan 
Design Robin Westlund 

Plastkona som enkelt kan staplas i varandra likt en väg-kona. Stödpunkt även här på 

hydraultankens fästöra.  

Fördelar: Låg vikt och tar väldigt lite plats vid transport.  

Nackdelar: Att detaljen är i plast gör det dyrt att tillverka då verktygen som skall 

användas kostar väldigt mycket (Jörgen A 4& Åsa Barck5). 

Flytta montering av nipplar/plugg till Hallsberg 

Lösning som ger ett enklare arbete för montörerna i Arvika då de slipper arbeta långt  

ifrån kroppen. Motiveringen till detta förslag är att montörerna i Hallsberg har bättre  

ergonomiska förutsättningar i form av lyftbord och större ytor. Ett lyftbord är ett bord  

som är höj och sänkbart med hjälp av en elmotor och som skapats för att ge ett mer  

ergonomiskt arbete. Det ger montören chans att utföra arbete närmare kroppen vilket  

minskar längden på momentarmen och på så vis belastningen. (Boghard, et al., 2010)   

Detta lösningsförslag hade i kombination med den föregående beskrivna  

stödbenslösningen gett ett mycket bra resultat. Dock visade det sig att flytta  

nippel/pluggmontering inte var ett alternativ då detta hade skapat flera nya  

artikelnummer. En mer noggrann förklaring finns under kapitel 3.6 Konceptutvärdering. 

                                                
4
 Jörgen Alfredsson (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-04-25 
5
 Åsa Barck (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-04-25 
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3.6 Konceptutvärdering 
Arbetet med att utvärdera de koncept som framställts utfördes dels enligt en 

elimineringsmatris och en beslutsmatris men också efter diskussioner med 

uppdragsgivaren. Arbetet med elimineringsmatris och beslutsmatris är organiserat 

enligt en tabell i Excel. Detta för att åskådliggöra på vilka punkter lösningen brister som 

baseras på de kriterier som dokumenteras i kravspecifikationen. Den visar på så sätt 

vilket koncept som är värt att gå vidare med. 

 
Figur 3.11. Del av elimineringsmatris som visar om koncepten uppfyller olika kriterier. 
För att se hela elimineringsmatrisen se bilaga 4 Elimineringsmatriser. 

Bortvalda förslag. 

Stödbenslösningen är något som Volvo har försökt sig på innan men då resultatet inte 

blev det de önskade lades detta arbete åt sidan. För att inte studenten skulle bli låst i 

liknanden tankegångar togs, tidigt i projektets gång, beslutet att ingen observation av 

tidigare lösning skulle ske. 

 

En annan diskussion som studenten förde var att flytta kundorderpunkten, som 

anpassar hydraultanken, ifrån Arvika till Hallsberg. Detta för att tankmonteringen i 

Hallsberg har väldigt bra arbetsbänkar som skulle underlätta väldigt mycket vid 

montering av nipplar och plugg som krävs när hydraultanken skall kundanpassas. 

Problemet som uppstår till följd av denna hypotes är att Volvo måste lägga in ett antal 

nya artiklar i sin produktkatalog, som de nya hydraultankarna skapar, och att göra detta 

kostar väldigt mycket och kräver väldigt mycket arbete (Jörgen Alfredsson6, Åsa 

Barck7). Detta gäller såklart för båda modellerna 150/180 och 220/250.  

Diskussion fördes med Thomas Hultgren, produktionstekniker/produktvårdare och 

Marcus Nävhed, produktionsteknik. Idén på att flytta nippel/plugg monteringen till 

Hallsberg visade sig vara fel väg att gå för att försöka ta fram en lösning på problemet 

med onödiga ”vältnings/vändningsmoment” av hydraultanken. Detta då både 150/180-

tanken och 220/250-tanken kan vara med eller utan följande utrustningar: 

 

Reservstyrning – om trycket i hydraultanken skulle förloras så går en elektrisk pump 

och bygger upp trycket igen vilket ger en möjlighet att arbeta vidare.  

 

CDC - Står för Comfort Drive Control som är en joystick som styr hjullastaren och 

används vid arbete då det är mer ergonomiskt än att hela tiden jobba med ratten.  

 

Reversibel fläkt – System som gör att fläkten styrs med hjälp av hydrauliken och gör att 

fläkten i kylaren byter riktning inom ett intervall som förprogrammerats. Detta gör att 

maskiner som arbetar vid dammiga miljöer får hjälp med att rena kylsystemen. 

 
                                                
6
 Jörgen Alfredsson (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-04-27 
7
 Åsa Barck (Logistikutvecklare, Volvo Construction Equipment Arvika) 

Intervjuad av studenten 2012-04-27 
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Ovanstående utrustningar skulle leda till ett antal olika kombinationer för varje 

hydraultank och redovisar detta genom en tabell som gäller för en modell.  Observera 

att reservstyrning, CDC och reversibel fläkt finns på både 150/180 och 220/250. 

Värt att notera från nedanstående tabell (Figur 3.12), är att antalet hydraultankar 

kommer att öka från en variant till totalt sex stycken och detta endast för 150/180. Om 

liknande arbete skulle utföras på 220/250-modellen skulle det bli totalt tolv stycken 

olika varianter som hydraultanken skall finnas i vid den stora produktionslinan. 

Efter diskussion med chefen på produktionsteknik/montering, Ulf Engman drogs 

slutsatsen att detta inte var genomförbart. Fortsatt diskussion fördes därför med 

Thomas Hultgren, produktionstekniker, och Marcus Nävhed, produktionstekniker, och 

de berättade om något som kallas Chassistyrd tillverkning. Detta innebär i praktiken att 

det som tillverkas görs efter ett chassinummer som är kopplat till en specifik hjullastare. 

Varje hydraultank skulle i så fall bli direkt kopplat till en specifik hjullastare. Detta skulle 

leda till att eventuella felaktigheter som kan uppstå i efterhand enkelt kan spåras.  

 

Nackdelen är att Volvo i Arvika arbetar med sekvensstyrning vilket innebär att man 

lägger en order som fryser material för en hjullastare. Denna frysning gäller för tio 

dagar framåt och om något fel hos en hydraultank skulle upptäckas när den skall 

monteras på hjullastaren kan man inte ta en annan. Detta då hydraultanken är 

anpassad efter en specifik hjullastare utefter de extraoptioner kunden valt, precis som 

visas i (Figur 3.12). Nackdel är även om något fel skulle uppstå i produktionskedjan för 

en specifik hjullastare. Då skulle den anpassade hydraultanken tvingas ställas åt sidan 

och ett lager skulle uppstå med medföljande kostnader för bundet kapital. 

Vilket skulle leda till att om eventuella ändringar behövs göras i efterhand skulle ge 

väldigt mycket extra arbete. Volvo CE i Arvika vill arbeta enligt ”pullmetoden”. Vilket 

innebär att de vill beställa en hydraultank när den behövs vilket leder till minimalt lager, 

minimalt antal produkter i arbete och på så vis minimeras kostnaderna.  

 
Figur 3.12. Tabell som visar de olika optionerna som en hydraultank kan inneha. Detta 
gör att en hydraultank kan tillverkas i många olika utföranden.  

 

Efter en avslutande diskussion med Jörgen Alfredsson, logistikutvecklare, så berättade 

han att det arbetet med att lägga om till chassistyrd tillverkning ändå skulle innebära att 

nya artikelnummer skulle behöva införas. Således valdes detta alternativ bort och fokus 

hamnade istället på att försöka lösa problemet utan att flytta nippel- och 

pluggmontering till Hallsberg. 
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3.7 Konceptval 
Efter att ha bollat förslagen med produktionstekniker, montörer och logistiker i 

omgångar så beslutades det att den bästa lösningen är en sammanblandning av de 

beskrivna koncepten i kapitel 3.6.3 konceptbeskrivningar. De förslag som redovisades 

och accepterades av logistikutvecklare Åsa Barck var följande 

3.7.1 Stabiliserande stödben 
Val av stödben utfördes och efter diskussion med konstruktörer och 

produktionstekniker föll det slutliga valet på Ankfoten. Se 3.6.1.2 Stödbenslösning som 

stabiliserar och leder till minskat arbete, för mer information.  

3.7.2 Investeringar 
Inköp av två stycken lyftbord med tillhörande hjul och låsanordning så att bordet inte 

rullar. En programmerbar momentdragare som enkelt kan sättas till rätt moment genom 

knapptryck på tillhörande styrenhet.  

3.7.3 Förändring utav produktionsflöde 
För att förenkla arbetet för montörerna i Arvika så lades även förslag fram att flytta 

monteringen av flänshalvorna till Hallsberg. Dessa flänshalvor sitter på hydraultankens 

undersida (se Figur 3.4). Flänshalvorna är inget som är unikt för varje hydraultank utan 

är en standard vilket innebär att varje hydraultank skall utrustas med dessa artiklar som 

består av fyra flänshalvor och totalt åtta tillhörande muttrar. Flera arbetsmoment utförs 

på hydraultankens undersida i Hallsberg där de har den i ”liggande” position och därför 

bör inte en sådan liten utökning vara ett problem där. Detta leder till att montörerna i 

Arvika slipper arbeta på undersidan. Således gör det inget att tanken anländer i samma 

position som den skall ha när den monteras på bärramen.  

 

Tillsammans bildar dessa förslag en arbetsmiljö som är bättre än den nuvarande. 

Hydraultankens resa skulle då se ut på följande sätt: 

 

Montörerna i Hallsberg monterar detaljer på undersidan, inklusive flänshalvorna. 

Hydraultanken reses sedan upp och placeras på stödbenen med hjälp av en travers. 

De slipper alltså välta ner tanken innan emballering. Sedan bandas den och täcks över 

med ett plastöverdrag för att skydda mot väder.  

 

Fraktas på lastbil till Arvika där truckförare tar emot hydraultankarna och placerar 

dessa på hänvisad plats.  

 

Väl inne vid montering så ställer en truckförare ner hydraultankarna, 150/180 och 

220/250, på respektive lyftbord med hjul. Montören kan sedan dra ut lyftbordet ifrån 

pallstället och hissa upp hydraultanken till önskad höjd. Här skall stödbenen göra att 

hydraultanken kan stå stabilt utan att den skall välta. 

 

Sedan blir montörens jobb att montera nipplar och plugg. Då flänshalvorna monteras i 

Hallsberg är det endast en nippel/plugg som måste monteras i det vertikala planet. 

Denna nippel/plugg är en option som är beroende av det val kunden gjort. Resten av 

nipplarna och pluggarna monteras i det horisontella planet. Då montören nu har 

utrustats med en momentdragare så är arbetet betydligt enklare och mindre fysiskt 

ansträngande. 
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Då montering av nipplar och plugg har utförts hissas den sedan upp i travers och nu 

utan att behöva vändas. Sedan monteras hydraultanken på bärramen och är klar att 

skickas vidare i produktionskedjan till huvudlinan där den monteras på hjullastaren. 

3.8 Konstruktion av stödben 

  
 

 

Ovan visas det slutgiltiga valet av hur det tänkta stödbenet skall se ut. Tanken är att 

näbben skall göra att montörerna i Hallsberg enkelt ska förstå hur den skall stå på 

benen. Näbben gör även att stödbenet inte kan rotera utan låser den i en viss position 

rent axiellt. Vid framställning av 3D-modellen ovan användes CAD-programmet Pro 

Engineer. Arbetet i Pro Engineer inleddes med att göra en så korrekt 3D-modell som 

möjligt för att sedan avslutas med en tillhörande ritning. FEM-analysen som utfördes i 

Pro Engineer utsätter Ankfoten för en kraft på 3000 Newton och som motsvarar cirka 

305 kilogram. Varje stödben utsätts för en last på cirka 90 kilogram som mest av själva 

hydraultanken. Då spänningen som uppstod, 28MPa, av den drygt tredubblade lasten 

inte är i närheten av den sträckgräns som materialet klarar, 200MPa, anses 

konstruktionen fullt tillräcklig. 

 

 

  

Figur 3.13. Den slutgiltiga stödbenslösningen, 
Ankfoten, gjord i CAD. 

Figur 3.15. Den vänstra modellen visar maximala spänningen i materialet där den ljusare delen av stödbenet 
belastas mest och den högra visar maximala deformationen där den röda delen är där störst deformation sker. 

Figur 3.14. Hydraultanken ståendes på 
Ankfoten. 
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Det material som används vid tillverkning av prototypen valdes av avdelningschefen för 

verktygstillverkning, Gunnar Magnusson med medarbetare och studentens 

konstruktion är en grundläggande modell av hur den kan se ut. Materialvalet görs efter 

granskning av liknande produkter. Hydraultankarnas vikt är att betraktas som relativt 

lätt, cirka 160 och 180 kilo, men syftet är att stödbenet ska klara stötar och annan 

belastning från exempelvis truckförare och montörer. Därför bör stödbenen 

dimensioneras för att klara mer än den last som hydraultanken skapar. Se (bilaga 5) för 

ungefärlig ritning på ankfoten. 

 

Vad gäller transport av stödbenen från Arvika till Hallsberg, är idén att man enkelt skall 

kunna lägga dessa ovan på varandra med de stora V-formade fyrkantsprofilerna 

pekandes nedåt. Syftet är att så många stödben som möjligt skall få plats i ett 

Volvoemballage när den fraktas tillbaka till Hallsberg. Förutom fördelar vid transport är 

syftet att V-formen ge en bred bas för hydraultanken att stå på. Därför ansågs V-

formen, som fötter, som ett bra val vid själva utformningen.  

Kostnaden för ett stödben hamnar runt 500 kronor (Gunnar Magnusson8). Antalet 

stödben som behöver införskaffas är knappt 400 stycken. Detta ger en kostnad på 

ungefär 200 000 kronor. 

 

 

 

 

                                                
8
 Gunnar Magnusson (Avdelningschef för verktygstillverkning, Volvo Construction Equipment 

Arvika) 
Intervjuad av studenten 2012-05-09 
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3.8.1 Prototyptillverkning och testning 
Då tid och möjlighet fanns valde Volvo att tillverka två stödben. Arbetet lejdes ut till ett 

externt företag. Resultatet blev två stödben som gav studenten möjlighet att utföra 

fåtalet enklare tester. Syftet med testerna var bara att studenten skall få en bekräftelse 

att stödbenskonstruktionen, i det stora hela, fungerar. Testerna utfördes med hjälp av 

en montör som hissade upp en hydraultank i en travers och sedan sänkte ner den över 

stödbenen. Resultatet var att med ett fåtal små ändringar, i konstruktionen i form av fler 

stödpunkter för hydraultanken att vila på, skulle emballeringen bli väldigt stabil.(se figur 

3.16 och figur 3.17). 

 
Figur 3.16. Bilden visar när stödbenen testas med en riktig hydraultank. 

  

 

  

Figur 3.17. Bilden visar hur stödbenen skall stå när 
hydraultanken emballeras. 
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4 Diskussion 

Stabiliserande stödbenslösning 
Resultatet av arbetet med att utveckla ett stödben är att anse som bra men det måste 

utvecklas. Detta då konstruktionen, med nuvarande mått, är överdimensionerad vilket 

leder till onödigt hög vikt. Konstruktionen måste även ses över då testerna på den 

fysiska prototypen visade att den punkt, på varje stödben, där hydraultanken vilar, inte 

räcker för att skapa tillräcklig stabilitet. Detta är något som enkelt kan åtgärdas. Att 

omkonstruera stödbenet på ett sådant sätt att hydraultanken hänger på fler punkter, än 

vad den presenterade lösningen gör, skulle öka stabiliteten avsevärt. I övrigt uppfyller 

prototypen de ekonomiska kraven då kostnaden för tillverkning är relativt låg. 

Prototypen kräver även liten plats vid lager och transport vilket är fördelaktigt. 

Investeringar  
Ett lyftbord ger montörerna möjligheten att höja och sänka arbetshöjden. En 

momentdragare gör att montörerna inte behöver arbeta med de nuvarande fyra olika 

momentnycklarna som kräver handkraft. De kan istället byta moment med hjälp av ett 

enkelt knapptryck på tillhörande styrenhet. Detta sparar tid och i sin tur pengar. 

Momentdragare finns på andra ställen hos Volvo CE i Arvika så de är beprövade vilket 

också motiverar ett sådant inköp. Nackdel är dock att denna utrustning kostar pengar 

men detta är något som är upp till Volvo CE i Arvika att överväga. Då bör hänsyn tas till 

exempelvis sjukskrivningar, tidsbesparingar och jämföra dessa med nyttjandegraden 

av inköpt utrustning. 

Förändring utav produktionsflöde 
Monteras flänshalvorna i Hallsberg istället för Arvika slipper montörer i Arvika jobba i 

mindre ergonomiska positioner. Motiveringen bakom detta förslag är att de som 

monterar i Hallsberg har hydraultanken i rätt läge när dessa detaljer skall monteras. 

Där finns även lyftbord och annan ergonomiskt fördelaktig utrustning. Visserligen får 

montörerna i Hallsberg en extra arbetsuppgift men då tidspressen inte är lika stor, hos 

Volvo CE i Hallsberg i jämförelse med Volvo CE Arvika, är detta genomförbart. 
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5 Slutsats 
 
De slutsatser som kan dras utav projektet är att ett stabiliserande stödben som 

transporterar hydraultanken i rätt position gör arbetet enklare för montörer i Arvika 

såväl som i Hallsberg. Det skapar en säkrare arbetssituation och förhindrar onödiga 

kostnader som en skadad hydraultank ger. Priset för ett sådant emballage är lågt och 

fördelarna, som en utveckling och en slutlig implementering ger, är något som Volvo 

CE i Arvika borde ha i åtanke. Investeringarna skapar en bättre arbetssituation för 

montörerna i Arvika och flyttas montering av flänshalvor till Hallsberg vävs alla 

lösningsförslag ihop till ett koncept som uppfyller det mål som studenten hade i början 

av projektet. Reaktionerna från uppdragsgivaren, när konceptet presenterats, var att 

det resultat som projektet lett till varit till nytta för företaget och vidare arbete kommer 

att ske.  
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Tackord 
 
Jag vill börja med att tacka Åsa Barck som har varit en väldigt bra handledare hos 
Volvo CE och som har visat vägen när arbetet varit påväg i fel riktning.  
 
Stort tack till Jörgen Alfredsson och Johan Hansson för givande lunchmöten och även 
stort tack till resterande anställda på logistikavdelningen. 
 
Tack till hela produktionstekniska avdelningen i Arvika för era kommentarer och åsikter. 
 
Tack till Jimmy Enander för studiebesöket i Volvo CE i Hallsberg där han visade hela 
tillverkningskedjan för hydraultanken. 
 
Tack till Gunnar Magnusson och Peter Jansson för detaljtillverkningen. 
 
Tack till Emilia Mossberg för en väl genomförd opponering som gav en bättre rapport.
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Projektplan  

 
Bakgrund 
 
I Högskoleingenjörsprogrammet Innovationsteknik och design (180hp) ingår kursen 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design 
(MSGC12) (22,5hp). Kursen påbörjas i läsperiod ett och läses då på halvfart. I 
läsperiod två så läses kursen på helfart. Kursen ämnar, enligt KursPM, bland annat till 
att: 

- Utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt 
genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten. 

- Tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden. 
- Självständigt planera, genomföra och dokumentera ett 

produktutvecklingsprojekt. 
 
Volvo Construction Equipment är ett företag som är beläget i Arvika där de idag 
tillverkar hjullastare. Volvo CE har idag omkring 1000 anställda och producerar 
hjullastare i tio olika modeller. L60 till L350. L60 modellen klarar av sex ton i skopan 
och L350 trettiofem ton. 
 
Hydrauliktanken transporteras idag på en Volvopall och är sedan upphöjd på två 
träbalkar för att få distans där infästningar och nipplar sitter. Denna upphöjning gör 
paketet ostabilt. Risken som finns då är att den välter och får stötskador eller 
lackskador och i sin tur rost och deformation men kan även i värsta fall skada 
truckförare eller personal.  
 
Syfte 
Syftet med kursen är att studenten skall använda sig av den kunskap som getts under 
hela utbildningen och med dessa hjälpmedel få till ett önskat resultat som löser de 
problem som kan uppstå vid transport och förflyttning då skador på hydrauliktank och 
fara för personal kan uppstå. Säkerhet och  
förebyggande arbete är i centrum för Volvo CE. 
 
 
Enligt KursPM ( Bilaga 1) så är kursens syfte att: 
- tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett 
produktutvecklingsprojekt, eller ett produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt. 
- utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt 
genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten. 
 
Mål 
Målet med projektet är att få till ett lösningsförslag på ett specialemballage för deras 
hydrauliktankar. Dessa passar inte i Volvoemballagen och riskerar skadas vid transport 
och är även svåra att arbeta med då lyften med travers i fabriken är invecklade. 
Hänsyns skall framförallt tas till logistik då detta blir den del där litteraturfördjupning 
sker men också ergonomi, returflöde, nedbrytning, materialhantering, miljö och lägsta 
totalkostnad. 

 



II 
 

 
Problemformulering 
Hur man på bästa sätt tar fram ett emballage som skyddar och förhindrar Volvos 
hydrauliktank från skador utav: 
 

 Transportskador, när truckförare flyttar emballaget. 

 Fall, då montören flyttar hydrauliktanken från det ostabila emballaget. 
 
En mer adekvat problemformulering kommer att arbetas fram under projektets gång. 
 
Projektmodell 
Arbetet i detta projekt ska anpassas efter de grindar och milstolpar som finns och som 
vi lärt oss under de gånger vi arbetat med Produktutvecklingsprocessen.  
Vid dessa delar ska vi redovisa vårt fortskridande arbete. 
  
Vi ska även redovisa vårt arbete varannan vecka, för Volvo, i form av en ABCD-
rapport. (Se bilaga 1.4) för exempel. Detta är enligt önskan från vår uppdragsgivare 
som själv använder denna modell i sitt arbete. 
 
Vi har även tagit fram en riskanalys för att försöka förutse vilka problem som kan 
uppstå (se bilaga 1.5). 
 
Organisation 
Projektdeltagare: Jonas Olsson  
Telefonnummer: 070 547 14 35 
 
Uppdragsgivare: Åsa Barck, Volvo CE  
Telefonnummer: 016 – 541 85 66 
 
Handledare: Monica Jakobsson, Karlstads Universitet 
Telefonnummer: 054 – 700 16 54 
 
Tidsplan 
Projektet pågår mellan den 23 januari till vecka 23, 2012 och förväntas ta 600 timmar 
varav fyrahundra timmar planering och genomförande och ungefär tvåhundra timmar 
rapportskrivning. En ungefärlig tidsplan bifogas (se bilaga 1.3) i form av ett GANTT-
schema och även ett WBS-schema bifogas (se bilaga 1.2). 
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Utveckling av Volvoemballage 

Uppstart 

Företagsbesök 

Handledarmöte 

Planering 

Förstudie 

Förtagsbesök 

Projektplan 

Detaljerad Gantt 

Detaljerad WBS 

Riskanalys 

Research 

Faktainsamling 

Litteraturstudie 

Intervjuer 

Montör 

truckförare 

hjullastarförare 

Leverantör 

Produktionsteknik 

Logistikutveckling 

Marknadsundersöknin
g 

Konkurretanalys 

Observation 

Möntör 

Tryckförare 

hjullastarförare 

Idégenerering 

Slumpord 

3-6-5 

Skiss 

Konceptutvärdering 

Olssons kriteriematris 

Elimineringsmatris 

Konceptval 

Möte med Volvo 

Bearbetning 

Skiss 

CAD 

Prototyp 

Materialval 

Dokumentation och 
redovisning 

Loggbok 

ABCD-Rapport 

Rapport 

Delredovisning 

Utställning 

Slutredovisning 

Bilaga 1.2: WBS – Schema 
 

WBS-Schema 
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Bilaga 1.3: GANTT- Schema 

GANTT-Schema  
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Bilaga 1:4 ABCD-rapport 

Exempel på ABCD-rapport  
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Bilaga 1.5: Riskanalys 
 

 
Riskanalys 

  

RISKANALYS Risk Sannoli
khet 

(1-5) 

Konsek
vens 

(1-5) 

= 
(1-
25) 

Motåtgärd 

Inom gruppen Sjukdom av 
långvarig 
karaktär 

2 2 4 Om arbete sker tillsammans vid 
ett visst moment så bör den sjuke 
individen hålla kontakten med den 
andre deltagaren. Jobbar även 
hemifrån om möjligt. 

Företaget Uppdragsgiva
ren byter jobb 

1  4 4 Hitta ny uppdragsgivare på Volvo 

Planeringsfasen Undermålig 
planering 

3 4 12 Om det, under projektets gång, 
visar sig att planeringen är 
undermålig så ska situationen 
noggrant undersökas för att se om 
planeringen brister eller om det är 
arbetsinsatsen som brister.  

Problemstudie Informationsfö
rlust/Insamlad 
data 
försvinner 

3 4 12 Se till att spara data/info på 
skolans datorer och på it’s 
learning. Ha en backup på 
hemdatorerna. 

Utvecklingsfasen Brist på idéer 2 4 8 Testa flertalet 
idégenereringsmetoder. Inte 
stressa upp sig. 

Slutgiltiga 
lösningar 

Uppdragsgiva
re accepterar 
inga av de 
lösningsförsla
g som 
presenteras 

2 4 8 Gäller att generera så många 
lösningar som möjligt. Måste även 
hålla en frekvent kontakt med 
uppdragsgivaren för att kontrollera 
att vår riktning är korrekt. 
Utvärdera lösningarna på ett 
sådant sätt som är anpassat efter 
huvudproblemet. 
Om tid och behov finns så kan PU 
– processen användas en gång till 
för att generera i nya lösningar. 

Examinationsfas
en 

Underkänd 
projektrapport 

3 3 9 Revidering och avstämning emot 
handledare för att maximera 
resultatet av rapporten.  
Om rapporten blir underkänd ska 
felen åtgärdas och rapporten 
lämnas in på nytt. 

Examinationsfas
en 

Underkänd 
opponering 

3 3 9 Vid betyget underkänt vid 
opponering kommer senare 
chanser att försöka visa sina 
kunskaper på nytt. 
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Bilaga 2. Intervjuer med montörer och truckförare. 
 

Samtliga av dessa intervjuer utfördes kontinuerligt under perioden februari-mars 

2012 på Volvo Construction Equipment Arvika. 

 

Intervjusammanställning montör Lars. 

Ser du något konkret problem med det emballage som ni använder er utav idag?  

-Nej, inget som jag känner såhär på rak arm. 

 

Om du fick ändra något, vad skulle det vara? 

- Om det går så vill jag få den rättvänd men då kan jag inte montera nipplarna så där 

har vi ett litet dilemma.  

 

Är antalet hydrauliktankar optimalt? Får ni vänta efter beställning? 

Vi har en som vi monterar på och så fort den är monterad så tar vi den som står på 

pallstället ovanför och flyttar ner för att vara redo för att montera en ny. 

Vi har även ett lager med en viss buffert utanför fabriken som vi fyller på med så fort 

de behövs. 

 

Upplever du att det blir stressigt ibland? 

- Ja, vi ska ha en takttid på 78 minuter men vi ligger just nu på 90 så det blir 

stressigt. 

 

 

Intervjusammanställning Montör, Andreas Hall. 

Ser du något konkret problem med det emballage som ni använder er utav idag?  

Kan vara instabilt när man lossar de band som spänner fast tanken i pallen. 

 

Om du fick ändra något, vad skulle det vara? 

Det skulle isåfall vara att slippa montera nipplarna. Hade gärna sett att detta gjordes i 

Hallsberg. 

 

Upplever du att det blir stressigt ibland? 

-Nej vi har ganska gott om tid. Inte vi som tar mest tid i produktion. 

 

 

Intervjusammanställning truckförare, Daniel Wikstedt 

Upplever du några svårigheter med att förflytta hydrauliktanken som står på en EU-

pall? 

- Nej, inte vad jag har upplevt. 

 

Om du fick göra någon ändring, vad skulle de vara isåfall?  

- Vet inte, jag tycker om att det är plast på emballaget istället för att tanken 

ligger i en trälåda. Man ser så dåligt när man ska flytta något som ligger i en 

stor låda. 

 

Tycker du att du får lägga ner onödigt mycket tid på att flytta just hydrauliktankar? 
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Nej, de är stressigt att köra truck ibland men jag kan inte säga att just tanken 

påverkar mitt arbete så mycket. 

 

Behöver du anstränga dig i några dåliga positioner, tänk rent ergonomiskt, när du 

arbetar med hydrauliktanken? 

-Nej, jag flyttar bara på pallen med hjälp av trucken så jag behöver inte göra några 

direkta ansträngningar.  

 

Kan ni lasta högre än nuvarande pallställshöjd? 

-Nej den höjd som används idag är det högsta som våra truckar kan lasta. 

Sen blockerar även taktraversen rent höjdmässigt så att öka höjden på pallställen 

går inte. 

 

 

Intervju Truckförare för utelager 

Har du upplevt några problem när du flyttat någon hydrauliktank någon gång? 

Nej, de är ordentligt fastspända med hjälp av de gröna banden så jag har aldrig sett 

eller hört om någon olycka. 

 

Är det inget som du känner att du behöver ändra på gällande själva emballaget för er 

truckförare? 

Nej, är nog ganska säker på att det inte är någon av oss som känner att de är extra 

krångliga.  

 

Hur fraktas hydrauliktanken till Volvo?  

Den körs på släp med lastbil 

 

När den anländer till er, hur hanterar ni dessa då? 

Vi ställer dom i ett plåtskjul som kallas 465 en bit bort på området och är det så att 

detta är fullt så placeras tankarna utanför.  

 

Så då står dom helt oskyddade, utomhus alltså? 

Nej inte helt oskyddade, de har ju ett plastöverdrag som skyddar mot väder. 
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Intervjusammanställning Montör Elisabet Karlsson 
Ser du något konkret problem med dagens emballage? 
 
De kommer in ståendes på fel sida så man måste vända på hydrauliktanken för att 
kunna montera den. Den står ofta väldigt ostabilt på dessa ”pallar” ovanpå pallen.  
 
Vilka problem leder detta till? 
Man måste sätta fast emballaget i sin lyftanordning för att vara säker på att den inte 
tippar. Detta innebär att man måste fästa anordningen innan man börjar fästa nipplar 
med momentnycklarna. 
 
Tvingas du arbeta i någon mindre ergonomisk arbetsposition? 
Ja när man ska fästa nipplarna undertill(vid monterat tillstånd blir det på sidan), så 
måste man kröka rygg för att komma åt dem då nipplarna sätts i höjd med fötterna. 
 
Slutligen, är det något du vill ha annorlunda när du monterar? 
Ja hade gärna sätt att vi fått hit momentdragare istället för de momentnycklar vi har 
nu. Vore enklare att bara ställa in rätt moment och sen dra fast istället för att arbeta 
med de olika nycklarna. 
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Bilaga 3. Olssons Kriteriematris och Kravspecifikation 
  

Olssons kriteriematris med tillhörande kravspecifikation 
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Olssons kriteriematris med tillhörande kravspecifikation 
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Bilaga 4. Elimineringsmatriser 
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Bilaga 7: Triumfbågen 


