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SAMMANFATTNING 
 

Westmatic AB i Arvika producerar tvättmaskiner för stora fordon. I varje maskintvätt ingår en 

stor mängd kringutrustning. Därför finns det ett antal stativ till varje tvätt vars uppgift är att 

bära delar av kringutrustningen. Däri ligger detta examensarbete. Ta fram ett modulbaserat 

stativsystem vars huvudmål är att minska den volym stativen tar upp vid lagerhållning och 

transport. Samt undersöka den potentiella kostnadsbesparingen. 

De befintliga stativen har studerats för att bevara funktionerna till det nya modulbaserade 

stativsystemet. Undersökningar har gjorts på de stativ som utsätts för störst kraftpåkänningar 

med hjälp av beräkningar och FEM-analyser. Undersökningar har gjorts kring de lämpligaste 

tvärsnitten att bygga stativ med, och den för företaget lämpligaste sammanfogningsmetoden. 

Stor vikt har lagts vid att ta fram ett modulariserat stativsystem som fungerar över flera 

produkter. Och kostnaderna ska minskas vad gäller inköp, lager och transport. 

Examensarbetet har resulterat i ett modulbaserat stativsystem som kan ligga till grund för att 

utvecklas och införas med ekonomiska fördelar.  

  



ABSTRACT 

Westmatic AB in Arvika manufactures large automatic vehicle wash systems. Every wash 

system includes a variety of peripheral devices. Therefore, there are a variety of stands in 

every wash system whose task is to carry parts of the peripheral. Therein lies this thesis. 

Develop a modular stand system whose main goal is to reduce the volume stands take up the 

inventory and transportation. And examine the potential cost savings. 

The existing stands have been studied in order to preserve their features to the new modular 

stand system. Studies have been done on the stand exposed to the greatest stress forces using 

calculations and FEM analysis. Studies have been made to find the most appropriate cross-

sections to build stand with, and what joining method is preferred at the company. 

Great emphasis has been on developing a modular frame system that works across multiple 

products. And the costs will decrease in purchasing, warehousing and transportation. 

The work has resulted in a modular stand system that can serve as a basis for developing and 

to be implemented with financial benefits. 
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1. INLEDNING 
 

Westmatic platta paket är ett examensarbete som genomförts våren 2013 av Magnus Nordlind 

på uppdrag av Westmatic AB i Arvika. Examensarbetet är slutmomentet i 

maskiningenjörsutbildningen vid Karlstad universitet under fakulteten hälsa, natur- och 

teknikvetenskap, och omfattar 22,5 hp. 

 

1.1 Företaget 

Westmatic AB startades av Jan Sundell år 1974. Inledningsvis arbetades det med service och 

underhåll av olika typer av befintliga tvättutrustningar. Efter starten har företaget vid flertalet 

tillfällen gått i bräschen när det gäller utveckling inom stora fordonstvättar. 1984 levererades 

den första lastbilstvätten, efter det har det rullat på med byggnation av ny fabrik 1990. Ett, ur 

konkurrenssynpunkt, viktigt patent togs 1994 på en vattenrenare. Fabriken har sedan 

byggnationen 1990 byggts ut flera gånger och man har börjat leverera både buss- och 

tågtvättar under den tiden. 2009 togs ytterligare ett stort steg när en fabrik invigdes i Buffalo 

(USA). Detta var ett steg mot att expandera på den nordamerikanska marknaden. Idag är man 

ett företag som omsätter omkring 100 MSEK/år på att konstruera/bygga specialdesignade 

tvättmaskiner till stora fordon. 

 

1.2 Bakgrund 

Westmatic har sett förbättringspotential i flera delar av verksamheten, men inte haft resurser 

att realisera dessa. Dem tittar framför allt på många av de stativ som används på flertalet av de 

tvättar som säljs och installeras. 

Stativen levereras kompletta från underleverantör, svetsade och galvade. Detta betyder att det 

transporteras en hel del luft från leverantören till Westmatic. Och väl på Westmatic tar det 

upp stor volym på lager. 

 

Referensdokument:  Uppdragsbeskrivning Examensarbete 

Ritningsunderlag (Westmatic) 

 

Handledare: Johan Nelson, projektchef, Westmatic AB i Arvika. 

Handledare: Leo de Vin, professor vid Karlstad universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för 

materialteknik.  
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Examinator: Nils Hallbäck, Universitetslektor vid Karlstad universitet, Fakulteten för hälsa, 

natur- och teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för 

materialteknik. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att minska behovet av utrymme vid både lager och transport. Det 

ska även underlätta hanteringen av stativen vid t.ex. lagerhantering och slutmontage. I detta 

arbete undersöktes även den potentiella kostnadsreduceringen. Alla ovanstående syften skall 

bidra till att spara pengar på en ny utformning av stativ.  

 

1.4 Mål  

Målet är att nå en 70 % minskning av använt lagerutrymme för stativ. Minska kostnader för 

stativ, vad gäller inköp, lager och transport. Samt utveckla ett modulbaserat stativsystem. 

Projektöverlämningen sker den 30 maj 2013 då examensarbetet avslutas där projektet ingår. 

Beräknad tid till projektet är ca 550 timmar. 

 

1.5 Avgränsningar 

Westmatic gav instruktioner om att studera 6st olika stativ (se bilaga 6), som kan ses i Figur 1 

längre ned. Det togs även fram en kravspecifikation som hjälpte till att styra utformningen av 

stativen. Ytterligare en avgränsning var att studera ”Buffertstativ” och ”Buffertstativ golv” för 

sig, i mån av tid. Detta med anledning av att funktionerna på dessa två stativ skiljer sig från de 

övriga stativen, på ett sådant sätt att det försvårar möjligheten att ta fram en modulbaserad 

konstruktion som täcker alla stativen. 
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2. GENOMFÖRANDE OCH TEORI 
 

2.1 Organisation 

Uppdragsgivare var Westmatic AB och uppdraget genomfördes på Westmatic i Arvika som 

ett examensarbete i maskiningenjörsutbildningen på Karlstad universitet. 

Inom projektet fanns framförallt projektchefen, på Westmatic, till hands i form av handledare. 

Och övrig personal stod även den att tillgå i mån av tid. Det fanns också en handledare från 

Karlstad universitet som stöd under projektets gång. Samlad information över projektet finns 

att se i bilaga 1. Projektdeltagarnas kontaktinformation kan ses i bilaga 2. 

 

2.2 Modularisering 

Ordet modularisering träffas oftast på inom industrin, framförallt på produktionsavdelningen. 

Modularisering innebär att ett fåtal enskilda detaljer kan t.ex. monteras till flera olika färdiga 

slutprodukter. Detta gör bl.a. att antalet artiklar som behöver köpas från underleverantör 

minskar. Modularisering kan enl. (Erixon, Erlandsson, von Yxkull & Mo Östgren 1994) 

lösa/uppfylla många av de mål som sattes i examensarbetet.   

 

2.3 Work Breakdown Structure 

För att reda ut vad som behövde göras i projektet gjordes en WBS (Work Breakdown 

Structure). I en WBS bryts projektet ned i mer hanterbara delar som senare kan användas när 

en tidplan tas fram. Dessutom minskar risken att något glöms bort.  
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2.4 Analys av befintliga stativ 

Undersökningar utfördes kring de befintliga aktuella stativen. Undersökningarna gällde vad 

stativen användes till, vilken utrustning dem bar upp och om det gjordes någon efter- eller 

slutbearbetning på Westmatic. I Figur 1 nedan kan de aktuella stativen ses. 

 

 

Figur 1 Sammanställning på de befintliga stativen, vars funktion skall bevaras i de nya stativen. 

 

  

Kemstativ1 

Kemstativ2 

Buffertstativ 

Buffertstativ golv 

Cyklonstativ 

Pumpstativ 
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2.5 Kravspecifikation 

Projektledaren spenderade sin inledande tid på Westmatic med att samla information kring 

stativen och övrig verksamhet. Detta fungerade som en kort förstudie som tillsammans med 

erfarenheter från anställda, på Westmatic, utgör en grund för upprättandet av en 

kravspecifikation. Kravspecifikation ska redogöra för vad produkten skall klara av eller 

uträtta (Johannesson et al., 2004). 

 

2.6 Benchmarking 

Så kallad benchmarking (marknadsundersökning) utfördes för att kontrollera om det kunde 

finnas befintliga lösningar på nuvarande problem.  

 

2.7 Hållfasthetsundersökning 

Hållfastheten undersöktes på det stativ som utsattes för störst kraftpåkänningar (störst last). 

Detta gjordes med hjälp av elementarfall 10 enl. Björk (sjätte upplagan) där formeln för 

maximalt moment användes (se Formel 1). Därefter användes formeln för maximal spänning 

enl. Lundh (2011) (se Formel 2). Detta gjordes för att kontrollera vilka spänningar som 

stativet behöver klara av och vilka spänningar det befintliga stativet klarar av. De spänningar 

som uppstår undersöktes även med hjälp av FEM-analys (Finita Element Metoden). 

Formel 1       
  

 
 

Formel 2       
    

    
   

M = Moment  σ = Spänning 

Q = Kraft  I = Yttröghetsmoment 

L = Längd  z = Avstånd mellan tyngdpunkt och yttersta fibern  

 

2.8 Potentiell kostnadsbesparing 

En undersökning kring den potentiella kostnadsbesparingen gjordes på stativen. För att 

åstadkomma detta undersöktes bl.a. olika logistikkostnader så som transportkostnader och 

lagerhållningskostnader (Jonsson & Mattson, 2005). 

Denna information användes senare som en jämförelse med den nya konstruktionens 

approximativa kostnader.  

 

  



10 

2.9 Konceptgenerering och konceptval 

Projektledaren tillsammans med projektchefen (Westmatic) och konstruktören (Westmatic) 

samlades för att idégenerera kring olika möjligheter att bära olika pumpar och behållare. 

Konceptgenereringen delades upp i två delar, en sammanfogningsdel och en konstruktionsdel, 

för att bättre täcka upp de olika delar som berörs. 

Sammanfogning 

Det finns en mängd olika sätt att foga samman ett stativ. Därför undersöktes och utvärderades 

olika alternativ för att i ett senare skede bättre kunna idégenerera kring utförandet på en ny 

konstruktion till stativ. För att sålla bland de olika sammanfogningsalternativen utfördes 

elimineringsmatriser enl. (Phal & Beitz 1995). En relativ beslutsmatris gjordes för att få en 

jämförelse mellan de olika alternativen (Johannesson et al., 2004). Detta visade vilka 

alternativ som fanns kvar att tillgå för att kunna gå vidare med konceptgenereringen gällande 

konstruktionen.  

Konstruktion 

Det finns olika tvärsnitt att välja bland vid framtagande av stativ. Tvärsnitt togs fram och 

utvärderades på samma sätt som sammanfogningsprocessen ovan. Efter detta övergick 

konstruktionsfasen till att låta konstruktionerna växa fram med de befintliga stativen som 

grund. Detta för att funktionerna från nuvarande stativ skulle följa med i den nya 

konstruktionen. Och med hjälp av sammanfogningsalternativen, från föregående 

konceptgenerering, kunde flera konstruktionsidéer tas fram. Dessa idéer viktades sedan i en 

relativ beslutsmatris. Efter detta togs ett beslut om vilket koncept som passar Westmatic bäst. 

 

2.10 Modellering 

Utformning och modellering av de nya stativen utfördes i 3D-mjukvaran Solid Works. Och de 

arbetsmetoder som användes var ”bottom up” och ”top down” (Johannesson et al., 2004). 

Tillvägagångssättet ”bottom up” är att utgå från detaljnivå för att sedan montera ihop en 

färdig produkt. ”Top down” däremot är tvärt om, där utgår man från en mer eller mindre 

färdigplanerad produktstruktur och ”bryter” ned den i detaljer. 

 

2.11 Failure Mode and Effect Analysis 

För att ytterligare säkerställa att det valda konceptet på konstruktionen var det rätta utfördes 

en s.k. konstruktions-FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). FMEA är ett verktyg där 

felhändelser på komponentnivå identifieras och följderna bedöms i olika nivåer (Johannesson 

et al., 2004).   

   



11 

3. RESULTAT 
 

3.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation togs fram av projektledaren tillsammans med projektchefen och 

konstruktören på Westmatic. Kravspecifikationen kan ses nedan i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterium för stativ med krav och viktade önskemål. 

Nr Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö (1-5) 

Funktionella=F 

Begränsande=B 

1 En av konstruktionerna skall klara last ca 2000kg K B 

2 Bära pumpar och behållare av skiftande storlek K F 

3 Viss yttre geometri, passa befintliga komponenter K B 

4 Minska vikt på stativen Ö=1 B 

5 Återvinningsbar Ö=2 B 

6 Klara temperaturer mellan -40 till +60 K B 

7 Konstruktionen ska hålla för utmattning K B 

8 Minska pris på stativen, tillverkning, material och transport Ö=5 B 

9 Livslängd > 15år Ö=3 B 

10 Korrosionsbeständig konstruktion K B 

11 Monteringsvänlig Ö=5 F 

12 Förberedd med hål för diverse komponenter Ö=5 B 

13 Möjlighet att montera stänkskydd (runt om) Ö=3 B 

14 Ett modulbaserat stativsystem Ö=5 B 

15 Modulbaserade konstruktionen skall fungera över flera 

produkter 

Ö=5 B 

 

3.2 Benchmarking 

Sökningar gjordes på modulbaserade stativsystem, detta gav dock inte önskat resultat. Därför 

gjordes sökningar på hyllsystem, som gav bättre resultat. Anledningen till att utföra 

”benchmarking” på just hyllsystem, var att det har liknande funktion som ett stativ har.  
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3.3 Hållfasthetsundersökning 

För att beräkna den största spänningen valdes att titta på ena långsidan av ”Buffertstativet”. 

Långsidan är den sida som utsätts för störst spänningar. Kraftpåkänningen räknades fram för 

den yta som lånsidan består av (se Figur 2). Sedan räknades yttröghetsmomentet för långsidan 

fram. Med den framtagna informationen kunde sedan den maximala spänningen räknas ut. 

Den fullständiga beräkningen kan ses i bilaga 9.  

 

 

Figur 2 Visar de mått som använts vid spänningsberäkningarna. 

Därefter modellerades ”Buffertstativet” i ProEngineer med hjälp av den befintliga modellen 

som fanns i Solid Works format. Sedan nyttjades applikationen mechanica, i ProEngineer, för 

att utföra en FEM-analys. Figur 3 nedan visar hur kraftpåkänningarna var applicerade, samt 

att fötterna var fixerade.  
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Figur 3 Inställningar inför FEM-analysen. Figuren visar kraftpåkänningen ovanifrån och de fixerade fötterna. 

Figur 4 visar det visuella resultatet av FEM-analysen som utfördes med ovan nämnda 

kraftpåkänningar. De värden som kan utläsas från FEM-analysen visar att konstruktionen med 

god säkerhet klarar av de angivna krafterna.  

 

Figur 4 FEM-analys på buffertstativet som utsätts för krafter uppåt 16000N. Färgskalan på bilden visar att rött är 

sträckgränsen och blått går mot spänningslöst tillstånd. 

Det material som används i den gamla konstruktionen är S355JR och är även det material som 

användes under FEM-analysen. Den nya konstruktionen skall även den bestå av materialet 
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S355JR. Anledningen är att stålet är vanligt förekommande hos underleverantören, där större 

delen av allt stål köps, och de erbjuder därför bra pris på denna stålkvalité.   

Beräkningarna visade att den maximala spänningen i materialet uppgår till ca 67 MPa och 

detta bekräftas av FEM-analysen som gav en motsvarande spänning på ca 63 MPa. 

När de nya modulbaserade detaljerna var klara, utfördes ytterligare en FEM-analys med det 

nykonstruerade benet monterat på buffertstativet (se Figur 5). Analysen visar fortsatt att 

konstruktionen klarar av påfrestningarna utan problem. 

 

Figur 5 FEM-analys på buffertstativ med de nya modulbaserade benen ”monterade”. Konstruktionen är utsatt 

för krafter uppåt 16000N. Färgskalan på bilden visar att rött är sträckgränsen och blått går mot spänningslöst 

tillstånd. 

 

3.4 Potentiell kostnadsbesparing 

En stor potentiell besparing ligger i minskandet av den volym som stativen tar upp idag. När 

volymen på stativen minskar, minskar även behovet av utrymme vid transport och vid 

lagerhantering på Westmatic. Volymen räknades ut på de aktuella stativen vars utförande 

förändrats med det modulbaserade stativsystemet. Konstruktionernas yttermått användes för 

att räkna ut hur många liter luft varje stativ tar upp (se Tabell 4). Även minskat antal artiklar 

sparar pengar då varje artikel beräknas kosta ca 20 000 kr/år att administrera och underhålla. 

Det modulbaserade stativsystemet på 5st detaljer tillgodoser samma funktioner som idag 

kräver 15st detaljer. Det betyder en besparing på 200 000 kr/år i resurser som kan användas 

till annat.  

  



15 

Tabell 2 Visar den volym, i liter, som stativen tar upp i dagens utförande i jämförelse med den modulbaserade 

konstruktionen. 

Stativ Volym nuvarande  

stativ [l] 

Volym  modulbaserade 

stativ [l] 

Procentuell minskning 

[%] 

Cyklonstativ 560 41 85 

Kemstativ1 100 41 60 

Kemstativ2 200 41 80 

Pumpstativ 260 41 84 

Buffertstativ 900 50 94 

 

Ytterligare en besparingspotential är att de modulbaserade stativen ryms på en SJ-pall. Detta 

gör att hanteringen av stativen blir mycket enklare då SJ-pallar, som är det absolut vanligaste 

emballaget, är standard. Enligt uppgifter från Schenker AB, minskar transportkostnaden för 

det nya stativsystemet med 27 %.  

Besparingar görs även hos underleverantören genom att detaljerna blir enklare att tillverka. 

Enklare detaljer går fortare att tillverka vilket ger en snabbare ledtid. I det här fallet handlar 

det mycket om att näst intill all svets är borttagen och att all montering av stativen är flyttad 

till Westmatic. En estimerad kostnadsreduktion är ca 30 %. Denna estimering måste göras då 

det krävs ett komplett förfrågningsunderlag till underleverantör för att få ett nytt prisförslag.  

 

3.5 Konceptgenerering 

För att komma fram till olika koncept togs de begränsande kriterierna i kravspecifikationen 

bort och endast de funktionella användes. 

 Bära pumpar och behållare av skiftande storlek 

 Monteringsvänlig 
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De koncept projektgruppen kom fram till genom brainstorming visas i Figur 6. 

 

Figur 6 Brainstorming av olika koncept. 

För att välja ett av koncepten gjordes en elimineringsmatris (se Tabell 3). Alla koncepten 

löser huvudproblemet men det är endast ett stativ som uppfyller alla krav och alltså blir detta 

det slutgiltiga valet.  

Tabell 3 Elimineringsmatris av de första koncepten. 
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Kommentar Beslut 

1 + + + + + + +  + 

2 + + + -     - 

3 + + + -     - 

4 + + + + + -   - 

5 + -       - 

          

De olika tecknens betydelse: 

+ = Ja/Fullfölj lösning 

- = Nej/Eliminera lösning 

? = Mer information krävs/söks 

! = Kontroll produktspecifikation 

BÄRA PUMPAR 
M.M. / 

MONTERINGS-
VÄNLIG 

1. Stativ 
(Hyllsystem) 

2. 
Väggmontage 

3. Takmontage 4.Golvmontage  

5. Stark person 
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För att utveckla konceptet stativ (hyllsystem) valdes att göra en brainstorming kring olika sätt 

att sammanfoga stativet på, för Westmatics montörer (se Figur 7). 

 

Figur 7 Brainstorming kring sammanfogning av stativ. 

 

För att välja utformning på en del av konceptet gjordes ännu en elimineringsmatris (se Tabell 

4). Fler av koncepten kräver mer information för att kunna besluta om de ska elimineras eller 

gås vidare med.  

 

Tabell 4 Elimineringsmatris för sammanfogningsalternativ. 
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Kommentar Beslut 

1 + + + + + + +  + 

2 + + -     Förstör galvaniseringen - 

3 + + + ? + + ? Kostnad för montering ? 

4 + -       - 

5 + + + ? + + ? Kostnad för montering ? 

6 + + + ? + + ? Kostnad för montering ? 

 

Sammanfogning 
av stativ 

1. 
Komplett 

2. Svetsa 

3. Skruva 

4. Limma 

5. Hakar 

6. 
Passning 
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Konceptbeskrivningar av de olika koncepten finns nedan.  

1. Komplett 

 Nuvarande konstruktion, kommer komplett och behöver inte monteras. 

 Tar stor plats vid transport och lagerhållning. 

2. Svetsa 

 Svetsa ihop förberedda delar. 

 Kräver svetskompetens och svetsutrustning. 

 Skadar galvaniseringen, måste galvas om efter svets. 

 Tidskrävande arbete. 

3. Skruva 

 Skruva ihop förberedda delar med skruv och mutter eller med skruv i gängat 

gods. 

 Mindre tidskrävande arbete. 

4. Limma 

 Limma ihop förberedda delar.  

 Stora krav på renhet och höga krav på kunskap om limning. 

 Tidskrävande arbete. 

5. Hakar 

 Inbyggda hakar som gör att stativet går att haka ihop. 

 Snabb montering, inga/få verktyg behövs. 

 Kan skada galvaniseringen. 

6. Passning 

 Tvärsnitt som passar i varandra, t.ex. pinnarna (rören) till ett partytält.  

 Snabb montering. 

 Kan skada galvaniseringen. 

Genom informationssökning kunde de frågetecken som fanns i elimineringsmatrisen ersättas 

med plus eller minus. I Tabell 5 visas den slutgiltiga elimineringsmatrisen gällande 

sammanfogning av stativ. De fyra koncepten med ett plus i beslutskolumnen är de som går 

vidare. 
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Tabell 5 Färdig elimineringsmatris för sammanfogningsalternativ. 
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Kommentar Beslut 

1 + + + + + + +  + 

2 + + -     Förstör galvaniseringen - 

3 + + + + + + +  + 

4 + -       - 

5 + + + + + + +  + 

6 + + + + + + +  + 

 

För att reda ut de frågetecken som fanns i kolumnen ”Inom kostnadsramen” gjordes följande 

antaganden: 

 Att skruva ihop ett stativ, är det som tar längst tid av koncept 3,5 och 6 

 Erforderlig utrustning används 

 Endast stativet monteras, ingen kringutrustning 

 Skruv och mutter används 

 Cyklonstativet tar längst tid att montera 

Cyklonstativet, som bedöms ta längst tid att montera, behöver ca 36 skruv och muttrar. Varje 

skruvmontage bedöms ta i snitt 20 sekunder. Detta ger en total montagetid på 12 minuter. 

Monteringskostnad på Westmatic, med lön och verkstadshyra inräknad, är ca 375 kr/timma. 

Detta i kombination med montagetiden gav en montagekostnad på 75 kr/stativ. 

Med informationen ovan kan ett antagande göras om att det minskade priset på den nya 

konstruktionen täcker den ökade kostnaden för montering på Westmatic. 

Genom att använda Pughs relativa bestlutsmatris kan de alternativ som klarade sig igenom 

elimineringsmatrisen viktas mot varandra med hänsyn till vissa av kriterierna i 

kravspecifikationen.  
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Tabell 6 Pughs relativ beslutsmatris för sammanfogningsmetoder. 

 

De tre alternativ som är kvar anses vara de mest lämpade för att gå vidare med och ta fram 

koncept för hur ett modulbaserat stativ kan komma att se ut. 

Konstruktion 

Konstruktionsfasen utfördes med hjälp av de tre alternativ som bedömts mest lämpliga för ett 

modulbaserat stativsystem (se Tabell 8). 

När sammanfogningskoncepten var utvärderade så var nästa steg att utvärdera det mest 

lämpliga tvärsnittet. Detta för att ytterligare fastställa hur konstruktionen kan komma att se ut. 

Precis som i föregående konceptgenerering användes endast de funktionella kriterierna i 

kravspecifikationerna. 

 Bära pumpar och behållare av skiftande storlek 

 Monteringsvänlig 

De tvärsnitt projektgruppen kom fram till genom brainstorming visas i Figur 8.  

Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö 

1(ref) 3 5 6 

1 En av konstruktionerna skall klara last på minst 2000kg K 

D
A

T
U

M
 

- + + 

2 Bära pumpar och behållare av skiftande storlek K 0 0 0 

3 Viss yttre geometri, passa befintliga komponenter K 0 0 0 

4 Minska vikt på stativen Ö  + + + 

7 Konstruktionen ska hålla för utmattning K 0 0 0 

8 Minska pris på stativen, tillverkning, material och 

transport Ö  

+ + + 

11 Monteringsvänlig Ö - - - 

13 Möjlighet att montera stänkskydd (runt om) Ö + + + 

15 Modulbaserade konstruktionen skall fungera över 

flera produkter Ö 

 + + + 

Summa +   4 5 5 

Summa 0   3 3 3 

Summa -   2 1 1 

Nettovärde  0 2 4 4 

Rangordning  3 2 1 1 

Vidareutveckling  Nej Ja Ja Ja 



21 

 

Figur 8 Tänkbara tvärsnitt för konstruktion av stativ. 

För att välja tvärsnitt gjordes en elimineringsmatris. Alla tvärsnitt löser huvudproblemet men 

det är ett tvärsnitt som fungerar bättre än de andra.   

  

BÄRA PUMPAR 
M.M. / 

MONTERINGS-
VÄNLIG 

1. 
Fyrkantsprofil 

2. H-profil 

3. L-profil 4.U-profil  

5. T-profil 
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Konceptval 

Genom att använda Pughs relativa bestlutsmatris kan alternativen viktas mot varandra med 

hänsyn till vissa av kriterierna i kravspecifikationen.  

Tabell 7 Pughs relativ beslutsmatris för tvärsnitt. 

 

Som Tabell 7 ovan visar, är det alternativ 3 som var det mest lämpliga tvärsnittet.  

Konstruktionen kom därför att baseras på detta tvärsnitt.  

Utöver tvärsnittet har även sammanfogningsmetoder utvärderats och valts enligt Tabell 8 och 

grundkoncept enligt Tabell 3. 

 

3.6 Modellering 

Konstruktionsarbetet inleddes med den s.k. ”bottom up” metoden. Med konceptgenereringen 

och konceptvalen som grund påbörjades konstruktionsarbetet genom att ta fram en lämplig 

profil till ett ben. Benets utformning påverkades av bl.a. tillgång till plåtkvalitet hos 

underleverantör, hur estetiskt tilltalande det såg ut och givetvis att funktionen som 

modulfunktionell detalj uppfylldes. Sedan togs kortsida och långsida fram. Dimensionerna på 

dessa baserades på befintliga stativ och dess utrustning. Den bredd och den längd som krävdes 

för att inhysa och skydda utrustningen undersöktes. Avvägningar gjordes då vissa av stativen 

kanske behövde göras bredare/längre för att få den eftersökta modulbaserade funktionen. 

Efter detta användes ”top down” metoden för att ytterligare utveckla konstruktionen. 

Cyklonstativet bedömdes vara det mest komplexa stativet och valdes därför som ”mall” först. 

De nya modulbaserade detaljerna modellerades för att passa alla de detaljer i detta stativ. 

  

Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö 

1(ref) 2 3 4 5 

1 En av konstruktionerna skall klara last på minst 

2000kg 

K 

D
A

T
U

M
 

0 0 0 0 

2 Bära pumpar och behållare av skiftande storlek K 0 + 0 0 

3 Viss yttre geometri, passa befintliga komponenter K 0 0 0 0 

4 Minska vikt på stativen Ö 0 0 0 0 

7 Konstruktionen ska hålla för utmattning K 0 0 0 0 

8 Minska pris på stativen, tillverkning, material och 

transport 

Ö - + - - 

11 Monteringsvänlig Ö - 0 0 - 

13 Möjlighet att montera stänkskydd (runt om) Ö - 0 0 - 

15 Modulbaserade konstruktionen skall fungera över 

flera produkter 

Ö  - 0 0 - 

Summa +   0 2 0 0 

Summa 0   5 7 9 6 

Summa -   4 0 1 4 

Nettovärde  0 – 4 2 – 1 – 4 

Rangordning  2 4 1 3 4 

Vidareutveckling  Nej Nej Ja Nej Nej 
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 Tillvägagångssättet var att passa in de nya detaljerna kring utrustningen från cyklonstativet 

(se Figur 9). Denna metod gav då positioner för vart olika hål och olika stag/hyllor behövde 

vara.    

 

Figur 9 Utrustning placerades i det modulbaserade stativet och med hjälp av ”top down” metodik justerades 
stativet tills det passade den aktuella utrustningen. Här ses även de modulbaserade detaljerna i användning. 

Den här processen upprepades med ytterligare 3st stativ. Där kompletterades de framtagna 

detaljerna med ytterligare hål för att passa övrig utrustning som skall sitta på de olika stativen. 

De stativ som processen utfördes på förutom tidigare nämnda cyklonstativet var pumpstativet, 

kemstativ1 och kemstativ2. När det gäller kemstativ1 så togs ytterligare en kortsida (se Figur 

10) fram för att tillgodose funktionerna till det stativet. 

 

Figur 10 Visar kemstativ1 där ytterligare en kortsida (pilen) tagits fram. 
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Buffertstativet som finns i två varianter, en på ben och en utan ben, har även dem tagits med i 

det nya modulbaserade konceptet. Det är de nya benen som har dimensionerats för att även 

bära den last som uppstår på dessa stativ.  

 

3.7 Failure Mode and Effect Analysis 

Under arbetet med modelleringen utfördes en konstruktions-FMEA för att ytterligare 

säkerställa att konstruktionen var så ändamålsenlig som den kan vara med givna 

förutsättningar. En grupp, med både goda och mindre goda insikter i konstruktionen, kallades 

samman för att ta fram de eventuella felorsaker som kan uppträda. Och för att lämna sina 

subjektiva bedömningar kring felorsakernas konsekvenser. Arbetet med FMEA visade att 

konstruktionen hade rätt förutsättningar för att uppfylla de givna förutsättningarna. Resultatet 

finns att se i bilaga 7. 
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4. DISKUSSION 
 

Projektet har till stora delar fortlöpt enligt den plan som jag strukturerade upp i starten av 

projektet. Den extra tid som avsattes till oförutsedda händelser, har visat sig mycket 

användbar när det gäller rapportskrivningen. I övrigt fungerade metoden för val av 

konceptgenerering och konceptval bra. Metoden styrkte de val som gjordes med siffror, vilket 

gör valet lättare att redovisa i ett senare skede. Upplägget som användes i konstruktionsfasen 

(modelleringen) fungerade perfekt. Med de givna förutsättningarna, gjordes alla de 

småjusteringar (hål, urklipp o.s.v.) utan några problem. 

Svårigheter som uppkommit under projektets gång var bl.a. benchmarkingen. Det fanns inte 

mycket information att tillgå kring valda ämnet. Detta löstes dock genom att utöka 

sökområdet till att även täcka hyllsystem vars funktion liknar ett stativ. Att få fram nya 

prisförslag från underleverantör visade sig vara svårt även det, då det råder en speciell 

situation mellan Westmatic och gällande underleverantör.  
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5. SLUTSATS 
 

Volymen på de aktuella stativen har med det nya modulbaserade stativsystemet minskats med 

hela 80,6 %. Stora fördelar med detta är att stativen kan förvaras inomhus. Idag står stativen 

utomhus. Transport av stativ minskas till att endast bestå av sträckan mellan lastbil och 

lagerplats på Westmatic. Idag krävs trucktransport från lastbil till utelager och senare 

transport från utelager till temporär lagerplats inomhus. Hanteringen av stativen inomhus 

kommer att bli enklare då stativen kan plockas i delar från bestämd lagerplats, av en montör. 

Med den estimerade prisreduktionen på inköp av stativ från underleverantör på 30 %, blir 

priserna enl. Tabell 8. 

Tabell 8 Visar nuvarande och estimerade kostnaderna på de aktuella stativen. 

Stativ Pris (idag) [kr/st] Reducerat pris [kr/st] 

Pumpstativ 920 644 

Kemstativ1 718 503 

Kemstativ2 811 568 

Cyklonstativ 2751 1926 

 

Prissänkningar enl. Tabell 8 ger en årlig besparing på ca 60 000kr. Detta är baserat på ca 40st 

sålda maskiner per år. Dock tillkommer en kostnad på ca 75kr för montage av varje stativ, det 

ger en årlig kostnad 3000kr. Utöver den estimerade prissänkningen så har även 

transportkostnaden från underleverantör minskats med 27 %. Även de interna transporterna 

gällande stativ har minskats rejält, hela 75 %. 

Det modulbaserade stativsystemet som nu tagits fram är ett bra grundmaterial att utveckla 

vidare. Det finns stora möjligheter att spara mer pengar på inköp, genom att titta på att 

optimera dimensionerna efter de krafter stativen utsätts för. På så vis minskar den mängd 

material som behöver användas. Just viktoptimeringen har även positiv inverkan på 

transportkostnaderna. Även att starta en dialog med montörerna kring stativens funktion och 

utförande kan generera ytterligare förbättringsmöjligheter.  

Utvecklingstid kan med fördel läggas på ”Buffertstativet”, som på grund av tidsbrist inte 

utvecklats till att innefattas av modulsystemet. Men tanken är att med en modifiering av det 

befintliga ”Buffertstativ golv” ska kunna montera de modulbaserade benen som tagits fram. 

På så vis minskas den volym ”Buffertstativet” tar upp med hela 94 %. 
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Bilagor: 

Bilaga 1 – Samlad projektinformation 

 

Organisation 

 

Figur 1.1 Organisationsschema. 
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Projektmodell 

De milstolpar och grindhål som finns i projektet finns sammanställda i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9 Projektmodell 

 

Kommentarer till tidsplan och resursplan 

I bilaga 3 visas projektets arbetspaket i en Work Breakdown Structure (WBS). De olika 

arbetspaketen är indelade i tre kategorier; startfas, genomförandefas och slutfas.  

Rapporten planerades vara färdig den 10 maj för att ge rum åt eventuella förseningar. Ett 

utförligt Gantt-schema över projektet finns bifogat i bilaga 4. 

I bilaga 5 presenteras projektets resursplan. Där framgår hur många timmar det var planerat 

att arbeta samt det verkliga utfallet.  

  

Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum 

Förstudie   Godkännande av projekt 2013-01-21 

    

Start Projektplanen klar  2013-02-02 

    Projektplanen redovisad 2013-02-06 

 Kravspecifikation klar   2013-02-13 

    Kravspecifikation godkänd 2013-02-13 

    

Genomförande Beräkningar klara   2013-03-01 

  Uppstart modelleringar   2013-03-22 

  Konceptbeskrivningar klara  2013-03-27 

 Delredovisning klar  2013-03-27 

  Konceptval klart  2013-04-05 

    

Avslutning Utkast slutrapport klar   2013-05-10 

    Slutrapport klar 2013-05-29 

  Redovisning av projekt  2013-05-30 

  Tryckning, publicering och 

registrering av betyg enl. 

särskild rutin. 

2013-05-30 

 Projektöverlämning  2013-05-30 
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Riskbedömning 

En miniriskanalys (se Tabell 10) gjordes för att visa vilka risker som kunde finnas under 

projektet. För att avgränsa miniriskanalysen formuleras frågeställningen: Vad kan förhindra 

projekttagaren från att presentera ett modulariserat stativsystem i utsatt tid? 

Identifiering av eventuella risker finns sammanställda i Tabell 10 nedan. De utvärderas efter 

sannolikhet, konsekvens och risk genom att numrera dem på en skala 1-5, där 1 är lägst 

sannolikhet och 5 är högst. För att minimera, i bästa fall eliminera, riskerna planeras åtgärder 

som ska genomföras. 

 

Tabell 10 Miniriskanalys 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Sjukdom som försenar arbete 2 5 10 Uppdatering av tid- och resursplan. 

Se till att det finns utrymme för 

justeringar. 
Ej tillgång till mjukvara/hårdvara eller 

handledare 
1 4 4 Se till att få tid med handledare. 

Använda mig av universitetets 

eller egen mjukvara/hårdvara. 
Fel i tidplaneringen – projektet blir inte 

klart till utsatt tid 
2 5 10 Uppdatera tidplanen regelbundet 

samt ha regelbundna pulsmöten 
Valt koncept godkänns inte av 

projektägaren 
1 5 5 Ha alternativa koncept att välja på 

S: Sannolikhet 

K: Konsekvens 

R: Riskfaktor (S*K) 
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Bilaga 2 – Kontaktinformation 

 

Westmatic AB 

Box 958 

671 29 Arvika 

Besöksadress: 

Fallebergsvägen 28, Arvika 

Tel: +46 570 72 76 00 

e-mail: mail@westmatic.se 

Web: www.westmatic.se 

 

Driftchef: 

Carl-Olov Persson  carl-olov@westmatic.se         0570 72 76 03 

Konstruktör: 

Patrik Grundel  patrik.grundel@westmatic.se    0570 72 76 07 

Projektchef: 

Johan Nelson   johan.nelson@westmatic.se      0570 72 76 16 

Professor: 

Leo de Vin  leo.devin@kau.se         054 700 25 44 

Projektledare: 

Magnus Nordlind  sibalon@hotmail.com         070 260 33 63 

  

mailto:mail@westmatic.se
http://www.westmatic.se/
mailto:carl-olov@westmatic.se
mailto:patrik.grundel@westmatic.se
mailto:johan.nelson@westmatic.se
mailto:leo.devin@kau.se
mailto:sibalon@hotmail.com
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Bilaga 3 – Work Breakdown Structure 

 

Figur 3.1 WBS (Work Breakdown Structure). 
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Bilaga 4 - Tidplan 
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Bilaga 5 – Resursplan 
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Bilaga 6 – Ritningar 

Ursprungliga ritningar 

Cyklonstativ 

 



X 

Kemstativ1 
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Kemstativ2 



XII 

Pumpstativ 



XIII 

Buffertstativ 

 



XIV 

Buffertstativ golv 
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Nya ritningar 

Ritningar utförda efter underleverantörens krav och önskemål. 
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Bilaga 7 – Failure Mode and Effect Analysis 
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Bilaga 8 – Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivning Examensarbete 

 

BAKGRUND 

Westmatic har sett förbättringsmöjligheter, men inte haft resurser att realisera dessa. Vi vill 

därför se om det kan finnas fler förbättringsmöjligheter utöver tidigare upptäckta.  

PROJEKT UPPDRAG 

Att ur ett systematiskt arbetssätt revidera och utveckla Westmatics grundprodukter. Göra 

produkten smidigare vid lagerhantering, montering och transport. Hitta, undersöka och lösa 

eventuella problem. 

Projektet går ut på att studera grundprodukten och förstå dess funktioner för att sedan kunna 

utveckla produkten så att Westmatic, de anställda och Westmatics kunder gynnas. 

 Vi vill att ni tittar på flera av våra stativ för att göra dessa mindre skrymmande vid 

transport och innan slutmontage. 

 Vi vill att ni tar fram ett flexibelt system som kan användas över flera produkter 

(stativ). 

 Vi föreslår att vi begränsar oss till 5-6 stativ till att börja med. 

 

Övrigt 

Det finns lokaler hos Westmatic som står till förfogande. Även dator med Solid Works finns 

att tillgå. 

Kontaktpersoner på Westmatic 

Driftchef:  Carl-Olov Persson 0570 72 76 03 

Konstruktör:  Patrik Grundel 0570 72 76 07 

Produktionstekniker: Johan Nelson  0570 72 76 16 
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Bilaga 9 – Hållfasthetsberäkningar 
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