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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Volvo Construction Equipment i Arvika 

med syfte att inleda ytterligare utvecklingsarbete kring en av häftfixturerna i 

Arvikaverken. Projektet är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen 

i innovationsteknik och design som omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Med stöd av två handledare har projektet utförts av Caroline Ejnermark, student på 

Karlstads universitet och högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. 

Handledare i projektet var Roar Björk, konstruktör på Volvo i Arvika samt Lennart 

Wihk, adjunkt vid Karlstads universitet. Examinator är Leo de Vin, professor vid 

Karlstads universitet. 

Volvo Construction Equipment är en av världens största tillverkare av 

anläggningsmaskiner och i Arvika tillverkas Volvos hjullastare. Då ytterligare en modell 

av hjullastare skall integreras i tillverkningen samtidigt som Arvikafabriken står inför 

stora förändringar, som följd av en satsning på modernisering och optimering av fabriken, 

uppstod detta projekt. 

Projektet syftar till att inleda ett mer utförligt utvecklingsarbete och omkonstruktion av 

befintlig fixtur för att den skall kunna tillämpas vid tillverkning av samtliga modeller av 

hjullastare samtidigt som den bidrar till ett optimalt flöde och kvalitetsutbyte i 

svetsstationen.  

För att fullt förstå det problem som ämnades lösas utfördes en gedigen förstudie. 

Förstudien innehöll bland annat en granskning av dagens arbetsprocess med hänsyn till 

ergonomi och produktionsflöde i arbetsstationen. 

Förstudien hjälpte till att forma de egenskaper som önskas i den nya fixturen medan 

tillämpning av QFD-metoden definierade de parametrar som påverkar dem. 

Automatisering av fixturen visade sig vara viktig då detta skulle lösa många av de 

problem som identifierades i fixturen. 

Vidare utfördes en idégenerering för att inspirera till nya lösningsförslag. Många av 

förslagen utnyttjar fördelarna med att styra armarna utifrån deras konturer och 

kombinerar detta med en automatisk omställning av fixturen. På detta sätt minskas 

belastningen på operatören samtidigt som ställtiden för operationen minskar, vilket i 

samband med övriga observationer skulle kunna leda till minskat antal operatörer i 

svetslinan. 

Det vinnande konceptet efter en enklare utvärdering blev ”Larven” som likt en spiktavla 

automatiskt skall forma en bas, specialutformad för varje arms kontur. Detta genom att 

armen identifieras genom streckkod eller RFID av fixturen när den anländer. Alla 

presenterade koncept kräver dock ytterligare utveckling för rättvis utvärdering. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis is written on behalf of Volvo Construction Equipment in Arvika by 

Caroline Ejnermark, student at the Innovation and design engineering program at the 

University of Karlstad. Two mentors has been available during the project, Roar Björk, 

design engineer at the tool design department at Volvo Construction Equipment in Arvika 

and Lennart Wihk lecturer at the University of Karlstad. Examiner for this project is Leo 

de Vin, professor at the University of Karlstad. 

Volvo Construction Equipment is one of the leading manufacturers of construction 

equipment in the world, and in Arvika the company’s wheel loaders are made. Due to 

modernization and implementation of a new model in the manufacturing process this 

project was created. The project aims to initiate further development of the welding 

fixture used for assembling booms for the wheel loaders. 

To better understand the problem behind the project a thorough exploratory was made. 

The exploratory included observations of the manufacturing process considering work 

flow and ergonomics in the welding station. 

The exploratory helped form the requirement’s for the welding fixture. Further the 

product developing method QFD was used to identify which design parameters that 

affects the listed criteria’s to help form a concept. Automation of the fixture appeared to 

be of great importance. 

By automating the fixture both positioning time and operator work load can be reduced. 

This alongside with the long waiting times in the close by operations, which was 

observed during the exploratory, could lead to a reduction of the number of workers in 

the welding line. 

Draft concepts were created by using different creative methods and combining the ideas 

that appeared. Many of the suggested solutions combines an automated adjustment of the 

fixture with the possibility to guide the lifting arms into place by using common points 

along the contours of the lifting arms.  

The winning concept at the evaluation was the concept called “Larven”. Similar to a 

bicycle chain the foundation in this concept is meant to automatically be shaped after the 

particular incoming arms contour. The fixture should identify the arm when it approaches 

with, for example, the help of an RFID-tag. All of the generated concepts need to be 

further developed and analyzed before any conclusions and decisions can be made. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till projektet. Problemet formuleras tydligt för 

att projektet skall leda fram till en lösning som lever upp till förväntningarna. Viktigt är även 

att avgränsa projektet efter rådande förutsättningar och att tydligt formulera vilket resultat 

projektägaren kan vänta sig vid projektets slut. 

1.1 BAKGRUND 

Som en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design, MSGC12, på Karlstads universitet, utfördes detta projekt på uppdrag av Volvo 

Construction Equipment i Arvika. Kursen och projektet omfattade 22,5 högskolepoäng och 

utfördes av Caroline Ejnermark, student på Karlstads universitet. Som stöd i processen fanns 

två handledare tillgängliga under projektet, Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction 

Equipment i Arvika samt Lennart Wihk, universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. 

Examinator för projektet var professor Leo de Vin på Karlstads universitet. 

Volvo Construction Equipment är en del av Volvokoncernen och en av de största och äldsta 

tillverkarna av anläggningsmaskiner i världen. De erbjuder ett stort utbud av maskiner 

innehållande bland annat hjullastare, traktorgrävare, dumprar och grävmaskiner. Marknaden 

för Volvomaskiner täcker hela världen och tillverkning sker i bland annat i Sverige, USA, 

Kina, Korea och Brasilien. (Volvo Construction Equipment, 2013) 

I Arvikaverken tillverkas Volvos hjullastare. De tillverkas i tio olika standardmodeller med 

tillhörande specialutförande, så kallad lång bom. Den enda modell av Volvos hjullastare som 

ännu inte tillverkas i Arvika är även den största, men från och med sommaren 2013 skall även 

denna modell integreras i produktionen. Arvikafabriken i sin helhet står även inför stora 

förändringar på grund av modernisering och effektivisering av anläggningen.1 

Fabriken har anpassats inför implementeringen av de nya modellerna i tillverkningen och är 

redo för en testserie. Detta examensarbete ämnade dock att inleda ytterligare utveckling kring 

en av häftfixturerna i svetslinan för hjullastarnas lyftramverk, se figur 1 och 2, för att 

dessutom förbättra kvalitetsutbytet samt optimera resursutnyttjandet i svetslinan. Projektet 

skulle resultera i olika lösningsförslag till en ny fixtur samt enklare åtgärder till brister i 

omkringliggande process.  

Det ansågs viktigt att granska utvecklingspotentialen hos fixturen då den lösning som 

inledningsvis implementerades endast löste ett direkt problem men utvecklade och förbättrade 

inte processen i sin helhet. 

                                                 
1 Roar Björk, produktionsingenjör på Volvo Construction Equipment i Arvika, 2013-01-17. 
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Figur 1. Exempel på lyftramverk. 

 

 

Figur 2. Dagens häftfixtur. 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med projektet var att på ett självständigt sätt driva ett projekt där de kunskaper som 

erhållits under utbildningen på högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och 

design kunde utnyttjas. 

Produktutvecklingsprocessen skulle således tillämpas för att utveckla befintlig häftfixtur för 

sammansvetsning av Volvo hjullastares lyftramverk för att förbättra arbetsprocessen och 

kvalitetsutbytet i svetslinan. 

1.3 MÅL 

Målet med projektet var att enligt produktutvecklingsprocessen utveckla och presentera ett 

koncept till en ny häftfixtur för sammansvetsning av Volvos lyftramverk. Konceptet skulle 

bidra till en smartare arbetsmetod och ett bättre resursutnyttjande i svetslinan samt medföra en 
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bättre och säkrare arbetsmiljö för operatörerna. Resultatet skulle sedan presenteras i en 

skriftlig rapport där det även kunde härledas genom den arbetsmetod som tillämpats. 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Den problemformulering som projektet skulle besvara var: 

- ”Hur kan produktutvecklingsprocessen tillämpas vid utvecklandet av dagens 

svetsprocess och häftfixtur för sammansvetsning av Volvo hjullastares lyftramverk så 

att lösningen kan tillämpas vid tillverkning av samtliga modeller av hjullastare och 

samtidigt medföra ett bättre resursutnyttjande och kvalitetsutbyte genom 

svetsstationen?” 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Det material som önskades presenteras i slutet av projektet var en rapport som beskriver 

behovet av ytterligare utvecklingsarbete kring häftning av lyftramverk samt presenterar hur en 

lösning skulle kunna formas. Vid inledande konceptutvärdering antogs även att ingen ändring 

får ske på lyftarmar eller stagrör. 

Projektet drevs mellan 2013-01-22 och 2013-05-29. 
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2. Genomförande 

I kapitel 2. Genomförande beskrivs projektets genomförande från start till mål. Arbetet har 

utförts efter teori enligt produktutvecklingsprocessen som bland annat beskrivs av 

Johannesson et al. (2004). Produktutvecklingens faser kan beskrivas enligt figur 3, med 

ingående moment så som noggrann förstudie och konceptgenerering. 2  

För att bättre lämpa sig till detta projekt har processen dock modifierats något. 

 

2.1 PROJEKTPLAN 

En projektplanering grundar sig i tre viktiga steg, dels att definiera målet med projektet, att 

bestämma vad som måste göras för att man ska nå målet och slutligen hur lång tid varje 

moment får uppta av projektet. (Österlin, 2010) 

Skapandet av projektplanen inleddes således med att definiera det problem som projektet 

ämnar att lösa, vilket gav upphov till en så kallad brief med preliminär problemformulering, 

syfte och mål med projektet. (Österlin, 2010) 

2.1.1 Moment 

De moment som ansågs viktiga för projektets genomförande definierades och ett enkelt WBS-

schema skapades för att ge en överblick över dem och deras respektive beroenden av 

varandra.3 

Därefter skapades en projektmodell för att kort beskriva momenten och vem som ansvarar för 

att de genomförs i tid. (Eriksson & Lilliesköld, 2005, p. 15) 

2.1.2 Tidsplan 

Utefter projektmodellen byggdes en grov tidsplanering upp. Det är svårt att förutse den 

tidsåtgång valda moment kommer att kräva. Viktiga milstolpar i projektet, så som 

redovisningar och godkännanden av kritiska moment, kunde dock ge riktlinjer för hur lång tid 

de ingående momenten fick uppta. (Johannesson, et al., 2004) 

Tidsplanen för projektet redovisades i ett Gantt-schemat som byggdes upp i programmet 

Excel. Ett Gantt-schema möjliggör en tydlig överblick över projektens ingående moment, när 

de skall inledas och avslutas. (Johannesson, et al., 2004) 

                                                 
2 Lars Jacobsson, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 

föreläsning 2012-08-28. 
3 Ibid. 

Förstudie Definiering 
av problem

Koncept-
generering

Utvärdering
/val

Konsturktion
Slut-

anpassning

Figur 3. Produktutvecklingens huvudfaser. 
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2.1.3 Riskanalys 

Då ett projekt är en tidsbegränsad uppgift är det viktigt att identifiera de problem som kan 

uppstå och som skulle kunna orsaka en förseningar. Genom att göra detta kan en åtgärdsplan 

skapas och risken för förseningar minimeras. (Eriksson & Lilliesköld, 2005) 

En riskanalys enligt miniriskmetoden skapades där en extra kolumn adderades till matrisen 

för att lista de åtgärder som bör vidtas för att minimera riskerna, denna kolumn fick ersätta 

den åtgärdsmatris som annars bör komplettera riskanalysen. (Eriksson & Lilliesköld, 2005). 

2.2 FÖRSTUDIE 

En gedigen förstudie är viktig för att projektet på ett effektivt sätt skall medföra en lösning på 

rätt problem. (Johannesson, et al., 2004) 

Dagens process och fixturer granskades då kunskaperna i området var bristande. Genom att 

jämföra dagens situation med det optimala fallet kunde utvecklingsarbetet styras i rätt 

riktning. En ergonomisk analys samt granskning av arbetsmiljölagar utfördes även för att 

operatörernas välbefinnande skulle implementeras i utvecklingen. 

2.2.1 Fakta om fixturer och fixturdesign 

Då projektet berör utvecklingen av en fixtur granskades de fixturer som idag används i 

svetslinan, men även andra fixturer från andra tillverkningsområden. På detta sätt kunde 

förståelsen för fixturers funktion i tillverkningen samt inspiration till utformning av ny fixtur 

erhållas. En litteraturstudie kring fixturdesign utfördes även för att finna olika stödmetoder för 

fixturutvecklingen. 

2.2.2 Frihetsgrader 

Fixturens syfte är att främst att positionera och fixera de ingående detaljerna i lyftramverket 

mot varandra inför sammansvetsning. För att detaljerna skall få rätt position varje gång, 

granskades teori kring ett objekts frihetsgrader och hur denna teori kan tillämpas vid 

positionering i fixturen. 

2.2.3 Analys av Lyftramverken 

Samtliga modeller av lyftramverk som tillverkas i Arvika skall kunna tillämpa den fixtur som 

utvecklas. Det är viktigt att identifiera de komponenter som ingår i ett lyftramverk samt att 

finna likheter och olikheter mellan dem då detta kunde vara till stor hjälp vid utvecklingen av 

den nya fixturen. 

Med hjälp av information från handledare från Volvo samt granskning av ritningsunderlag 

erhölls viktig information inom området. För att kunna jämföra lyftramverken med varandra 

porträtterades de i A1 format i skala 1:10 på genomskinlig plast.  

2.2.4 Lagar och förordningar 

Då en ny fixtur skulle utvecklas var det viktigt att kontrollera de regler som finns på området 

för att se hur väl dagens lösning lever upp till dem och vad som var viktigt att tänka på vid 

utvecklingen av en ny fixtur.  

Arbetsmiljöverket har arbetat fram ett antal regler kring hur maskiner, fixturer och andra 

produktionstekniska hjälpmedel får utformas i det så kallade maskindirektivet. Aspekter 

relevanta för detta projekt granskades och lyftes fram under detta moment.  
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2.2.5 Dagens process och fixturer 

Processen för sammansvetsning av lyftramverken beskrevs med start vid planering av 

tillverkningen fram till dess att lyftramverket lämnar svetslinan. Syftet var att ge en tydlig bild 

av tillverkningsprocessen för att den skulle kunna förbättras.  

Granskningen utfördes genom så kallad osystematisk observation av tillverkningen i 

svetslinan samt genom korta, kompletterande diskussioner med operatörerna. (Bohgard, 2010) 

Samtliga moment och fixturer i svetslinan granskades för att erhålla ökad förståelse för 

processen i dess helhet vilket bidrog till ett bättre utvecklingsarbete. 

2.2.6 Ergonomiska aspekter 

Ergonomi innebär att utforma tekniken efter människans begränsningar. Därför är detta en 

viktig del att ta hänsyn till vid utvecklingen av verktyg och hjälpmedel på en arbetsplats där 

förslitningsskador hos operatörerna annars är en risk. (Bohgard, 2010) 

I den ergonomiska analysen granskades hela svetslinan för lyftramverken vilket upplevdes 

relevant då alla operatörer arbetar med alla moment i svetslinan enligt ett roterande schema.4 

På detta sätt ökade förståelsen för operatörernas arbete samtidigt som mer inspiration kring 

viktiga åtgärdspunkter för den specifika fixturen och svetsprocessen i dess helhet erhölls. 

Analysen utfördes genom osystematisk observation vilket innebär att allt som anses vara 

relevant noteras. (Bohgard, 2010) 

Observationerna kompletterades med korta frågor till operatörerna samt diskussion med 

handledare. Ett arbete från en annan kurs användes också för att komplettera studien och göra 

den mer djupgående. 

Ämnet ergonomi delas ofta in i främst två områden nämligen fysisk och psykisk ergonomi. 

Den fysiska ergonomin behandlar den påverkan kroppen fysiskt utsätts för och de skador som 

kan erhållas medan den psykiska ergonomin behandlar hur människan uppfattar sin 

omgivning. (Bohgard, 2010) 

Den psykiska ergonomin kan även indelats i ytterligare två kategorier, nämligen kognitiv och 

emotionell ergonomi. Kognitiv ergonomi handlar om hur enkelt det är att förstå sin 

omgivning och den teknik man arbetar med medan emotionell ergonomi handlar om den 

känsla som förmedlas till användaren.5 

Den ergonomiska analysen delades således in i tre områden; fysisk, kognitiv och emotionell 

ergonomi, för att tydligt beskriva den ergonomiska situationen i svetslinan och vid den 

specifika häftfixturen. 

2.2.7 Kvalitetsarbete och flödesoptimering 

Vid flöde- och produktionseffektivisering är det olika typer av produktionssystem, metoder 

för resursutnyttjande samt kvalitetsarbeten som står i centrum. Det är viktigt för ett företag att 

arbeta med ständiga förbättringar och att säkra kvalitén på sin produktion för att kunna 

konkurrera på marknaden och det finns många metoder som kan hjälpa dem med detta.  

                                                 
4 Ronny Pettersson, operatör, Volvo Construction Equipment, 2013-02-21. 
5 Lennart Wihk, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, fakulteten för häls, natur och teknikvetenskap, 

föreläsning 2013-02-13. 
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Olika arbetsfilosofier och metoder granskades genom en litteraturstudie för att lyfta fram 

viktiga utvecklingsaspekter. Metodernas viktigaste ståndpunkter, som dessutom ansetts kunna 

tillämpas i detta projekt, plockades ut för att stötta utvecklingsarbetet. Möjliga kvalitets- och 

flödesbrister i dagens process granskats också. 

2.2.8 Re-brief 

När förståelsen för ett problem ökar krävs ofta en omvärdering av projektets omfattning. När 

förstudien sammanställts granskades därför projektets problemformulering och mål för att 

uppdateras. Projektet fick även på nytt avgränsas då tiden för projektet samt projektets totala 

omfattning underskattats. 

Mål, syfte och problemformulering omformades för att bättre beskriva det arbete som skulle 

kunna genomföras inom tidsramen. Ett beslut fattades bland annat om att 

vidareutvecklingsfasen inte längre kunde inkluderas i projektet. Längre tid tilldelade även till 

moment för kompletterande studier efter konceptgenerering. 

Avgränsningarna korrigerades också för att styra projektet. Utvecklingen skulle således främst 

behandla positionering av lyftramverkens armar. 

2.3 PRODUKTSPECIFICERING 

För att definiera de egenskaper slutprodukten måste ha för att uppfylla sitt syfte användes 

förstudien till att skapa en funktionsanalys följt av en kravspecifikation. Båda dessa underlag 

användes vid senare idégenerering och konceptutvärdering för att säkerställa att de 

presenterade lösningsförslagen höll rätt kvalitet. 

2.3.1 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen skapades för att definiera fixturens viktigaste funktioner och egenskaper. 

Fixturens huvudfunktion definierades och delades in i olika delfunktioner. Delfunktionerna 

användes sedan som grund till de frågeställningar som användes vid idégenereringen. 

2.3.2 QFD 

För att översätta de funktioner som definierats som viktiga för fixturen till påverkbara 

produktegenskaper användes verktyget QFD med tillhörande HOQ-matris. (Bergman & 

Klefsjö, 2010) 

Här listades inledningsvis de egenskaper som önskas i produkten. Därefter undersöktes vilka 

tillverkningsparametrar som skulle påverka dessa egenskaper. Genom ett systematiskt arbete 

med HOQ-matrisen kunde sedan de tillverkningsparametrar som är viktigast att påverka lyftas 

fram vilket gav en riktning för utvecklingsarbetet.  

2.3.3 Kravspecifikation 

Ohlsons kriteriematris, se tabell 1, användes som utgångspunkt vid skapandet av projektets 

kravspecifikation. Matrisen listar de olika livscykelfaser som en produkt genomgår samt de 

aspekter som under varje fas påverkas. (Johannesson, et al., 2004) 
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Tabell 1. Ohlsons krieriematris 

 

Med hjälp av denna systematiska metod och den förstudie som utförts byggdes en 

kriteriematris upp. Matrisen listar de krav som ställs på den slutliga lösningen och spelade en 

stor roll vid utvärdering av genererade koncept. 

2.4 IDÉGENERERING 

Idégenereringsfasens syfte är att finna innovativa lösningar till det problem projektet ämnar 

att lösa. Det är viktigt att formulera problemet öppet för att inte rikta eller låsa 

lösningsförslagen för mycket. (Österlin, 2010) 

Problemformuleringen i detta projekt är mycket öppen då projektet behandlar en produkt med 

mycket komplex funktion. Detta innebär dock att det är svårt att finna lösningar till ett helt 

koncept i en enda idégenerering. Idégenereringen delades därför istället upp enligt de tidigare 

definierade delfunktioner som utgångspunkt, där idéerna senare kunde kombineras för att 

forma olika koncept.  

Funktionsanalysens samt QFD-matrisen användes således för att forma de tre frågeställningar 

som idégenereringen utgick från. Frågorna som ställdes upp var: 

o Hur kan fixturen anpassas för att tillämpas till olika typer av lyftramverk? 

o Hur skulle fixturen kunna automatiseras? 

o Hur kan fixturen bli lättare att förstå/enklare att använda? 

Med dessa frågor som grund användes sedan olika kreativitetsmetoder för att generera olika 

lösningsförslag. Idégenereringen utfördes i en grupp om tre personer där samtliga var 

studenter från högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design. De 

kreativitetsmetoder som användes var: 

o Slipwriting – Samtliga medverkande skriver ned på lappar alla idéer de kommer 

på som skulle kunna bidra till att lösa det problem som formulerats. Detta fortgår 

under en begränsad tid, i detta fall 5 minuter. De idéer som framkommit under 

denna tid presenteras och diskuteras sedan gemensamt och kan därigenom 

utvecklas. (Michanek & Breiler, 2007) 

Livscykelfas 

     Aspekter 

         Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (Utveckling, 

konstruktion, m.m.) 
1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, 

montering, lagring, m.m.) 
2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, 

distribution, m.m.) 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, 

användning, underhåll m.m.) 
4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Borttransport, 

återvinning, förstörning, m.m.) 
5.1 5.2 5.3 5.4 
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o Hjärnpoolen – Denna kreativitetsmetod liknar slipwriting-metoden men här sker 

hela tiden ett utbyte mellan de medverkandes idéer. Detta sker genom att de 

genererade idéerna samlas i mitten av bordet i den så kallade ”hjärnpoolen”. När 

idéerna börjar sina kan de medverkande hämta en idé från ”hjärnpoolen” och 

därmed inspireras av de andra medverkandes tankar. Även denna metod avslutas 

med utförligare beskrivning av idéerna samt diskussion kring dem. (Michanek & 

Breiler, 2007) 

Idégenereringen avslutades med att kombinera idéerna från de olika frågeställningarna med 

varandra för att forma tillämpbara koncept. 

2.5 KONCEPT 

Genom att kombinera lösningsförslagen till de olika delproblemen utvecklades enkla koncept. 

För att kunna jämföra koncepten och hur väl de uppfyller de krav som ställts, utvärderades de 

även i en så kallad utvärderingsmatris. (Johannesson, et al., 2004) 

2.5.1 Konceptbeskrivningar 

De framtagna koncepten redovisas i en grafisk idémall utformad av Michanek och Breiler 

(2007). I mallen presenteras samtliga koncept på ett likvärdigt sätt för att de senare skall 

kunna utvärderas mer rättvist. Skisser och skissmodeller skapades för att gestalta koncepten. 

2.5.2 Kompletterande information 

Efter idégenerering uppstod lösningsförslag som krävde ytterligare informationssökning. 

Information kring märkning och identifiering av detaljer i produktion samt integrering av ett 

sådant system i en tillverkande process ansågs relevant att granska. Då automatisering blev 

grundläggande i många av koncepten utfördes även en granskning av automatiseringens för 

och nackdelar. Detta för att de genererade koncepten på ett korrekt sätt skulle kunna 

utvärderas. 

2.5.3 Utvärdering 

Vid utvärdering av koncepten användes en så kallad utvärderingsmatris. (Österlin, 2010)  

Kravspecifikationen användes som utgångspunkt för att ställa upp de kriterier som skulle 

värdera lösningarna. Varje koncept fick sedan i varje kategori ett betyg mellan 1 och 5 

beroende på hur väl de lever upp till det specifika kriteriet, där betyget 5 innebar mycket väl. 

Dessutom viktades kriterierna mot varandra. Denna viktning utfördes på grund av att alla 

kriterier inte var lika viktiga för ett bra slutresultat, de viktigaste måste därför väga tyngst 

även i utvärderingen. 

2.6 SAMMANFATTNING AV SLUTRESULTAT 

Under denna rubrik sammanfattas de viktigaste delarna av resultatet för att ge en tydlig bild 

av projektets slutresultat samt det slutliga konceptet. 
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3. Resultat 

I kapitel 3. Resultat presenteras samtliga resultat som genererats i projektets olika moment. 

Då projektet baseras på en arbetsprocess kommer resultatkapitlet att ta denna form. Detta 

kommer att ge en utförlig bild av projektets genomförande samt varje moments inverkan på 

det slutliga resultatet.  

3.1 PROJEKTPLAN 

Projektplanen resulterade i ett dokument där en första problemformulering med syfte och mål 

definierades, se Bilaga 1 - Projektplan. Projektplanen anpassades kontinuerligt allt eftersom 

ny information erhölls vilket har medfört att rapportens problemformulering inte är identisk 

med den problemformulering som skapades i projektplanen. Kontinuerliga avgränsningar har 

även under projektets gång påverkat projektplanen och de ingående momenten, men 

tidsplanen har i projektet respekterats och fullföljts. 

3.1.1 Moment 

Ett enkelt WBS-schema, se figur 4, skapades för att definierade de huvudsakliga momenten i 

projektet och deras beroenden till varandra. Moment som ansågs viktiga för projektet var 

bland annat att undersöka dagens process samt att skapa en kriteriematris. 

 

Figur 4. Schema för projektet. 

3.1.2 Tidsplan 

Milstolpar definierades som blanda annat del- och slutpresentation, avstämning med 

projektägare av kravspecifikation samt konceptutvärdering. För att tydligare visualisera 

tidsuppdelningen mellan momenten i arbetet skapades ett GANTT-schema, se Bilaga 2 Gantt-

schema. 

Rapportering

Kontinuerligt Sammanställning Slutpresentation

Vidareutveckling

Layoutkonstruktion Motivering till investering

Idégenerering

Kreativitetsmetoder Utvärdering Utveckling Val

Kravspecificering

Sammanställning av förstudie Funktionsanalys Kriteriematris

Förstudie

Produkten Fixturer
Produktionssyst

em
CATIA Dagens process
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3.1.3 Riskanalys 

Den riskanalys som skapades listar olika problem som skulle kunna uppstå i 

projektutförandet, se utdrag av analysen i tabell 2. Särskilt riskfyllda scenarion anses vara de 

följder en bristande förstudie och projektplanering skulle medföra för projektet.  

Tabell 2. Utdrag ur projektets riskanalys 

Risk Sannolikhe

t  

(1 liten – 10 

stor) 

Konsekven

s 

(1liten – 10 

allvarlig) 

Risktal 

(sannolikhe

t * 

konsekvens) 

Konsekvens Åtgärd 

Långvarig sjukdom,  

jag själv 

2 8 16 Tidsplanen 

brister. 

Avgränsa, arbeta 

övertid, ändra 

datum för 

examination. 

Långvarig sjukdom, 

handledare 

2 4 8 Bristande 

handledning. 

Ta hjälp från annat 

håll. 

Bristande 

information 

5 7 35 Bristande 

slutresultat. 

Noggrann förstudie  

Lösningsförslagen 

lever inte upp till de 

ställda kraven. 

5 8 40 Bristande 

slutresultat. 

Noggrann förstudie, 

tidig kontroll av 

kravspecifikation, 

avstämning vid 

utvärdering. 

 

Kolumnen för rekommenderade åtgärder påverkade projektgenomförandet bland annat genom 

att digitala filer kontinuerligt sparades på flera ställen vilket minimerar risken att förlora 

arbete. Reflektionen kring riskerna medförde även att mycket tid avsattes till förstudiearbetet 

för att ge en gedigen faktabas. För fullständig riskanalys se Bilaga 1 – Projektplan. 

3.2 FÖRSTUDIE 

Förstudien behandlar den teori och information som är viktig för att förstå det problem som 

formulerats. Genom observationer och litteraturstudier har viktig information samlats. 

3.2.1 Fakta om fixturer 

Fixturens huvudsakliga uppgift är att positionera detaljer på ett korrekt sätt i förhållande till 

varandra och de verktyg som används vid operationen. På ett enkelt sätt får detaljer genom 

tillämpning av fixturer korrekt position, varje gång, utan att ytterligare mätningar eller 

inställningar behöver ske. Det finns olika standardiserade komponenter men i de flesta fall är 

fixturerna specialdesignade för en specifik uppgift. (Nee, et al., 2004)  

Fixturer används som hjälpmedel i tillverkande produktion för att möjliggöra och förenkla 

operationer. Arbetsstycket stabiliseras och dess läge bestäms omedelbart vid placering. 

Fixturen kan även bidra till att felaktig hantering omöjliggörs, detta kallas ofta poke-a-yoke. 

Operatörens inverkan på tillverkningsmomentet kan även minskas vilket medför att 

operationen blir mindre fysiskt krävande och säkrare för operatören samtidigt som 

kompetenskraven minskar. (Jarfors, et al., 2010) 

Då mätning och kontroll av detaljpositionering blir överflödigt minskar ställtiderna drastiskt 

där fixturer används. En annan viktig aspekt med fixturer är att de möjliggör tidigare omöjliga 

operationer. Skär och matningshastigheter kan även ökas utan att operatören utsätts för någon 

risk och därmed minskar även den totala processtiden. (Nee, et al., 2004) 
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En fixtur består alltid av fyra huvuddelar som måste utformas (Nee, et al., 2004): 

 Positionering 

 Klämmor 

 Stöd 

 Bas 

Utefter de precisionskrav som ställs på tillverkningen och därmed på fixturen definieras dessa 

delar för att optimera och möjliggöra den specifika operationen. Utvecklingen av de olika 

huvuddelarna kan ske parallellt men eftersom olika lösningar till varje enskild del påverkar de 

övriga delarna på olika sätt vilket ofta medför att störst vikt inledningsvis läggs på att finna en 

lösning för positionering (Nee, et al., 2004). 

Den fixtur som detta projekt ämnar att utveckla är en kombinationsfixtur som i fortsatt 

tillverkning skall kunna tillämpas vid tillverkning av 22 olika modeller av lyftramverk med 

mycket varierad utformning. Korrekt positionering av samtliga detaljer i fixturen är därmed 

den största utmaningen. Projektet kommer inledningsvis att fokusera på att finna en lösning 

till detta problem. 

3.2.2 Frihetsgrader 

Ett objekt sägs ha sex olika frihetsgrader, nämligen rörelse längs axlarna X, Y och Z samt 

rotation kring de samma, se figur 5. (Boerma, 1990) 

 

Figur 5. Frihetsgrader  Figur 6. 3-2-1-metoden. 

  

En vanlig metod för att positionera objekt är 3-2-1-metoden, se figur 6. Metoden medför att 

frihetsgraden för objektet succesivt minskar genom fixering i tre plan. Det krävs dock 

ytterligare kraft från exempelvis klämmor för att objektet inte skall kunna förflyttas från sin 

definierade position. (Boerma, 1990) 

Inledningsvis placeras objektet på tre stöd längs ett av planen, exempelvis x-y-planet. Genom 

fixering i av dessa tre punkter förhindras rörelse i z-riktningens ena led samt rotation kring y-

axeln. Därefter adderas ytterligare två stöd i nästa plan, förslagsvis x-z-planet. Med hjälp av 

dessa stödpunkter förhindras rörelse i negativ y-riktning samt rotation kring x-axeln. Slutligen 

adderas en sista stödpunkt i kvarvarande rumsplan, i detta fall y-z-planet. Detta stöd medför 

att objektets rörelsefrihet i x-axelns riktning hindras samt att rotation kring z-axeln 

omöjliggörs. (Boerma, 1990) 

Objektet kan dock fortfarande förflyttas i x-,y- och z-axlarnas ena riktning vilket åtgärdas 

med hjälp av tryck från exempelvis klämmor. (Boerma, 1990) 
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3.2.3 Analys av lyftramverk 

Lyftramverken till Volvo hjullastare består av två lyftarmar samt ett stagrör, se figur 7. 

Armarna köps idag in utskurna, graderade och riktade från underleverantör. Även stagröret 

levereras färdiggjutet med färdigbearbetade styrklackar.6  

Armarna är vid inköp identiska men får snabbt tack vare fastsvetsning av kuts och övriga 

fästelement ett höger- och ett vänsterutförande. 

 

Figur 7. Bild över ingående komponenter i lyftramverken. 

Det tillverkas i dagsläget 10 olika modeller med tillhörande specialutförande så kallad 

långbom i Arvikafabriken. Produktionen skall dock utökas till att omfatta även den största 

modellen av hjullastare vilket kommer att innebära en tillverkning av totalt 22 olika typer av 

lyftramverk i Arvikaverken.7 

Längden på dessa lyftarmar varierar mellan 2475 mm till 3860 mm och den totala vikten på 

det största lyftramverket är ca 3730 kg. 

Dagens fixtur positionerar lyftarmarna med hjälp av så kallade tappar i armarnas och 

stagrörets lagringar. De olika lagringarna i lyftramverken har olika beteckningar enligt figur 

8. Tappar används i dagsläget i lyftarmarnas A- och O-lagring för positionering. Stagröret 

positioneras med hjälp av ingjutna styrklackar på dess undersida som placeras i ett v-block, 

samt en tapp i stagrörets B-lagring för att ge det rätt riktning.8 

                                                 
6 Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, 2013-01-17. 
7 Ibid. 
8 Ronny Pettersson, operatör, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-02-21. 

Lyftarm 

Stagrör Kuts 

Fästelemen

t 
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Figur 8. Beteckning på de olika lagringspunkterna. 

Då alla dessa lyftramverk skall samverka i en och samma kombinationsfixtur undersöktes 

deras gemensamma drag för att finna alternativa styrpunkter. Att styra armarna från två 

punkter längs konturen visade sig vara en möjlighet värd att utvärdera vidare. Flera alternativ 

för två gemensamma punkter längs armarnas kontur noterades, se figur 9, lämpligt kan dock 

vara att dela in armarna i olika grupper på grund av deras varierande storlek. På detta sätt 

fördelas även tyngdpunkten bättre. 

Vid gruppering av armarna undersöktes främst två alternativ för indelning, (1) att dela in 

armarna enligt standardutförande och lång bom, se figur 10, eller (2) att dela in armarna enligt 

större och mindre utförande, se figur 11. 

 

 

Figur 9. Två gemensamma punkter längs lyftarmarnas konturer.  
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Standardutförande 

 

Lång bom 

Figur 10. Gruppering enligt standardutförande och lång bom. 

 

 

Mindre modeller 

 

Större modeller 

Figur 11. Lyftarmarna grupperade efter storlek. 

Varje angreppsätt har olika fördelar men kan alla på olika sätt utnyttjas. I dessa gemensamma 

punkter kan exempelvis olika former av stöd utformas för att hålla armarna på plats. Eventuell 

märkning eller styrhjälpmedel kan även placeras i dessa punkter. Detta var därmed viktiga 

fynd för värdering av genererade koncept. 
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Som referenspunkt för positionering står idag centrum på lyftarmens A-lagring och tappar 

används för styrning av nolläget i fixturen. Det finns dock ett annat sätt att måttsätta 

lyftarmarna som istället skulle ge referenspunkter längs armarnas konturer, så kallad RPS-

måttsättning. RPS står för referenspunktssystem och innebär att ett visst antal punkter 

definieras på detaljen, dessa punkter används sedan som utgångspunkt för måttsättningen på 

ritblanketter och för mätning i produktion. Denna metod används redan idag för måttsättning 

av de större modellerna av lyftarmar, se figur 12. Metoden möjliggör styrning från 

lyftarmarnas kontur.9 

 

Figur 12. Referenspunkter på modell 350. 

I dagsläget arbetas en fixtur fram som kan styras på detta sätt för att möjliggöra en snabb 

integrering av de nya modellerna. Ett försök utfördes i prototypverkstaden i Arvikafabriken 

för att se om armarna kan styras utefter dessa definierade RPS-punkter. Försöket gav lyckat 

resultat och därmed kommer armarna att styras på detta sätt vid den första utvecklingen av 

fixturen för implementering av 350 modellen i dagens fixtur. 10 

3.2.4 Kvalitetsarbete och flödesoptimering 

Kvalitet kan definieras på många olika sätt där en av de vanligast använda definitionerna 

enligt Bergman och Klefsjö (2010) lyder fritt översatt: 

Kvalitetsarbete inom ett företag har visat sig ha en direkt effekt på dess framgång. Genom att 

minimera variationer i tillverkning och därmed brister i kvalitén kan företagets kostnader 

effektivt minskas. Det är viktigt att redan tidigt i utvecklingsstadiet implementera kvalitet i 

produkten. Detta på grunda av att en konstruktionsändring blir allt dyrare ju längre tiden går. 

Varje ändring eller kasserad produkt försämrar även den totala produktiviteten. (Bergman & 

Klefsjö, 2010) 

Bergman och Klefsjö (2010) presenterar även de egenskaper som påverkar uppfattningen av 

en produkts kvalitet: 

 Pålitlighet – Hur ofta uppstår problem och hur allvarliga är de? 

                                                 
9 Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, 2013-01-17. 
10 Ibis. 
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 Prestation – Hastighet, kapacitet osv. 

 Underhåll – Hur svårt är det att upptäcka, lokalisera samt åtgärda ett problem. 

 Miljöpåverkan – Utsläpp, återvinning osv. 

 Uttryck – Vad uttrycker produkten till användaren, design, färgsättning, osv. 

 Felfri – Innehåller inga fel eller defekter. 

 Säker – Orsakar ingen skada på människa eller facilitet eller skyddar mot skador. 

 Användning – Att produkten kan användas och transporteras utan att skadas. 

Ett gott kvalitetsutbyte är viktigt för effektiviteten i svetslinan och bör i stor grad säkras vid 

utvecklingen av fixturen. God kvalitet erhålls genom en pålitlig konstruktion där risken för fel 

är minimal. 

Att minska den mänskliga inverkan på processen bidrar ofta till bättre kvalitet. I dagens 

process händer det exempelvis att tapparna placeras snett och möjligen även fel. Detta leder 

att lyftramverket inte blir helt korrekt sammansatt. Det finns även dokumenterat att 

lyftramverken som lämnar svetsstationen allt för ofta har måttfel vilket tros bero på 

värmeutvidgning vid svetsoperationen, sådant skulle kunna korrigeras i fixturen för att säkra 

kvalitetsutfallet.11 

TQM (Total Quality Management) är ett arbetssätt för att säkra kvalitet och optimera en 

verksamhet. Inom TQM finns flera olika metoder och filosofier så som Lean-tillverkning och 

6 sigma att arbeta efter för att uppfylla ett optimalt arbetssätt. (Bergman & Klefsjö, 2010) 

En av hörnstenarna i TQM behandlar fokus på processer. Detta innebär att det är viktigt att 

kvalitetssäkra och optimera samtliga processer i tillverkningen. Kunden i varje arbetsstation 

är operatören i nästa. Vad krävs för att denne skall vara nöjd med leveransen varje gång? 

Systemtänkande är extremt viktigt. Det är viktigt att komma ihåg att processen är en del av ett 

större system och att alla delar är beroende av varandra. (Bergman & Klefsjö, 2010) 

Lean-tillverkning syftar till resurssnål tillverkning och alla former av slöseri skall minimeras. 

Fixturen i detta fall samarbetar med svetslinans flaskhals. Detta innebär att fixturen alltid skall 

vara redo när maskinen är klar för att maskinen alltid skall vara i drift. Att optimera den 

externa ställtiden blir då enligt SMED (single minute excange of die) centralt vid 

utvecklingen av den nya fixturen. (six-sigma.se, 2007) 

Tillverkning enligt JIT (Just In Time) filosofin innebär att antalet produkter i tillverkning, 

även kallat PIA, skall minimeras. Här är det viktigt att tillverkning endast sker då efterfrågan 

finns, så kallad dragande tillverkning. Detta arbetssätt gör dock att produktionen blir känslig 

för oväntade händelser på marknaden vilket kan ses som en av nackdelarna filosofin. 

Arbetssättet kräver att marknaden är förutsägbar vilket den sällan är, det är mycket svårt att 

prognostisera ett kommande behov. Då Just In Time filosofin implementeras i ett 

tillverkningssystem är det ökad kvalitet, produktivitet och flexibilitet som eftersöks. (Whitea 

& Prybutokb, 2001) 

I detta projekt kan vikten läggas på att se över fördelningen av arbetsbördan mellan 

arbetsstationerna för att minska väntetider och material överskott. Tillverkning skall kunna 

ske kontinuerligt men samtidigt efter behov. 

Kaizen är det japanska ordet för förbättring och arbetsfilosofin innebär en ständig strävan 

efter förbättringar. Inget tillverkningssystem kan någonsin bli helt perfekt det är därför viktigt 

                                                 
11 Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-01-17. 
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att alltid arbetar för att göra det bättre. Idén kring Kaizen bygger på allas medverkan. Alla 

inom organisationen skall vara med och optimera systemet och alla ska känna sig delaktiga. 

Systemet uppmuntrar de anställda att visa på problem som de upplever i processen. Kan 

processens svagheter identifieras kan de även åtgärdas och processen blir då starkare och 

effektivare. (Bergman & Klefsjö, 2010) 

Med detta i åtanke skapades bland annat de 5S:en som är ett konkret arbetssätt. De 5S:en står 

för sortera, systematisera, städa, standardisera och säkerställ och genom att implementera 

detta i sin produktion får man samtliga medarbetare att känna sig delaktiga i 

utvecklingsarbetet. (Bergman & Klefsjö, 2010) 

Fixturen bör i enighet med detta bidra till att ett sådant arbetssätt upprätthålls. 

3.2.5 Lagar och förordningar 

Maskindirektivet beskriver de krav som ställs på maskiners utformning. Direktivet har 

granskats och nedan presenteras delar av direktivet som anses relevanta i detta skede för 

utveckling av fixturen. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Om fixturen lever upp till maskindirektivet kan den CE-märkas vilket är ett krav för att den 

ska få brukas i fabriken. Volvo har även utformat egna underlag för att säkra att framtagna 

fixturer lever upp till de krav som ställs.12 

Maskindirektivet beskriver vikten av en initierande riskbedömning för det gällande 

arbetsmomentet. Riskerna skall värderas och om möjligt konstrueras bort. De risker som ändå 

finns kvar skall minimeras och skydd eller skyddsanordning skall utformas. Att försöka 

förutse felanvändning är även viktigt vid konstruktionsfasen. Skydd och säkerhetsanordningar 

skall senare vara utformade så att det inte kan uppstå en riskfylld situation och felanvändning 

skall i största mån omöjliggöras för operatörernas säkerhet. Slutligen skall även varning och 

beskrivning av kvarstående risker utfärdas. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Ergonomiska aspekter som i direktivet tas upp är vikten av att kunna anpassa maskinen efter 

operatörens kroppsliga förutsättningar samt att forma den på ett sätt som minimerar den 

fysiska belastningen på operatören. Att arbetstakten bestäms av maskinen skall även i största 

mån undvikas. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Olika former av stopp och nödstopp skall finnas tillgängliga och kunna tillämpas utan att en 

riskfylldsituation uppstår. Stoppen skall vara tydliga, placerade på strategisk plats och ske 

snabbt när behovet uppstått. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

3.2.6 Dagens process och fixturer 

Dagens fabrikslayout är en funktionell verkstad med tre olika mellanlager, se figur 13. 

Maskinerna och fixturerna är placerade nära varandra och bidrar genom sin placering till ett 

naturligt flöde framåt i linan. Dock finns två pulversvetsrobotar för slutlig sammansvetsning 

av lyftramverken där en av dessa placerats avvikande. 

                                                 
12 Jenny Lundgren, arbetsmiljöingenjör, Avonova, Kinnekullahälsan AB, 2013-03-14. 
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Figur 13. Fabrikslayout vid svetslinan. 

 

Varje vecka levereras ett beting över veckans tillverkningsvolym till svetslinan. Denna 

tillverkningsvolym fördelas jämt över veckans skift, som i Arvikafabriken innebär treskift 

måndag till fredag, och sorteras så att en och samma modell tillverkas löpande vilket 

minimerar ställtider.13 

Varje modell av hjullastare har en egen färgkod, se tabell 3, genom hela produktionen vilket 

hjälper medarbetarna att snabbt se vilken modell som tillverkas och vilka hjälpmedel som 

skall användas. Hjälpmedel, fixturer och verktyg följer denna färgkod.14 

 

 

                                                 
13 Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-01-17. 
14 Lennart Andersson, operatör, Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-02-21. 
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Tabell 3. Färgkod för enkel särskiljning av modeller 

Modell Färg 

Artikelnummer 

(färdigt) 

L-60 GUL 15156679 

 L-60 LB GUL SVART 16810980 

L-70 BRUN 16805358 

L-70 LB BRUN SVART 16805713 

L-90 SIGNALBLÅ 15054591 

L-90 LB SIGNALBLÅ SVART 15054593 

L-110 RÖD 15019656 

L-110 LB RÖD SVART 16811960 

L-120 LILA 11177925 

L-120 LB LILA SVART 11432345 

L-150 SVART 15170909 

L-150 LB SVART SVART 15171048 

L-180 GRÖN 15166070 

L-180 LB GRÖN SVART 15170010 

L-220 GRÅ 15165938 

L-220 LB GRÅ SVART 15165305 

L-250 VIT 15171779 

L-250 LB VIT SVART 16803726 

L-350   TURKOS 11432234 

L-350 LB TURKOS SVART 11432236 

Varje enskilt lyftramverk representeras av en plastlapp i respektive färg som fästs på 

planeringstavlan i fabriken. Allteftersom ett lyftramverk blir klart plockas lappen som 

representerar just det ramverket bort från planeringstavlan vilket ger en tydlig bild över det 

arbete som utförts och det arbete som är kvar, se figur 14.15 

 

Figur 14. Planeringstavla ute i produktion. 

Armarna till lyftramverken beställs idag från underleverantör och levereras till ena änden av 

byggnaden för svetsbearbetning. Tanken är att under moderniseringen av fabriken skapa ett 

flöde genom fabriken där inre transporter minimeras genom att råmaterial kommer in i ena 

änden av fabriken och de färdiga lyftramverken kommer ut i den andra.16  

                                                 
15Ibid. 
16 Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-01-17. 
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Armarna placeras i ett mellanlager på rullbord som leder dem fram till den första operationen 

nämligen häftning av kuts och mindre fästelement. Med hjälp av travers förflyttas armen från 

rullbandet och placeras i fixturen. Rullborden är idag mycket låga, se figur 15, och 

lyftarmarna läggs ned vilket bland annat sliter på de lyftverktyg som används.17  

 

Figur 15. Rullbord där armarna placeras i väntan på att fortsätta till nästa process. 

 

Fixturerna i denna häftstation är rotationsfixturer där varje sida är anpassad efter en modell av 

lyftarmar, se figur 16. Dessa fixturer roteras idag manuellt. Det är armens kontur som 

positionerar armen på rätt plats och med hjälp av hydraulik pressas armens ändpunkt mot sitt 

nolläge.  

                                                 
17 Lennart Andersson, operatör, Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-02-21. 
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Figur 16. Rotationsfixtur för häftning av kuts och fästelement. 

Det är nu de så kallade kutsen skall svetsas fast på armarna. Dessa kuts levereras i lådor till 

arbetsstationen, på beställning från operatör, beroende på vilken modell som för tillfället 

tillverkas. I v-block placeras sedan dessa kuts i fixturen och pressas även de mot armen med 

hjälp av hydraulik. 

För positionering av övriga fästelement används en mall som placeras längs armens kontur. 

Detaljerna hålls sedan på plats manuellt av operatören när de svetsas fast. Det är även i detta 

läge som armarna får ett höger samt vänsterutförande. 

Samtliga detaljer häftas fast för att fixera dem inför nästa moment i svetslinan som är 

svetsning i robotsvets. De färdighäftade armarna placeras i ett ställ i väntan på att få fortsätta 

framåt i svetslinan. Med hjälp av travers hämtas sedan armarna från detta ställ och placeras i 

fixturen i robotsvetsen. Det finns två svetsrobotar som utför denna uppgift parallellt. 

Fixturerna här är kombinationsfixturer anpassade efter samtliga modeller och kan från sitt 

nolläge roteras ± 90 grader för att armen i en uppspänning skall kunna svetsas på båda sidor, 

se figur 17. 
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Figur 17. Kombinationsfixtur vid svetsrobot. 

Svetsprogrammen i denna operation tar mellan 10-30 minuter och när svetsningen är klar 

placeras armarna på rullband i väntan på att svetsas samman med det så kallade stagröret.18 

I den sista svetsstationen sker sammansvetsning av höger- och vänsterarm med stagröret. 

Även här är fixturen en kombinationsfixtur, se figur 18, vars uppgift är att positionera armar 

och stagrör mot varandra för att de på ett korrekt sätt skall kunna häftas samman inför 

sammansvetsning i pulversvetsrobot. 

 

                                                 
18 Lennart Andersson, operatör, Volvo Construction Equipment i Arvika, Intervju 2013-02-21. 

Figur 18. Häftfixtur för sammansvetsning av lyftramverk. 
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Fixturen anpassas i dagsläget efter de olika modellerna med hjälp av så kallade tappar, se 

figur 19.  

 

Figur 19. Tapp för positionering i fixturen som följer definierad färgkod. 

Dessa tappar följer den färgkod som tidigare presenterats och finns placerade i ställ längs 

fixturens kant, se figur 18, samt i separata ställ vid arbetsstationen. 

Med hjälp av en tapp i lyftarmens A-lagring positioneras armens nolläge i fixturen, se figur 

20, i armens andra ände, i armens O-lagring, hjälper tappen till med att reglera armens höjd. 

Användandet av tapparna orsakar mycket onödigt spring runt fixturen vilket förlänger 

ställtiden och ökar risken för att operatören skall skada sig genom att exempelvis att 

snubbla.19 

 

Figur 20. Reglering av nolläge. 

På beställning levereras idag stagrör med truck till svetslinan och de placeras i fixturen med 

hjälp av travers. Stagrören får korrekt läge med hjälp de ingjutna, bearbetade klackar som 

finns på dess undersida samt ett v-block i fixturen. Stagröret riktas sedan med hjälp av en 

tapp, i dess B-lagring, samt hydraulik som pressar det på plats, se figur 21. 

                                                 
19 Ronny Pettersson, operatör, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-02-21. 
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Figur 21. Positionering av stagrör. 

När stagrör och armar placerats i fixturen pressas de samman med hjälp av hydraulik och en 

operatör kan därefter häfta samman lyftramverket inför svetsning. 

Operatören startar sedan ett fördefinierat program som automatiskt förflyttar lyftramverket in 

i svetsen. Detta genom att fixturens mittdel, där stagröret positioneras, förflyttas.  

I pulversvetsroboten hålls lyftramverket fast i dess armar. En operatör positionerar robotens 

svetsarm manuellt och ställer in dess startposition, därefter kan svetsprogrammet för den 

specifika modellen startas. Hela lyftramverket roteras under svetsning samtidigt som 

svetsmaskinen gör små rörelser för att anpassa efter det specifika lyftramverkets stagrör, se 

figur 22. Den slagg som bildas knackas bort av operatören.  

 

Figur 22. Pulversvetsrobot för sammansvetsning av lyftramverken. 

Svetsmomentet tar mellan 30-80 minuter beroende på lyftramverkets storlek. Detta innebär att 

pulversvetsen är svetslinans flaskhals. Svetsoperation utförs med en så kallad pulversvets. 
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Pulvret som istället för gas har till syfte att skydda svetsen från syre ramlar ned under 

svetsstationen och separeras från slagg, övriga orenheter och damm så det sedan kan 

återanvändas vid nästa svetsoperation.20 

När svetsningen är klar förflyttas lyftramverket automatiskt till riktningsfixturen, se figur 23. I 

denna station slipas eventuella ytojämnheter bort, missad svets fylls i och armarna riktas rätt. 

Armarna riktas genom att mäta totalmåttet mellan armarna samt respektive arms avstånd till 

mitten. Behöver armarna korrigeras värms de upp med hjälp av gasvärmare och pressas till 

rätt läge med hydraulik. 

 

Figur 23. Riktfixtur för riktning och färdigställande av lyftramverk. 

När lyftramverket befinner sig i denna fixtur märks det även med ett artikelnummer. När detta 

utförts plockas lappen för just detta lyftramverk ned från planeringstavlan, jobbet är utfört, 

och lyftramverket fortsätter till blästring. 21 

I Arvikaverken arbetas det utefter en så kallad dragande tillverkningsprocess vilket innebär att 

tillverkning endas får ske när det finns ett behov. För att undvika överproduktion tvingas 

operatörerna i de arbetsstationer som är placerade före pulversvetsen att vänta på att roboten 

skall arbeta klart innan de kan fortsätta sitt arbete. Detta kan tyda på en ojämn fördelning av 

arbetsuppgifter mellan arbetsstationerna.  

Tidsrapporter för robotsvetsarna i stationen före pulversvetsen, det vill säga stationen för 

fastsvetsning av kuts och fästelement, visar att maskinerna ofta står stilla utan att speciell 

anledning till detta har rapporterats. Dessa maskiner är endast i drift ca 35 % av tiden, se 

Bilaga 5 - Driftfaktor. Pulversvetsens kapacitet utnyttjas bättre, ca 70 % under granskad 

vecka, se Bilaga 5 - Driftfaktor.22 

                                                 
20 Ronny Pettersson, operatör, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-02-21. 
21Ibid. 

22 Evert Nilsson, produktionsingenjör, Volvo Construction Equipment i Arvika, 2013-02-22. 
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3.2.7 Ergonomiska aspekter 

I kursen Ergonomi för produktutvecklare utfördes en granskning av den ergonomiska 

situationen i svetslinan på Volvo Construction Equipment. Detta arbete kunde användas och 

utvecklas i detta projekt och en sammanfattning av resultatet från denna analys samt resultatet 

från ytterligare observationer presenteras under denna rubrik. 

Sammanfattningen av den ergonomiska analysen har delats in i huvudområden gällande 

fysisk, kognitiv och emotionell ergonomi. Nedan presenteras de viktigaste resultaten av 

analysen och de ytterligare observationerna, för den fullständiga analysrapporten, se Bilaga  – 

Ergonomisk analys. 

Fysisk ergonomi 

Analysen visar att arbetet i svetslinan är relativt varierat. Varje svetsstation i sig självt innebär 

ett varierat kroppsarbete, allt från stora och utsträckta rörelser till mindre detaljarbeten. Detta i 

kombination med ett roterande arbetsschema visar på varierad kroppsbelastning. Repetition av 

samma rörelse sker, dock med pauser mellan som är tillräckligt långa för att de inte skall 

medföra direkt risk för skador hos operatören. Vissa av arbetena är dock tunga och 

ansträngande vilket i längden kan bidra till förslitningsskador. 

Att lyfta kutsen på plats vid häftning av dessa på lyftarmarna är ett tungt arbete som hos 

operatörerna ger känningar och smärtor i handlederna.23  

Tapparna vid häftfixturen för lyftramverk innebär även de tunga lyft särskilt när de befinner 

sig på långt avstånd från operatören vilket de gör i de ställ som finns idag. Detta kan i längden 

leda till ryggproblem hos operatörerna. 24  

Dagens fixturer kan heller inte regleras i höjdled och därmed inte anpassas efter operatörernas 

kroppsliga förutsättningar. Detta skapar onödig belastning på kroppen då operatören tvingas 

sträcka kroppen till dess extremlägen. De mellanlager som finns i produktionen idag är även 

de mycket låga och inte anpassade till operatörernas arbetshöjd. Att armarna dessutom ligger 

ner bidrar till vridna och ansträngda kroppsrörelser i samband med upplockning av dem 

samtidigt som det även sliter på verktygen. 

En annan viktig aspekt som noterades under analysen var de långa väntetider som 

operatörerna utsätts för på grund av samarbetet med svetsrobotarna. Långa väntetider har 

dokumenterats kunna öka stresskänslor. Då operatören har ett beting att klara inom en viss tid 

och tvingas vänta på en automatiserad process, oförmögen att påverka situationen, skapas 

dessa stresskänslor. (Bohgard, 2010) 

Kognitiv ergonomi 

Idag används ett färgkodssystem för att särskilja de olika lyftramverken på ett enkelt sätt. 

Färgkoden används genom hela produktionen vilket gör det enkelt för operatörerna att följa 

produktionen samt att välja rätt bland de olika hjälpmedlen som finns. 

När den automatiska förflyttningen av lyftramverken sker i samband med sammansvetsningen 

av dem kan det vara svårt för operatörerna att se när förflyttningen är klar och nästa steg i 

processen kan inledas. 

                                                 
23 Lennart Andersson, operatör, Volvo Construction Equipment i Arvika, intervju 2013-03-15.  
24 Per Ingemarsson, legitimerad sjukgymnast, KMTI, föreläsning 2013-02-05. 
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Emotionell ergonomi 

Planeringssystemet som idag används där operatörerna tydligt kan se hur 

tillverkningsvolymen minskar är något som kan bidra till att operatörerna känner sig delaktiga 

och viktiga i processen. Arbetet upplevs inte oändligt om arbetarna kan se att arbetet går 

framåt. 

Vissa av fixturerna känns gammalmodiga, mycket till följd åldrad teknik som exempelvis 

manuell rotation och sliten färg. Dock märks ett engagemang och innovativt tänk bakom 

fixturernas smarta lösningar. Vid första anblick upplevs fixturerna komplexa vilket kan bidra 

till att de respekteras, operatörerna blir skärpta och hanterar dem med försiktighet. 

Pulversvetsen upplevs av operatörerna som mycket smutsig, det skapas en hel del damm 

vilket oroar operatörerna. De är oroade kring hur arbetet i denna miljö kan komma att påverka 

deras hälsa i längden. Kontroller har utförts och arbetsmiljön har godkänts, men operatörerna 

känner fortfarande viss oro vilket kan vara en stressfaktor. 

3.3 PRODUKTSPECIFICERING 

Kravspecificeringen inleddes med att en enkel funktionsanalys skapades. Analysen 

presenterar en huvudfunktion som är att positionera de ingående detaljerna mot varandra. 

Denna huvudfunktion kunde sedan delas in i delfunktioner så som att hålla detaljer och medge 

enkel användning, se figur 24. 

 

Figur 24. Funktionsanalys för att definiera fixturens egenskaper. 

 

En QFD skapades för att omsätta dessa funktionskrav till konstruktionsparametrar, se Bilaga 

2 – QFD. I arbetet med detta framkom att automation av fixturen är mycket angeläget vilket 

påverkade utvecklingen av kravspecifikationen. En automatisering noterades kunna bidra till 

att många av utvecklingskraven på fixturen skulle uppfyllas. 
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De definierade funktionerna och konstruktionsparametrarna användes tillsammans med 

förstudien för att ta fram olika kriterier till projektets kravspecifikation, se tabell 4. 

Kravspecifikationen omfattar bland annat krav på att fixturen skall förkorta ställtider och total 

processtid samt bidra till god kvalitet samtidigt som den ska vara enkel och ergonomisk att 

arbeta med samt leva upp till maskindirektivets krav. 

Tabell 4. Kravspecifikation 

Kriterie nr Cell Kriterium 
Krav (K)/ 

Önskemål (Ö) 

Funktionellt (F)/ 

Begränsande (B) 

1 1.1 Klara en längdvariation på armarna 

mellan 2475 mm till 3860 mm. 

K B 

2 1.1 Klara en total last på min 3568 kg. K B 

3 1.1 Kunna anpassas efter 22 olika 

modeller av lyftramverk. 

K B 

4 1.2 Uppfylla krav enligt maskindirektivet. K B 

5 1.2 Bidra till modern fabriksmiljö. Ö, 2 F 

6 1.4 Motivera investeringskostnad. K B 

7 1.4 Medge låg investeringskostnad. Ö, 1 B 

8 2.1 Kunna byggas upp med hjälp av 

standardkomponenter. 

Ö, 5 B 

9 4.1 Förkorta ställtiden. Ö, 5 F 

10 4.1 Förbättra flödet. Ö, 4 F 

11 4.1 Samverka med svetsrobot. K B 

12 4.1 Minska genomloppstiden. K B 

13 4.2 Medge enkel rengöring. Ö, 1 B 

14 4.2 Inte bidra till onödigt buller. Ö, 3 B 

15 4.3 Förenkla arbetsmomentet. Ö, 3 B 

16 4.3 Förbättra arbetsmetoden.  B 

17 4.3 Minska spring runt fixturen. Ö, 4 F 

18 4.3 Anpassad efter olika längd på operatör. Ö, 2 F 

19 4.3 Minimera snubbel- och halkrisk. Ö, 3 B 

20 4.3 Minimera klämrisk. Ö, 3 B 

21 
4.3 

Minimera risker vid felaktig 

användning. 
Ö, 3 B 

22 4.3 Undvik att arbetstakten bestäms av 

maskinen/maskinerna. 

Ö, 4 F 

23 4.3 Minimera hälso- och skaderisker. K F 

24 4.3 Medge enkel åtkomst till manuell 

svets. 

Ö, 2 F 

25 4.4 Bidra till gott kvalitetsutbyte. K F 

 

3.4 IDÉGENERERING 

Med hjälp av slipwriting-metoden genererades ett stort antal idéer och tankar kring hur en viss 

funktion hos fixturen skulle kunna lösas. Några exempel på idéer kring hur fixturen kan 

anpassas efter de olika lyftarmarna listas nedan: 

o Fixturen formar sig som en spiktavla. 

o Styrpinne och hål. 

o Gjuten form. 

De idéer som genererades diskuterades och grupperades på whiteboardtavla, se figur 25. 
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Figur 25. Genomgång av de idéer som genererats. 

Hjärnpoolen tillät ett utbyte av idéer även under idégenereringens gång. Idéerna samlades i 

mitten av bordet, se figur 26, och de medverkande kunde läsa på dessa lappar för att få ny 

inspiration. 

 

Figur 26." Hjärnpoolen". 

Idéerna som för varje delfunktion genererats kunde slutligen kombineras på olika sätt vilket 

gav upphov till de olika lösningsförslagen. 

3.5 KONCEPT 

Ett antal koncept kunde utvinnas av det underlag som idégenereringen gav. Koncepten 

skapades genom att kombinera idéerna från de olika frågeställningarna. De olika 

lösningsförslagen utvärderades i en enkel matris för att se hur väl de mötte huvudfunktionen 

och de krav som ställts på den. Koncepten kräver även viss extra information för att de skulle 

kunna värderas på ett korrekt sätt. 

3.5.1 Konceptbeskrivning 

Nedan beskrivs de koncept som genererades. De är enkla idéer som kräver ytterligare 

utveckling för att forma dem till fullständiga koncept. De illustrerades främst genom skisser 

men för att bättre kunna beskriva vissa funktioner skapade även enklare skissmodeller. 

Frigolit och muttrar formade användes för att forma lyftarmarna och trästickor samt träplugg 

användes för att forma fixturens funktion. 
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Namn på idén:  Visualisering av idén: 

Larven 

 

Kort beskrivning av idén: 

Ett koncept där fixturen formar 

sig efter lyftarmens kontur likt en 

spiktavla. Förändringen av 

fixturen sker automatiskt.  

På vilket sätt är den nyskapande? 

Konturen är det som styr 

positioneringen och förändringen 

av fixturen är automatiserad och 

sker förslagsvis efter identifiering 

med hjälp av streckkod. 

Gemensamma punkter för 

samtliga armar kan finnas för att 

utnyttja tekniken på mindre delar 

av konturen. 

Vilka behov uppfyller den: 

Färre lyft, minskade ställtider, 

minskad belastning på operatör, 

enkel placering, bidrar till 

felsäkring. 

 

Namn på idén:   Visualisering av idén: 

Gripklon 

 

 

Kort beskrivning av idén: 

En gripklo som kan anpassas 

efter varje modell placeras i de 

gemensamma punkter som 

funnits för armarna. ”Klon” skall 

kunna flyttas i x-, y- och z-led för 

att positionera armen och 

anpassas efter samtliga modeller.  

På vilket sätt är den nyskapande? 

En greppunkt för samtliga armar 

som flyttas automatiskt till rätt 

läge. Skall även hålla fast armen.. 

Vilka behov uppfyller den: 

Färre lyft, minskade ställtider, 

enkel placering, lätt att förstå 
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Namn på idén:   Visualisering av idén: 

Återvinningstappen  

 

Kort beskrivning av idén: 

Konceptet innebär att en tapp likt 

dagens tappar kan följa armen 

längs hela processen. Tappen 

placeras i armen hos 

underleverantör och plockas bort 

vid sista svetsstationen. 

På vilket sätt är den nyskapande? 

Minimerad hantering av tappar 

men metoden som finns idag kan 

tillämpas. 

Vilka behov uppfyller den: 

Färre lyft, minskade ställtider, lätt 

att förstå.  

  

Namn på idén:   Visualisering av idén: 

V-formen 

 

Kort beskrivning av idén: 

Konceptet innebär att ett v-block 

som kan ändras efter modell av 

lyftramverk utformas och 

används för positionering med 

armens A-lagring. I andra änden 

används armens kontur och ett 

enkelt utformat stöd för att 

reglera armen i höjdled. 

På vilket sätt är den nyskapande? 

Enkel, mindre spring runt fixtur. 

Vilka behov uppfyller den: 

Enkel placering, relativt enkel 

lösning att genomföra. 
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Namn på idén:   Visualisering av idén: 

Varför häfta?  

 

Kort beskrivning av idén: 

Detta koncept önskar att 

utvärdera om häftmomentet är 

viktigt för processen och om det 

finns alternativa metoder. Tanken 

är att montering direkt i PEMA-

svetsen kan vara en möjlighet och 

därmed krävs endast en fixtur för 

stagröret. 

På vilket sätt är den nyskapande? 

Borttaget eller helt nytt moment. 

Vilka behov uppfyller den: 

Minskad hantering av armarna. 

 

Namn på idén:   Visualisering av idén: 

Följefixturen 

 

Kort beskrivning av idén: 

Konceptet innebär att en enkel 

fixtur som kan tillämpas i 

samtliga svetsoperationer 

utvecklas. Denna fixtur följer 

sedan armen och skall enkelt 

passas in i basfixturen vid den 

specifika stationen. 

På vilket sätt är den nyskapande? 

En enda fixtur som på olika sätt 

förankras vid varje moment. 

Vilka behov uppfyller den: 

En uppspänning av armen och 

standard infästning i basfixturen, 

bättre fördelning av arbetsbördan 

mellan operatörer. 
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3.5.2 Kompletterande information 

Koncepten som genererats berörde områden som i förstudien inte granskats. Tilläggsstudierna 

medförde att koncepten bättre kunde utvärderas genom att bland annat tillföra viktig 

information kring den teknik som önskades utnyttjas. En granskning kring hur stress påverkar 

människan ansågs även viktig att genomföra efter de observationer som gjorts i svetslinan 

under den ergonomiska analysen. 

Att Automatisera en process. 

Genom att automatisera en process kan dess flexibilitet och kvalitetsutbyte förbättras. Risken 

för att fel skall inträffa på grund av den mänskliga faktorn minskar också, samtidigt som 

processens precision och operatörens säkerhet ökar. Operatören kan dock utsättas för 

säkerhetsrisker som tidigare inte funnits som följd av minskad kontroll av processen. 

Automatiseringen kan även påverka operatörerna negativt genom att de känner sig mindre 

viktiga för produktionen och därmed understimulerade av sitt arbete. Detta kan bidra till 

bristande koncentration vilket i sin tur kan leda till misstag i processen. Att inte kunna 

påverka situationen under tiden som maskinen arbetar kan även vara en stressfaktor. 

(Bohgard, 2010).  

Automatisering i denna process skulle medföra minskade ställtider och därmed möjligen att 

antalet anställda kan minskas eller att en förändring i arbetsfördelningen blir möjlig i 

svetslinan. Medellönen för en anställd operatör är ca 276 000 kr per år vilket skulle kunna bli 

en årlig besparing. (lönestatestik.se, 2013) 

Märkning och identifiering i produktion.  

Utifrån idén kring automatisering utvecklades idéer kring hur ändring av fixturen skall 

inledas. Genom att göra fixturen ”smart” det vill säga att få förändringen att ske automatiskt 

när förändringen behövs är ett alternativ som undersökts. En metod för att uppnå detta är att 

märka detaljerna i tillverkningen, med streckkod, RFID-teknik eller liknande alternativ. På 

detta sätt skulle fixturen kunna anpassas automatiskt när lyftarmen närmar sig.  

Att på olika sätt märka produkter i tillverkning är viktigt även för spårbarhet och identifiering. 

Vanligt har tidigare varit att märka produkter med olika former av streckkoder men det har 

idag blivit allt vanligare att tillämpa märkning i form av så kallad RFID (Radio Frequency 

Identification) i tillverkande processer. Detta mycket på grund av större lagringskapacitet 

samt enklare avläsning, avläsning av RFID-märkning kan ske från alla vinklar medan en 

streckkod kräver avläsning från en viss riktning. (Sharda & Chongwatpol, 2013) 

RFID förenklar spårning av produkter samt kontroller av processen. Detta noterades bland 

annat under ett försök att implementera RFID-märkning i en klädfabrik. Det framkom i 

undersökningen bland annat att arbetare höll kvar produkter i sin arbetsstation trots att de var 

färdigställda för att lura systemet och öka övertidsbetalning. Genom RFID-märkning blir 

tidsåtgången för varje process tydlig och åtgärder kan vidtas i de stationer som identifieras 

som obefogat tidskrävande. (Ngai, et al., 2012) 

Det finns olika typer av RFID-märkningar som har olika lagringskapacitet. Aktiva RFID-

märkningar kan lagra en större mängd data men kräver därmed mer egen energiförsörjning 

vilket de passiva klarar sig utan. Både objekt och processer blir genom implementering av 

olika märkningar självstyrande och kan i vissa fall bli självinstruerande. (Grüningera, et al., 

2010) 
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Information kan lagras centralt i en databas, så kallad data-on-network, eller på RFID-

märkningen själv, data-on-tag. Det finns både för och nackdelar med båda metoderna och 

valet av metod baseras främst på hur mycket information som önskas lagras. (Grüningera, et 

al., 2010)  

Vid implementering av RFID i tillverkande industri kan förluster minska i enighet med Lean-

tillverkning. Dock har det även noterats att just överproduktion är en faktor som kan öka. 

(Sharda & Chongwatpol, 2013) 

Att integrera ett RFID system i tillverkningen är dock tidskrävande och mycket kan bli fel i 

den första tiden av implementeringen. Det är främst vid avläsning av märkningen som 

problemen uppstår, det finns fall där avläsning inte sker eller dubbel avläsning uppstår. 

(Sharda & Chongwatpol, 2013) 

Stress 

Stress är en mänsklig försvarsmekanism som utlöses i situationer som upplevs överväldigande 

eller främmande. Stressen gör oss mer alerta och redo att tampas med en avvikande situation. 

Långvarig stress kan dock verka negativt på människans hälsa. Exempel på symtom kan vara 

sömn- och koncentrationssvårigheter, depression, ångest, hjärtklappningar och försämrat 

minne. (Ledin, 2012) 

Arbetsplatsrelaterad stress kan uppstå bland annat när arbetsbördan överstiger kapaciteten. All 

form av stress på arbetsplatsen tros även minska produktiviteten hos arbetarna. (Yahaya, et 

al., 2011) 

Att inte kunna påverka sin situation är en faktor som kan bidra till stress. Vid hög grad av 

automatisering kan därför olustkänslor och stress uppstå. Om en person kan kontrollera sin 

situation kan denne ofta omplanera eller be om hjälp för att klara av en pressad situation, men 

när kontrollen över arbetet förloras lämnas människan kvar med oro och stress. (Bohgard, 

2010) 

Stress kan på en arbetsplats leda till att fler olyckor inträffar och frånvaron ökar. Personalen 

kan även få en försämrad bild av företaget vilket i kan påverka företagets rykte. (Yahaya, et 

al., 2011)  

3.5.3 Konceptutvärdering 

För att utvärdera hur väl de olika koncepten uppfyller huvudfunktionen, att positionera 

detaljer, skapades en utvärderingsmatris. I matrisen listas de kriterier som ställs på 

positioneringen och varje koncept värderades sedan utefter en skala 1-5 där 5 innebär mycket 

väl uppfyllt. (Österlin, 2010, pp. 66-67) 

Viktningen av kriterierna utfördes genom att värdera vilka av dem som bäst lever upp till 

syftet med projektet, att utveckla fixturen för att optimera flödet och arbetsprocessen, på 

liknande sätt som koncepten viktades mot kriterierna viktades därmed kriterierna mot 

projektsyftet, se tabell 5. 

Matrisen för utvärdering utan hänsyn till viktade kriterier visar att ”Larven” var det koncept 

som på bästa sätt skulle kunna uppfylla de ställda kraven på funktionen. Konceptet kan genom 

sin utformning bidra med ökad säkerhet och bättre ergonomi för operatören samtidigt som 

processen för häftning skulle förbättras och risken för fel minimeras, se tabell 6.  
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Tabell 5. Viktning av kriterier 

Kriterie Viktsfaktor Kommentar 
Rätt varje gång 5 Inget spill 
Säkert, människa 5 Bättre arbetsmiljö 
Pålitlig 4 Tidsbesparande, gott kvalitetsutbyte 
Utan onödiga, tunga lyft 3 Bättre ergonomi 
Utan utsträckta 

kroppspositioner 
3 Bättre ergonomi 

Enkelt att förstå 3 Tidsbesparande 
Minskad hantering av tillbehör 4 Tidsbesparande 
Minskar ställtid 4 Minimering av icke värdeadderande moment 
Minskar spring runt fixtur 4 Minimering av icke värdeadderande moment 
Förenklar arbetsmomentet 3 Tidsbesparande 
Säkrar god kvalitet 5 Inget spill 
Enkel åtkomst för häftning 4 Tidsbesparande, Bättre ergonomi 
Nyskapande 4 Bidrar inte till omedelbar förbättring 

 

Tabell 6. Utvärderingsmatris utan viktade kriterier 

              Koncept 

 

Kriterium 

Larven 
Grip-

klon 

V-

formen 

Återvinnings-

tappen 

Följe-

fixturen 

Varför 

häfta? 

Rätt varje gång 4 4 4 2 4 2 

Säkert, människa 4 3 4 4 3 2 

Pålitlig 2 2 3 3 4 2 

Utan onödiga, tunga 

lyft 
3 3 3 2 3 5 

Utan utsträckta 

kroppspositioner 
2 2 2 2 3 3 

Enkelt att förstå 4 3 4 3 4 2 

Minskad hantering av 

tillbehör 
4 4 4 1 3 5 

Minskar ställtid 5 5 5 4 3 3 

Minskar spring runt 

fixtur 
3 3 2 2 2 5 

Förenklar 

arbetsmomentet 
4 4 4 3 3 3 

Säkrar god kvalitet 3 3 3 2 2 2 

Enkel åtkomst för 

häftning 
3 2 3 2 3 - 

Nyskapande 5 4 3 3 4 5 

Total poäng: 46 42 44 33 41 39 

Genom att multiplicera konceptets betyg efter varje kriterium med det specifika kriteriets 

viktade värde presenterades det vinnande resultatet, se tabell 7. 
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Tabell 7. Utvärderingsmatris med  viktade kriterier 

              Koncept 

 

Kriterium 

Larven 
Grip-

klon 

V-

formen 

Återvinnings-

tappen 

Följe-

fixturen 

Varför 

häfta? 

Rätt varje gång 20 20 20 10 20 10 

Säkert, människa 20 15 20 20 15 10 

Pålitlig 8 8 12 12 16 8 

Utan onödiga, tunga 

lyft 
9 9 9 6 9 15 

Utan utsträckta 

kroppspositioner 
6 6 6 6 9 9 

Enkelt att förstå 12 9 12 9 12 6 

Minskad hantering av 

tillbehör 
16 16 16 4 12 20 

Minskar ställtid 20 20 20 16 12 12 

Minskar spring runt 

fixtur 
12 12 8 8 8 20 

Förenklar 

arbetsmomentet 
12 12 12 9 9 9 

Säkrar god kvalitet 15 15 15 10 10 10 

Enkel åtkomst för 

häftning 
12 8 12 8 12 - 

Nyskapande 20 16 12 12 16 20 

Total poäng: 182 166 174 130 160 149 

Även med viktade kriterier visar sig konceptet ”Larven” vara vinnaren bland de genererade 

koncepten. V-blocket som inte befinner sig långt från det vinnande konceptet liknar en 

koncept idé som tidigare har arbetats fram på Volvo. Då hög innovationsgrad önskades av 

uppdragsgivaren i den presenterade lösningen medförde detta att konceptet ”larven” ändå 

valdes som vinnare och blev det valda konceptet. 

3.6 SAMMANFATTNING AV SLUTRESULTAT 

Resultaten från förstudien visar bland annat på att svetsprocessen innehåller en del tunga lyft 

och utsträckta arbetspositioner. Fixturerna längs svetslinan är inte anpassningsbara efter 

operatörernas kroppsbyggnad vilket också ökar påfrestningen på deras kroppar. Vissa 

operatörer upplever även smärtor i handleder efter hantering av tunga detaljer och verktyg. 

Arbetsmiljön i fabriken oroar även operatörerna till viss del då pulversvetsmaskinerna sprider 

ett damm som de under arbetspassen andas in. 

De tappar som idag används tillsammans med fixturen vid häftning av lyftramverken 

uppskattas heller inte av operatörerna. Att anpassa fixturen på detta sätt innebär mycket spring 

och arbete vid varje lastning. Det är just att positioneringen kräver flera moment som inte 

uppskattas och därmed borde konstrueras bort.  

Den ergonomiska situationen i svetslinan kräver därför vissa åtgärder för att säkra arbetarnas 

säkerhet och välbefinnande men också för att leva upp till Volvos starkaste ledord; säkerhet. 

Genom att göra det möjligt att anpassa fixturerna efter personliga krav, vilket också nämns i 

maskindirektivet, samt att göra det lättare att komma åt fixturerna, det vill säga se till att 

detaljer inte sticker ut från fixturen och förhindra en enkel arbetsmetod, kan ergonomin kring 

fixturen förbättras. 
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Slitaget på lyftverktygen som används för förflyttning av lyftarmarna upplevs även som ett 

stort problem. Detta slitage skulle enkelt kunna minimeras om lyftarmarna aldrig lades ned på 

rullborden utan att dessa istället placerades i ställ som behåller armarna i rätt position inför 

förflyttning. 

En annan intressant aspekt som påverkar operatörerna men är svår att värdera är de väntetider 

som ett arbete med automatiserade processer innebär. Vid ett flertal besök i fabriken 

noterades att operatörerna vid station för häftning och svetsning av kuts ofta får vänta långa 

stunder, utan arbetsuppgifter, på att pulversvetsen för sammansvetsning av färdigt lyftramverk 

skall arbeta klart. De får heller inte enligt arbetsfilosofin dragande tillverkning tillverka mer 

än det finns behov av längre fram i processen vilket medför att de ofta får vänta på att de 

kommande processerna skall hinna i kapp. 

Dessa väntetider kan på olika sätt påverka processen negativt genom att operatörerna blir 

mindre uppmärksamma på sina uppgifter på grund av för lågt ställda krav. De kan även i 

stunder då tillverkningskvoten är hög och tidspress läggs på tillverkningen orsaka stress hos 

operatörerna som är oförmögna att påverka sin situation. Den självklara förlusten är även den 

outnyttjade arbetskraften som bör elimineras för att processen skall leva upp till Lean-

filosofin. 

Väntetiderna beror till stor del på brister i arbetsfördelningen vilket därmed borde kontrolleras 

ytterligare. Möjligt vore att en och samma operatör har fler ansvarsområden. Att minimera 

ställtider i fixturerna skulle även kunna bidra till att det blir lättare för en operatör att ansvara 

för fler processer utan att det medför för stor belastning. 

Viktigt är dock att beakta att väntetider inte alltid är negativt för en process. Om väntetiderna 

är tillräckligt långa för att operatören skall kunna planera sina raster kring dem kan det för 

processen innebära något positivt då dess fulla kapacitet kan utnyttjas. I detta fall beror dock 

väntetiderna främst på en följande process viket medför att kapaciteten ändå inte kan utnyttjas 

till fullo i de egna arbetsstationerna utan att strida mot arbetsfilosofin kring dragande 

tillverkning.  

Att granska hur långa de observerade väntetiderna egentligen är vid de intilliggande 

arbetsstationerna samt hur ofta de inträffar känns värdefullt för att värdera dagens 

arbetsfördelning i svetslinan. Utefter de observationer som utförts i detta projekt anses 

fördelningen vara mycket ojämn och kanske skulle operatörer vid häftning av kuts kunna 

hjälpa till i andra stationer när de står utan arbetsuppgifter. Att flytta märkning av lyftarmarna 

till denna station skulle också kunna medföra att det sista riktmomentet efter pulversvetningen 

skulle gå snabbare. 

Då häftfixturen som skulle utvecklas hör samman med processens flaskhals upplevs en 

minskning av ställtiden i fixturen inte vara av högsta prioritet. Dock kan man se andra 

fördelar med automatiseringen som skulle kunna motivera den. Dessutom är det viktigt att 

enligt Lean-teorin minska förluster och aktiviteter som inte tillför ett värde till slutprodukten 

vilket i sig motiverar en effektivisering av samtliga moment i tillverkningen. Automatisering 

innebär även i de flesta fall ökad säkerhet och kvalitet vilket är två av Volvo koncernens 

starkaste ledord. 

Det finns tankar kring hur processtiden för just pulversvetsen skulle kunna minskas i 

framtiden vilket skulle medföra en jämnare arbetsfördelning mellan stationerna. Exempel på 
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lösningar är att dubbla svetssträngar läggs vid sammansvetsning vilket skulle halvera process 

tiden, dessa idéer är dock ännu inte under utveckling.25 

Automatisering har visat sig vara en aspekt som skulle medföra många fördelar i svetslinan. 

Arbetet vid fixturerna skulle bli lättare och mer ergonomiskt för operatörerna samtidigt som 

arbetsfördelningen i svetslinan skulle kunna bli jämnare. 

Att märka armarna med exempelvis RFID-tag skulle också kunna hjälpa processen på flera 

sätt och inte minst öka automatiseringsgraden. Information kan lagras på taggen som gör det 

enklare att spåra, identifiera och märka armarna. Ny information skulle teoretiskt kunna 

skrivas till taggen efter varje operation.  

Märkning med artikelnummer sker idag i sista momentet i svetslinan, det vill säga vid riktning 

av lyftramverken. Om denna märkning istället skulle kunna flyttas till första stationen skulle 

märkningen bland annat kunna användas genom hela svetsprocessen och arbetsfördelningen i 

svetslinan skulle jämnas ut. 

Automatisering av en process, och en alternativ integrering av märkningssystem, kräver dock 

mycket initialt arbete och innebär höga investeringskostnader. Det är därför viktigt att 

noggrant värdera de vinster investeringen skulle medföra i hela tillverkningen för att motivera 

kostnaderna. 

Konceptet ”Larven” skulle kunna bidra en enklare och pålitligare anpassning av fixturen 

genom att den automatiskt ger fixturen en form som bidrar till felsäker placering. Fixturen 

formas efter hela lyftarmens kontur och tjocklek vilket medför att armens position blir 

otvetydig, vilket i sin tur minskar risken för misstag till följd av den mänskliga faktorn. Dock 

medför detta koncept även att armen blir överbestämd enligt 3-2-1-filosofin vilket kan skapa 

problem vid positionering. Dessutom är styvheten mycket bra i denna riktning vilket innebär 

att inte mycket stöd behövs. Tekniken skulle därför istället kunna implementeras i mindre 

stöd i strategiskt valda punkter, exempelvis de som presenterats i förstudien eller främre och 

bakre kuts för att kunna hålla samtliga armar på plats. Dock skulle felplacering bli enklare vid 

en sådan typ utformning och därmed faller en av konceptets stora fördelar, nämligen 

felsäkerheten. 

Lösningen skall ge stöd till armen genom att fixturen formas längs konturen under armen, se 

figur 27, men även genom att den anpassas efter armens tjocklek och därmed ger stöd till 

armens sidor, dvs. horisontell positionering, se figur 28. 

 

Figur 27. Konceptet "Larven" formas under armen längs dess kontur. 

                                                 
25Roar Björk, konstruktör på Volvo Construction Equipment i Arvika, 2013-01-17. 
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Figur 28. Konceptet "Larven" formas runt lyftarmens tjocklek. 

En RFID-tagg skulle tidigt i processen, placeras på armarna för att sedan kunna tillämpas vid 

fixturen. En läsare skall finnas på den nya fixturen som då skannar av den inkommande 

armens kod, den vet då vilken modell armen tillhör och anpassar sig automatiskt efter denna. 

Tekniken skulle även kunna användas för att ge stagröret dess rätta position, exempelvis 

genom att stöd med denna teknik implementerad skapas för stagrörets lagringspunkter. För att 

pressa detaljerna samman bör stöden även vara rörliga i sidled. 

Snabbt kan det konstateras att denna typ av lösning är för komplicerad för sitt ändamål. 

Denna teknik används idag främst i de fall då formen på detaljerna är mer ojämn och därmed 

svår att styra på annat sätt, exempelvis vid tillverkning av flygplansvingar. För styrning av 

lyftarmarna finns flera alternativa lösningsmöjligheter som skulle kunna erbjuda samma 

egenskaper men vara enklare att implementera i fixturen. Detta koncept skiljer sig dock från 

tidigare lösningsförslag och kan därmed inspirera det fortsatta utvecklingsarbetet och öppna 

upp för fler nytänkande lösningar för utformning av fixturen. 
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4. Diskussion 

I kapitel 4. Diskussion kommenteras genomförandeprocessen och resultatet. Förslag till 

utveckling och framtida arbeten kommer även att presenteras. 

Produktutvecklingsprocessen har på ett bra sätt kunna tillämpas vid genomförandet i detta 

projekt och har bidragit till ökad struktur och verkat som planeringsgrund. Projektet i sin 

helhet har kunnat genomföras utan större problem. Den projektplan som skapades har genom 

projektet följts men som tidigt förutsågs krävdes viss omplanering allt eftersom mer 

information kring projektet samlats. Planeringsunderlaget har varit ett bra stöd genom 

processen och har satt takt på arbetet. 

Stor vikt lades på projektets förstudie vilket var ett beslut baserat på bristen av förkunskaper i 

ämnet. Allt eftersom förståelsen för ämnet ökade, ökade även insikten i projektets komplexitet 

vilket medförde att projektet fick omvärderas. Att utveckla en fixtur till en 

tillverkningsindustri är en enorm utmaning då det finns många aspekter att beakta. Varje 

delmoment har i sin tur en egen komplexitet som kräver viss expertis för att utveckla. 

Projektets omfattning ökade ständigt i takt med den information som samlades vilket 

medförde att projektet hela tiden på nytt fick avgränsas. Projektet omformades efter 

förstudien, i en så kallad re-brief, från att ha som målsättning att erbjuda ett färdigutvecklat 

koncept till att föreslå enklare koncept och därmed motivera och inspirera till fortsatt 

utvecklingsarbete. Att avgränsa upplevdes som en av de största utmaningarna i projektet just 

på grund av den växande komplexiteten. 

De brister som upptäcktes med dagens fixtur var hanteringen av de tunga tapparna för 

omställning av fixturen samt svåråtkomligheten. Detta är inte bara negativt för personalens 

ergonomiska situation utan även för ställtider och risken för att något blir fel. 

Genom att automatisera fixturen för häftning av lyftramverken skulle alla dessa nämnda 

negativa aspekter kunna förbättras. Det krävs ingen hantering av tunga tillbehör samtidigt som 

spring runt fixturen minimeras. Ställtiden kan minska vilket i kombination med de långa 

väntetider som råder i intilliggande processer skulle kunna medföra en minskning av 

arbetskraften i svetslinan. Då kortare tid krävs för att genomföra momentet skulle 

operatörerna i de andra stationerna teoretiskt sett kunna hantera även denna arbetsstation, på 

detta sätt skull mycket pengar sparas. Detta vore därför värt att undersöka ytterligare. 

Det vinnande konceptet medför även att risken för felplacering minimeras vilket bidrar till ett 

bättre kvalitetsutbyte. Bättre kvalitet och minskad ställtid medför ett bättre resursutnyttjande.  

Alla de koncept som presenterats visar på grund av tidsbrist endast funktionsidéer och en 

vision över hur fixturen skulle kunna formas. Därför krävs ytterligare utveckling av dem för 

att dessa skall kunna värderas som realistiska utvecklingskoncept. 

Koncepten presenterar även endast dellösningar, det vill säga lösningar endast för 

positionering av armarna som bara är en del av fixturens helhet. Detta var en avgränsning som 

upplevdes nödvändig för att behålla projektets omfattning men har inneburit att 

lösningsförslagen inte levererar ett fullgott koncept till en ny fixturutformning. 

Det vinnande konceptet är också relativt komplicerat. I förhållande till dess funktion är en 

sådan lösning troligen inte nödvändig. Dock skulle en liknande utformning uppfylla många av 

de krav som ställts. Gripklon eller v-blocket är koncept som troligen skulle vara enklare att 

realisera. Genom att ha med krav kring realiserbarhet i utvärderingen skulle kanske något av 

dessa koncept istället ha vunnit.  
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5. Slutsats 

I kapitel 5. Slutsats tydliggörs projektets resultat och de kommentarer som gjorts till 

projektet. 

Tillverkning i dagens fixtur innebär ett ineffektivt utnyttjande av operatörens tid som följd av 

den metod som idag används för anpassning av fixturen.  

Dessutom medför arbetsmetoden ansträngda kroppspositioner, tunga lyft och repetitivt arbete 

vilket kan orsaka förslitningsskador hos operatören. 

Genom att automatisera förändringen av fixturen kan ställtiden och belastningen på 

operatören minska. Då pulversvetsroboten är processens flaskhals vore minimering av 

ställtiden i häftfixturen inte av största vikt, men genom att minska ställtiden kan operatörens 

tid vid fixturen minska, tid som då kan användas mer effektivt på en uppgift som tillför större 

värde. 

Dessutom skulle minskad belastning på operatören och förkortad tid vid fixturen kunna 

möjliggöra en omvärdering av arbetsfördelningen i svetslinan för att få bort de långa 

väntetider som uppstår för operatörerna i intilliggande arbetsstationer. Detta skulle 

exempelvis kunna innebära att antalet anställda kan minskas vilket skulle medföra stora 

ekonomiska besparingar på lång sikt. 

Det vinnande konceptet bidrar genom en felsäker utformning till att arbetsmomentet vid 

fixturen förenklas och att ställtiden minskar. Genom att fixturen automatiskt får rätt form 

krävs inga tillbehör eller speciella kunskaper för att utföra arbetet. Konceptet uppfyller många 

av de krav som ställs på en slutlig lösning men är relativt komplicerat och svårt att realisera. 

Fortsatt arbete anses innefatta mätningar av väntetider för att värdera hur väl operatörernas 

arbetstid utnyttjas. De genererade lösningsförslagen bör utvecklas ytterligare för att undersöka 

hur de skulle kunna förbättra processen. Ytterligare studier i hur RFID-märkning av detaljer i 

produktionen skulle kunna påverka tillverkningen bör även utföras. Märkningen skulle kunna 

medföra flera fördelar så som ökad spårbarhet, förenkling av automatisering och lagring av 

information men skulle även innebär ett långtidsprojekt med höga investeringskostnader. 

Genom att konstruera fixturen på ett bättre sätt skulle kvaliteten och säkerheten i svetslinan 

kunna öka och därmed bättre leva upp till Volvos värdeord. De koncept som presenteras 

skulle kunna utvecklas för att sedan implementeras i tillverkningen. 
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1. Inledning 

Denna projektplanering utförs i samband med ett examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12, på Karlstads 

universitet. Under examensarbetet skall ett projekt drivas självständigt i samarbete med 

ett företag som i detta fall är Volvo Construction Equipment i Arvika. Projektplanen och 

den ingående tidsplaneringen skall ge en god grund till utförandet av projektet och 

definiera de ingående momenten. Dokumentet kommer att vägleda processen och vara en 

trygghet vid utförandet. 

1.1 Bakgrund 

För att utveckla och tillämpa de kunskaper kring problemlösning och produktutveckling 

som under utbildningen erhållits skall ett verklighetsbaserat projekt utföras i samarbete 

med ett företag. I detta projekt sker samarbetet med Volvo Construction Equipment i 

Arvika och deras konstruktionsavdelning. 

Volvo Construction Equipment i Arvika tillverkar Volvo Hjullastare. I dagsläget tillverkas 

nio olika standardmodeller med tillhörande specialutförande, så kallad lång bom. Från 

och med hösten 2013 skall produktionen i Arvika utvecklas till att omfatta även de större 

modellerna av hjullastare. Detta innebär att en ytterligare modell samt dess 

specialutföranden skall integreras i tillverkningen. Arvikafabriken i sin helhet står även 

inför stora förändringar på grund av modernisering och effektivisering av anläggningen. 

Dessa faktorer har lett fram till detta projekt som ämnar att utveckla flödet i 

produktionslinan på avdelningen för svetsning av lyftramverk till hjullastarna. 

Avdelningen för framtagning av lyftramverk består idag av följande: 

 Skärmaskiner som skära ut armarna. 

 Sliprobot för gradning av konturer och kantpress för riktning. 

 Häftfixturer för lyftramverkens armar med kuts samt färstelement. 

 Svetsrobot som svetsar armarna som delkompletter, höger samt vänster utförande. 

 Pulversvetsmaskin (PEMA) där häftning svetsning och riktning av komplett 

lyftramverk sker. 

Fixturerna är anpassade efter de nio modeller som tidigare tillverkats och måste därför 

anpassas inför integrering av den nya modellen i produktion.  

Dessutom vill Volvo se över flödet genom stationen för att kunna optimera process och 

kvalitetsutbyte vid framtagning av lyftramverk i tillverkningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att tillämpa de kunskaper som erhållits under utbildningen på 

högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design för att på ett effektivt sätt 

integrera fler modeller i tillverkningen av lyftramverk på Volvo Construction Equipment i 

Arvika. Detta samtidigt som processen i sin helhet skall optimeras med hänsyn till flöde 

och kvalitet. 
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1.3 Mål 

Att utveckla en fixtur för häftning av lyftramverk som kan tillämpas till samtliga 

modeller av hjullastare som tillverkas i Arvika, samtidigt som den kringliggande 

svetsprocessen i sin helhet optimeras med hänsyn till kvalitet och flöde. 

1.4 Problemformulering 

Hur kan en häftfixtur för Volvo hjullastares lyftramverk utformas så att den kan tillämpas 

vid tillverkning av samtliga modeller och medföra ett optimalt flöde och kvalitetsutbyte 

genom svetsstationen? 

1.5 Avgränsningar 

Projektet avser den del av processen som omfattas av svetsning av lyftramverk och 

tillhörande fixtur. Det kommer att drivas mellan 13-01-22 och 13-05-29. Projektet 

omfattar 600 arbetstimmar varav ca 200 timmar bör användas till rapportskrivning.  

Det material som önskas presenteras i slutet av projektet är en beskrivning och 

motivering till en integrering av konceptet i sin helhet samt en CAD-modell på 

tillhörande fixtur. 
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2. Organisation 

2.1 Projektägare 

Som projektägare står företaget Volvo Construction Equipment och Gunnar Magnusson, 

chef för verktygskonstruktion på Volvo Construction Equipment i Arvika. 

Gunnar Magnusson 

E-mail: gunnar.magnusson@volvo.com 

Telefon: +46 16-541 5798  

 

2.2 Projektledare 

Jag, Caroline Ejnermark, står som huvudansvarig för att projektet genomförs inom 

angiven tidsram. Det är även jag som kommer att utföra projektet utefter de krav som 

ställs samt finns definierade i kursplanen. 

 

Caroline Ejnermark 

E-mail: caroline.ejnermark@gmail.com 

Telefon: 0738 – 30 03 24 

2.3 Handledare 

Det kommer under projektet att finnas två handledare för att stöda processen, Roar Björk, 

produktionsingenjör på Volvo Construction Equipment i Arvika samt Lennart Wihk 

universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. 

  

Roar Björk 
E-mail: roar.bjork@volvo.com 

Telefon: +46 570 833 91 

Lennart Wihk 
E-mail: lennart.wihk@kau.se 

Telefon: 054 – 700 21 69 

Mobil: 0706 – 28 04 99 

 

2.4 Examinator 

Som examinator till detta projekt står professor Leo de Vin på Karlstads universitet. 

Leo de Vin 

E-mail: leo.devin@kau.se 

Telefon: 054 – 700 25 44 

  

mailto:gunnar.magnusson@volvo.com
mailto:caroline.ejnermark@gmail.com
mailto:roar.bjork@volvo.com
mailto:lennart.wihk@kau.se
mailto:leo.de.vin@kau.se
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3. Projektindelning 

Nedan beskrivs några av de moment som skall ingå i projektet. Dessa moment kommer 

att utvecklas och definieras mer i detalj under projektets gång. Arbetsgången följer 

produktutvecklingsprocessen som bland annat beskriver noggranna förstudier och en 

kreativ idégenereringsfas (Johannesson, H., 2004;87-100). 

3.1 Förstudie 

Produkten 

Produkten som står i centrum för denna utveckling är Volvo hjullastare och främst 

lyftramverket till dem. Därför skall en noggrann analys av dessa hjullastare att göras men 

fokus kommer främst att riktas mot lyftramverken.  

Det tillverkas även många olika modeller av hjullastare, som alla skall gå genom och 

passa in i den nya fixturen, därför är det viktigt att se hur de skiljer sig åt samt vilka 

likheter de har. 

Fixturer 

Då arbetet är fokuserat kring en fixtur skall olika typer av fixturer granskas. På detta sätt 

kan inspiration kring utformning samt funktionsoptimering för den nya fixturen erhållas. 

Den befintliga fixturen skall även analyseras grundligt för att förstå dess fulla funktion 

och viktiga egenskaper. 

Produktionssystem 

För att kunna få en bättre insikt i olika tillverkningsmetoder och deras respektive fördelar 

och nackdelar skall litteratur inom området granskas. Dessutom finns möjligheten att 

rådfråga kunnig personal vid produktionstekniska avdelningen i Arvika samt på Karlstads 

universitet. 

Dagens process och användning av fixtur 

Genom att studera dagens produktion skall en ökad förståelse för svetsprocessens helhet 

erhållas. Det skall ge kunskaper i hur materialflödet och användandet av fixturen ser ut. 

Viktigt är även att granska genomloppstid och takttid inför flödesoptimering. Denna 

studie kommer att utföras genom observation av och medverkan i tillverkningen. 

CAD 

Samtliga fixturer på Volvo CE är ritade i CAD-programmet CATIA. Då kunskapen kring 

detta program är bristande krävs en kort utbildning i programmet. 

Ergonomisk analys 

Genom en analys med hänsyn till fysisk ergonomi skall den fysiska belastningen hos 

operatören granskas. Fixturen skall även granskas utefter kognitiv och emotionell 

ergonomi inför definition av de viktiga egenskaper som fixturen skall uttrycka. 

3.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
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Resultatet av förstudien hjälper till att forma de krav som skall ställas på den nya 

lösningen. Dessa krav skall listas i en kriteriematris och värderas utefter deras betydelse 

för slutresultatet. Med hjälp av denna kravspecifikation skall de lösningsförslag som 

genereras senare utvärderas. 

3.3 Konceptgenerering 

Idégenerering 

Genom att använda olika kreativa metoder skall olika lösningsförslag till en ny fixtur för 

häftning av lyftramverk och tillhörande process genereras. Här är det viktigt att ta hjälp 

av utomstående men någorlunda insatta personer som kan ge sin syn på problemet och 

idé till lösning. Att ta hjälp av personal från Volvo med kunskap kring problemet och 

processen kan vara lämpligt i detta projekt. 

Diskussion 

Kontinuerlig diskussion kring problemet kommer även innebära kontinuerlig generering 

av lösningsförslag. Detta är en viktig del av processen som medför ständig utveckling och 

optimering. 

Konceptutvärdering 

Vid konceptutvärdering används kravspecifikationen som mall för att värdera de olika 

konceptförslag som genererats. Denna utvärdering leder sedan till ett antal olika, 

godkända konceptförslag som sedan kan utvecklas inför ett slutligt val. 

Val av koncept 

Av de konceptförslag som presenteras skall ett väljas ut för vidare utveckling och 

detaljspecifikation. Detta sker tillsammans med kunnig personal på Volvo och med hjälp 

av utvärderingsmetoder som senare definieras. Att uppdragsgivaren är en del av 

konceptvalet är viktigt för att slutresultatet skall leva upp till dennes förväntan. 

3.4 Utveckling av valt koncept 

I denna fas utvecklas det valda konceptet till att bli mer verklighetsanpassat. Ingående 

detaljer och slutgiltiga utformningar definieras, vilket i sin tur innebär ett antal mindre 

idégenereringar. Konceptet beskrivs i sin helhet i form av både ett konstruktions 

underlag, för fixtur, samt en processbeskrivning för hela svetsoperationen. En motivering 

till varför konceptet bör integreras i produktionslinan är även viktigt. 

3.5 Rapportering och presentation 

Det arbete som utförs och tillhörande resultat och reflektion skall dokumenteras 

kontinuerligt. Back-up till samtliga skrivna dokument samt bilder skall sparas på 

studentplattformen It's-learning för att minimera risken för att viktigt material försvinner. 

Slutrapporten skall skrivas kontinuerligt under projektets gång. Detta bör ge ett gott 

resultat på innehållet i rapporten då processmomenten dokumenteras när de genomförs. 

Tid skall dock utsättas till sammanställning och granskning av rapporten. Slutgiltigt 

inlämningsdatum för rapport är 2013-05-29 men utkast bör kommuniceras med 
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handledare från universitetet ett antal gånger under skrivandets gång. Slutgiltigt utkast 

minst två veckor innan slutlig inlämning. 

Presentationen kommer att byggas upp med syfte att beskriva den process som 

genomgåtts och kommer att äga rum 2013-05-28 i lokal på universitetet. 
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4. Tidsplan 

4.1 PERT-schema 

För att ge en bild av processen skapades ett enkelt PERT-schema där man även kan se 

beroenden mellan de ingående momenten. Momenten, som beskrivs tydligare i kapitlet 

för projektindelning, avsnitt 3, kommer under arbetet att delas in i mindre delmoment allt 

eftersom projektet fortskrider. 

 

4.2 Projektmodell 

Nedan, i tabell 1, definieras de ingående momentens tidsgränser tydligare. Milstolpar och 

grindar definieras även. Övergripande ansvar för momenten har projektledaren men 

granskning och godkännande av arbete sker av handledarna. 

  

Figur 1: Pert-schema för projektet 
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Tabell 8: Projektmodell 

Moment Färdigställt Milstolpe Grind Ansvarig 

CAD-catia 2013-02-06   Caroline 

Produktresearch 2013-02-11   Caroline 

Fixturresearch 2013-02-15   Caroline 

Dagens process 2013-02-22   Caroline 

 2013-03-06 Sammanställning 

av förstudie 

 Caroline 

Definiering av krav 2013-03-08   Caroline 

Kravspecifikation 2013-03-13   Caroline 

   Kravspecifikation 

godkänd 

Handledare 

Volvo 

Presentation 2013-03-20   Caroline 

  Delredovisning  Handledare 

KAU 

Förbered 

idégenerering 

2013-03-22   Caroline 

Idégenerering 2013-03-28   Caroline (ta 

hjälp) 

Utveckling 2013-04-05   Caroline 

 2013-04-11  Konceptval Caroline, 

Handledare 

Volvo 

Konstruktionsunderlag 2013-04-26   Caroline 

Produktionsunderlag 2013-05-10   Caroline 

  Utkast rapport  Handledare 

Kau 

 2013-05-29  Utställning 

slutredovisning 

Caroline 

   Slutrapport 

inlämnad 

Caroline 

4.3 GANTT-schema 

Genom att göra en grov tidsuppskattning av de ingående momenten kunde även ett 

enklare GANTT-schema skapas (Johannesson, H., 2004;581-582). Tiderna har 
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uppskattats utifrån momentets vikt och omfattning i projektet. En veckoplanering 

redovisas i bilaga 2. 

5. Riskanalys 

Vid utförandet av ett projekt finns alltid vissa risker att ta hänsyn till. Dessa risker kan 

påverka resultatet men allt oftare den tidsplan som skapats. I nedanstående tabell, se 

tabell 1, som är uppbyggd utefter minirisk-metoden (Eriksson, M., 2005), värderas olika 

risker utefter sannolikhet att de inträffar och de konsekvenser det skulle innebära. 

Dessutom listas förslag till åtgärder på problemen. Genom att tidigt i projektet reflektera 

kring de ingående riskerna kan de lättare förebyggas samt effektivare åtgärdas om de 

skulle inträffa. 

Tabell 9: Projektets risker. 

Risk Sannolikhet  

(1 liten – 10 

stor) 

Konsekvens 

(1liten – 10 

allvarlig) 

Risktal 

(sannolikhet 

* 

konsekvens) 

Konsekvens Åtgärd 

Långvarig 

sjukdom,  

jag själv 

2 8 16 Tidsplanen 

brister. 

Avgränsa, arbeta 

övertid, ändra datum för  

examination. 

Långvarig 

sjukdom, 

handledare 

2 4 8 Bristande 

handledning. 

Ta hjälp från annat håll. 

Bristande 

information 

5 7 35 Bristande 

slutresultat. 

Noggrann förstudie  

Lösningsförslagen 

lever inte upp till 

de ställda kraven 

5 8 40 Bristande 

slutresultat. 

Noggrann förstudie, 

tidig kontroll av 

kravspecifikation, 

avstämning vid 

utvärdering. 

Data försvinner 4 7 28 Dubbelt arbete, 

tidsplanen 

brister. 

Back up på bl.a. It's 

learning. 

Uppdraget känns 

för stort, 

oövervinnerligt. 

4 2 8 Svårt att 

färdigställa 

moment. 

Avgränsa kontinuerligt 

och på rätt sätt. 

Ny information 

medför svårighet 

att färdigställa 

moment 

4 4 16 Tidsplanen 

brister. 

Jobba övertid, avgränsa, 

ändra datum för 

examination. 

Underkänd 

slutrapport 

8 6 48 Utebliven 

examen. 

Skicka utkast till 

handledare i god tid före 

slutlig inlämning. 
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Bilaga 2 – Gantt-schema 

 

Figur 29. Gantt-schema, del 1. 

 

Figur 30. Gantt-schema, del 2. 
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Bilaga 3 – QFD 
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Sammanfattning 

Som en del av kursen Ergonomi för produktutvecklare (MSGB30) på Karlstads 

Universitet har detta arbete utförts. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. 

Arbetet omfattar en ergonomisk analys av en arbetsplats som i detta fall är svetslinan för 

lyftramverk till Volvo Hjullastare på Volvo Construction Equipment i Arvika. Syftet med 
uppgiften är att erhålla ökade kunskaper och förståelse för ämnet ergonomi och dess 
betydelse för människans välmående på en arbetsplats. 

Genom observationer av arbetet i fabriken samt intervjuer med några av operatörerna 
utfördes denna analys. Som bakgrund fanns den teori som erhållits från kursens 
föreläsningar samt litteratur inom ergonomi. 

Resultatet visar att den ergonomiska situationen på Volvo Construction Equipments 
svetslina generellt sett är bra. Det finns vissa fall av tunga lyft och arbetsplatserna är 
inte anpassade efter olika kroppstyper. 
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1. Inledning 

Som en del av kursen Ergonomi för produktutvecklare (MSGB30) på Karlstads 

Universitet har detta arbete utförts. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och avslutas den 

27 mars 2013. Som handledare i projektet står Lennart Wihk och Per Ingemarsson. 

Arbetet omfattar en analys av en arbetsplats som i detta fall är svetslinan för lyftramverk 

till Volvo Hjullastare på Volvo Construction Equipment i Arvika. 

1.1 Bakgrund 

För att erhålla ökade kunskaper inom ämnet ergonomi har detta arbete utförts. Arbetet 

omfattar en ergonomisk analys av en arbetsplats för att de teoretiska kunskaper som 

kursen har gett skall kunna omsättas till praktiska kunskaper. 

Den arbetsplats som granskats är svetslinan för lyftramverk till Volvo hjullastare på 

Volvo Construction Equipment i Arvika. Svets linan består i dagsläget av: 

 Häftfixturer för lyftramverkens armar med kuts samt övriga fästelement. 

 Svetsrobot som svetsar armarna som delkompletter i höger samt vänster 

utförande. 

 Pulversvetsmaskin (PEMA) där häftning, svetsning och riktning av komplett 

lyftramverk sker. 

Samtliga operationer använder sig bland annat av olika specialanpassade fixturer samt 

traverser som hjälpmedel vid utförandet av arbetet. 

Genom att granska denna arbetsplats från en ergonomisk synvinkel skall kunskaperna 

inom ämnet ergonomi och vikten av att tillämpa dessa teorier på en arbetsplats ökas. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppgift är att erhålla ökade kunskaper och förståelse för ämnet 
ergonomi och dess betydelse för människans välmående på en arbetsplats. 

1.3 Mål 

Att tillämpa de teoretiska kunskaper som under kursen erhållits i en analys av en 

arbetsplats och på så sätt omsätta teori till praktik. Eventuella brister i den ergonomiska 

situationen på arbetsplatsen skall identifieras. 

1.4 Avgränsningar 

Analysen omfattar identifiering av de ergonomiska problem som idag finns i 

produktionen. Ingen större diskussion kring vilka åtgärder som skulle kunna genomföras 

kommer att ske. 
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2. Genomförande 

Vid genomförandet av denna ergonomiska analys användes främst metoderna 

observation och intervju. Hur metoderna tillämpades i just detta arbete beskrivs närmare 

under respektive rubrik. För att bättre förstå arbetet i processen granskades även 

arbetsmetoder och arbetsmiljö. 

En litteraturstudie inom ämnet utfördes även för att förstå vilka aspekter som är viktiga 

att ta hänsyn till vid en analys samt få inspiration kring vart brister kan finnas. 

2.1 Observationer 

För att få sådan information om arbetsprocessen och de metoder som operatörerna 

använder sig av som bäst speglar den verkliga situationen utfördes en så kallad 

osystematisk observation. Genom observationer kan man få sådan information om 

arbetssätt som utföraren själv inte är medveten om att den gör och på så vis en mer 

rättvisande bild av arbetet. Den osystematiska observationsmetoden syftar till att allt av 

nytta noteras och att inget särskilt resultat eftersträvas. (Bohgard, 2010, p. 484) 

Observationer ger även ökad förståelse för arbetsprocessen i sin helhet, vad arbetet går ut 

på och vad som är karaktäristiskt för arbetsplatsen. 

Både arbetet kring fixturerna samt arbetsmiljön i fabriken observerades. Det ansågs även 

vara viktigt att se över arbetssättet som lyftramverksgruppen tillämpar. Som 

utgångspunkt vid observationen användes den så kallade värsta listan gällande 

arbetsbelastningar som orsakar flest arbetsskador26: 

 Statiska arbete 

 Ensidigt/repetitivt arbete 

 Böjt/Vridet arbete 

 Tunga lyft 

2.2 Intervjuer 

Intervjuer utfördes med några av operatörerna i lyftramverksgruppen. Denna 

undersökningsmetod ger en främst en bild av hur arbetarna uppfattar situationen och 

kanske inte så mycket hur den verkligen ser ut. Den intervjumetod som användes var en 

ostrukturerad intervju som används då den som intervjuar inte riktigt vet vilket resultat 

som eftersöks utan låter den intervjuade styra samtalet mot det ämne som denne anser är 

viktigt. (Bohgard, 2010, pp. 485-486) 

De frågor som ställdes var mycket öppna och de svar som erhölls gav uppslag till nya 

följdfrågor. Frågor som bland annat ställdes var följande: 

 Hur tycker du att arbetet med fixturen fungerar? 

 Är det något som är svårt eller krävande? 

                                                 
26 Per Ingemarsson, Legitimerad sjukgymnast, KMTI, föreläsning 2013-01-30 



2013-03-27 

BILAGA 4, SIDA6 

 Vet du något om ergonomi och hur man bör arbeta för att minimera belastningen 

på kroppen? 

 Känner du av några smärtor i kroppen efter eller under arbete? 
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3. Resultat 

3.1 Fixtur för häftning av kuts och övriga fästelement 

I denna fixtur punktsvetsas kuts och övriga fästelement fast på den lyftarm som levereras 

till stationen. Fixturerna är rotations fixturer där varje sida är anpassad efter en modell av 

lyftarmar, se figur 1. Varje sida är även märkt enligt den färgkod som används för att 

särskilja modellerna i tillverkningen. Denna färgkod återfinns dock ej på armen utan 

endast i planeringen för tillverkningen. Det gäller således ändå för operatören att tänka 

till kring vilken sida av fixturen som skall användas. Färgkoden hjälper dem dock att 

enkelt finna de hjälpmedel, exempelvis mallar, som behövs till just denna lyftarm.  

 

Figur 31. Rotationsfixtur för häftning av kuts och fästelement. 

Rotering av fixturerna är ett tungt arbete som idag utförs för hand, se figur 2. Detta 

upplevs som ansträngande för kroppen enligt intervju27. Fixturerna kan heller inte 

regleras i höjdled vilket försvårar arbetet för de som inte innehar den arbetslängd fixturen 

anpassats för. 

                                                 
27 Lennart Andersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, intervju 2013-03-15. 
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Figur 32. Rotation av fixturen sker förhand med en vev. 

Just på grund av att det är en rotationsfixtur är det ibland svårt att komma åt armen man 

arbetar med på grund av utstickande detaljer på sidorna, se figur 1. Detta försvårar även 

operatörens möjligheter att arbeta utefter ergonomiska filosofier, dvs. nära kroppen, 

böjda knän osv.28, se figur 3. 

                                                 
28 Lennart Andersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, intervju 2013-03-15. 
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Figur 33. Arbetsställning vid häftning av kuts. 

Andra problem med denna fixtur är att de kuts som skall fästas på armen måste lyftas på 

plats förhand. Dessa kuts är mycket tunga framförallt när det gäller de större modellerna 

av hjullastare då kutsen väger upp mot 20 kg, se figur 4. Detta arbete kan orsaka smärtor i 

operatörernas handleder29. 

                                                 
29 Lennart Andersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, intervju 2013-03-15. 
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Figur 34. Tunga kuts som förhand måste placeras i fixturen. 

När lyftarmarna skall placeras i fixturen hämtas de från ett rullbord med travers och 

passas sedan in i fixturen. När lyftarmarna lyfts av traversen sker detta i en punkt på 

armen vilket gör den en aning ostadig, detta rättar operatören till med egen kraft. I en 

mycket utsträckt position arbetar operatören när denne skall styra lyftarmen till rätt 

position i fixturen, se figur 5. 
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Figur 35. Operatören arbetar i en extremposition vid placering av lyftarm i fixturen. 

Denna fixtur känns gammalmodig på grund av den maskinblå färgen och den sandgjutna 

ytfinheten. Då rotationen av fixturen även sker för hand känns fixturen förlegad. Detta 

medför en känsla av att man arbetar med ett omodernt hjälpmedel. 

3.2 Fixtur för Robotsvetsning av kuts och övriga fästelement 

I denna station arbetar man mycket stående och i samverkan med två svetsrobotar, en för 

höger och en för vänsterutförande. Ur kognitiv synpunkt observerades att det inte finns 

något som indikerar i vilken svets som höger eller väster utförandet skall svetsas i utan 

detta baseras på erfarenhet. 

Armarna placeras enkelt i upprätt position, se figur 7, och programmet för svetsningen 

roterar även fixturen i detta fall. När armarna är färdigsvetsade placeras de på rullbord i 

väntan på att nästa operation skall ta vid. Dessa rullbord är mycket låga, det vill säga inte 

anpassade efter operatörernas längd, se figur 6. 
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Figur 36. Lyftarmens placering i fixtur samt de låga rullbord som armarna placeras på 

inför nästa operation. 

Det som än en gång kan noteras är de utsträckta positionerna som krävs för att styra 

armarna i rätt riktning vid förflyttning med travers. Detta är speciellt krävande då de 

största lyftarmarna skall styras i rätt riktning och position. 

Dessa fixturer känns enklare och modernare, troligen mycket på grund av att fixturen har 

få ingående delar samtidigt som den är placerad i ett avskilt rum med svetsrobot, se figur 

7. 
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Figur 37. Fixtur för robotsvetsning av kuts och fästelement. 

3.3 Fixtur för häftning av lyftramverk 

Fixturen i den sista svetsoperationen i linan är en kombinationsfixtur vars uppgift är att 

positionera lyftarmar och stagrör gentemot varandra inför häftning och senare 

sammansvetsning i pulversvetsrobot. Att det är en kombinationsfixtur innebär att en och 

samma fixtur används till samtliga modeller av lyftramverk som i dagsläget är 20 

modeller. 

För att anpassa fixturen efter modell används idag tappar som placeras i lyftarmens och 

stagrörets kuts. Dessa tappar följer den definierade färgkoden som används genom hela 

processen och finner sin plats i fixturen då samma färg återfinns där, se figur 8. Dessa 

tappar är dock tunga och innebär en hel del spring runt fixturen för att placeringen av 

detaljerna skall ske korrekt, detta upplevs som ett onödigt moment av operatörerna30. 

Dessutom är tapparna placerade på höjder som gör dem svåra att nå, se figur 9. 

                                                 
30 Ronny Pettersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, 2013-02-21. 
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Figur 38. Placering av tapp i stagrörets kuts. 
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Figur 39. Förvaring av tappar. 

Inmatning från häftfixturen till pulversvetsen är automatiserad och sker via ett 

knapptryck. Ljusbågar skyddar operatören genom att avbryta flytten om en person träder 

innanför gränserna. Dessa gränser är tydligt angivna på golvet längs fixturen. Det framgår 

dock inte tydligt när förflyttningen är helt klar. 

Pulversvetsning innebär att en stor mängd damm sprids i omgivningen. Detta har skapat 

en viss oro bland operatörerna angående deras hälsa, detta trots att kontroller har 

genomförts och miljön har godkänts31. 

Fixturen känns robust och stabil mycket på grund av den breda basen. Den innefattar 

många delar vilket gör att den känns komplex vid första anblicken. Med ett fåtal 

instruktioner kan fixturen troligen enkelt förstås då färgkoder och utformning av detaljer 

talar för hur det skall användas. 

3.4 Fixtur för riktning av lyftramverk 

                                                 
31 Ronny Pettersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, 2013-02-21. 
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Denna fixtur används för riktning av lyftramverkets armar efter det att ramverket har 

svetsats samman, se figur 10. Lyftramverket placeras automatiskt i fixturen efter det att 

svetsningen har slutförts. Operatören mäter sedan avståndet mellan armarna för att se om 

det lever upp till toleranserna, gör det inte det värms armarna med gas och riktas rätt med 

hjälp av hydraulik. 

 

Figur 40. Fixtur för riktning av lyftramverket armar. 

De ergonomiska aspekterna som här kan noteras är att fixturen även här inte kan regleras 

i höjdled vilket försvårar arbetet för de operatörer som inte har optimal längd.  

3.4 Arbetssätt och miljö i fabriken 

 Arbetsplaneringen sker i början av varje vecka där veckans efterfrågan fördelas 

mellan skiften. Denna planering sker på en tavla i fabriken där varje lyftramverk 

som skall tillverkas har en egen lapp i den färg som den genomgående färgkoden 

anger för modellen. På detta sätt får arbetarna en tydlig bild över vad som ska 

göras och känslan av att arbete har utförts och kvarvarande arbetet minskar när ett 

ramverk är klart och en av lapparna kan plockas bort. 
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 Operatörerna arbetar utefter ett roterande schema mellan de olika stationerna. 

Detta innebär att de varje arbetsvecka har olika arbetsmoment att utföra och 

därmed annorlunda belastningar på kroppen. 

 Säkerheten är mycket viktig för Volvo och alla som befinner sig i fabriken måste 

bära stålhätteskor, glasögon, hörselskydd och varselklädsel. Operatörerna 

använder flamsäkra arbetskläder. 

 Med all denna utrustning kan det på ett ställe som i svetsavdelningen bli ganska 

varmt men inte på ett sätt som skapar obehag. 

 Ljuset i lokalen kommer endast från lysrör i taket. Allmänbelysningen är dock 

god. Man kan tänka sig att det flammande ljuset som uppstår från alla svetsar i 

rummet kan verka störande för ögat i längden. 

 I fabriken arbetar de med så kallad dragande tillverkning. Detta innebär att 

tillverkning endast sker då det finns ett behov, överproduktion råder alltså inte. 

Detta innebär att vissa processer kan bli stillastående i väntan på att en process 

som tar längre tid skall bli klar. I svetslinan är det just pulversvetsoperationen där 

lyftramverken svetsas samman som är den så kallade flaskhalsen. Denna 

operation tar mellan 30-80 minuter att färdigställa beroende på lyftramverkets 

storlek32. Detta innebär att de intilliggande svetsstationerna får långa vänte tider 

då dessa processer tar betydligt kortare tid. 

 Det råder ett ständigt bakgrundsbuller som dock inte har uppmätts i denna analys. 

Dessutom finns alltid en risk för plötsliga, höga ljud. Det finns krav på att 

använda hörselskydd men detta följs troligen inte alltid, man kan därmed tänka 

sig att även detta i längden kan medföra problem med hörseln. 

                                                 
32 Ronny Pettersson, operatör i lyftramverksgruppen, Volvo Construction Equipment i 

Arvika, 2013-02-21 
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4. Diskussion 

Fysisk Ergonomi 

Den fysiska belastningen som uppstår vid arbetet i processen är generellt sett varierad. 

Varje arbetsstation innehåller flera moment där kroppensrörelser går allt från helt 

utsträckt till ihopdragen och fokuserad, från grova till mer detaljerade arbeten. Dessutom 

är de ofta längre tider mellan det att samma rörelser upprepas, mycket på grund av 

relativt långa processtider. Detta medför att kroppen hinner att återhämta sig.  

De långa väntetider som kan uppstå, när robotar arbetar eller i väntan på att följande 

process skall bli redo för nytt material kan medföra stress känslor. Då man känner sig 

oförmögen att påverka arbetet men samtidigt vet att en viss kvot skall tillverka kan det 

orsaka stress. Särskillt om ett avbrott i processen orsakar förseningar. (Bohgard, 2010) 

Kognitiv Ergonomi 

Fabriken använder sig av ett färgkodssystem för att skilja de olika modellerna av 

hjullastare åt i framförallt tillverkningen. Detta upplevs som ett bra system, ett tydligt 

visuellt hjälpmedel för att sammankoppla verktyg och hjälpmedel med det lyftramverk 

som för tillfället tillverkas. 

Idag kan det vara svårt att veta när förflyttning av lyftramverket startas och avslutas. 

Genom att använda sig av exempelvis ljudsignal när förflyttning av fixturen inleds och 

avslutas kan operatören enklare se att processen har startats och är helt klar. 

Emotionell Ergonomi 

Färgkodssystemet och planeringsmetoden hjälper operatörerna att förstå att det arbete de 

utför är viktigt och att det leder någonstans. Det känns viktigt på just en arbetsplats som 

denna att operatörerna känner att de någon gång blir klara med det de arbetar med och att 

arbetet inte är oändligt. 

Rent visuellt upplevs fixturerna mycket robusta och pålitliga. De inger respekt då de 

upplevs som komplexa. Samtidigt känns vissa av dem omoderna vilket gör att 

operatörerna känner att de arbetar med förlegade hjälpmedel. 

En enkel åtgärd som skulle kunna göras är att motorisera rotationen i rotationsfixturerna, 

detta skulle medföra att fixturen känns mer modern. 

Då lyftramverken svetsas ihop med en pulversvets uppstår en hel del damm i 

fabrikslokalen. Trots att detta kontrollerats och godkänts ur hälsosynpunkt känner 

operatörerna en viss oro för de långsiktiga effekterna. 

  



2013-03-27 

BILAGA 4, SIDA19 

5. Slutsats 

Ergonomin i Volvo fabrikens svetsavdelning är generellt sett bra. Roterande schema 

mellan arbetsstationerna medför att operatörerna alltid förändrar belastningen på kroppen 

och momenten inom varje arbetsstation är även de mycket olika. 

Det finns bra metoder för att öka förståelsen för hur en uppgift skall utföras exempelvis 

färgkoden som är genomgående för hela tillverkningen. 

Då de ingående momenten i processen tar olika lång tid kan stresskänslor uppstå, särskilt 

om det råder förseningar i produktionen. Att åtgärda detta skulle dock kräva stora 

förändringar i processen. 

Det finns vissa tunga arbeten som skulle kunna åtgärdas med hjälp av olika hjälpmedel. 

Att fixturerna inte kan regleras i höjdled är också något som bör förändras. 
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Bilaga 5 – Driftfaktor 

Robot 10 – Robotsvets för fastsvetsning av kuts och fästelement. 
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Robot 11 – Robotsvets för fastsvetsning av kuts och fästelement. 
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Pulver 3 – Pulversvetsrobot för sammansvetsning av lyftramverk. 

 


