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Ordlista 

Svetscell - Avgränsat område i en produktion där svetsoperation förekommer. 

Inmatningssystem - Hur inmatningen av detaljer till operationer går tillväga. 

Halvautomatisk - Operationen körs till hälften automatiskt. 

Helautomatisk - Operationen körs helt automatiskt. 

Fixtur - Anordning som hjälper till att fixera detaljer vid operationer. 

Råvarulager - Lager där samtliga råämnen förvaras. 

Mellanlager - Lager där PIA (Produkter I Arbete) förvaras mellan operationer. 

Färdigvarulager - Lager där samtliga färdigställda produkter förvaras. 

  



 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett projekt som startats på uppdrag av Morgan Sahlin vid 

Wermland Mechanics AB i Töcksfors och handlar om att se över samt utveckla ett 

inmatningssystem till en svetscell. Projektet görs i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid Karlstads 

universitet och omfattar 22,5 hp. 

Företaget har idag fått in ett hyllplan i produktionen där ett av momenten är att svetsa på 

en förstärkning. Till sitt förfogande har de en svetscell som idag enbart står stilla, tar upp 

plats och kostar pengar. Svetscellen har tidigare varit halvautomatisk men företaget önskar 

att bygga om den så den istället blir helautomatisk. Målet är att utveckla ett koncept som 

passar företagets verksamhet och att i slutet av projektet kunna se en fungerande 

helautomatisk svetscell. 

Projektet följer en projektmodell som grundar sig i produktutvecklingsprocessen med 

faserna förstudie, konceptgenerering, konceptval, konceptbeskrivning, layout- samt 

detaljkonstruktion. Varje fas kompletteras med speciellt utvalda designverktyg. Under 

processens gång har det också genomförts analyser, observationer, intervjuer och 

studiebesök. 

Utifrån den inledande förstudien som baserades på observationer, analyser och 

informationssökning så sammanställdes en produktspecifikation där det listades vilka krav 

och önskemål som slutprodukten förväntas uppnå. Specifikationen resulterade i projektets 

första problemställning: "Hur skall ett inmatningssystem till en automatiserad svetscell 

utformas som medger plats för hyllor och förstärkningar med inriktning mot 

användarvänlighet?". Denna problemställning var grunden i den kommande 

konceptgenereringen och själva specifikationen utgjorde grunden i valet av koncept. 

Processen resulterade i två koncept som presenterades för uppdragsgivaren och som 

motsvarade den uppsatta problemformuleringen. Båda koncepten grundar sig i att utnyttja 

hur detaljerna kommer till operationen och innebär att de matas in direkt i svetscellen och 

vidare på pallarna. Koncepten skiljer sig i hur hyllplanen staplas på pallarna, det ena 

omfattar en liggande lösning medan det andra en stående lösning. Lösningen passar 

företagets verksamhet bra och kan anpassas på de flesta operationer i produktionen. 



 

Abstract 

This report deals with a project that´s been initiated on the behalf of Morgan Sahlin at 

Wermland Mechanics AB in Töcksfors and is about to look over and develop a input 

system for a welding cell. The project is done in the course Degree of Bachelor of Science 

in Innovation and Design Engineering, MSGC12 at Karlstad University and comprises 22,5 

credits. 

Today the company has received a shelf in the production where one of the steps is to 

apply a reinforcement by welding. At their disposal, they have a welding cell that today is 

just standing still, taking up space and costs money. The welding cell has previously been 

semi-automatic but the company now wish to rebuild it so it instead becomes fully 

automatic. The goal is to develop a concept that suits the company's operations and that at 

the end of the project gaze upon a functioning fully automatic welding cell. 

The project follows a project model based on the product development process with the 

phases pilot study, concept generation, concept selection, concept description, layout and 

detail design. Each phase is supplemented with specially selected design tools. During the 

process analyzes, observations, interviews and site visits has also been carried out. 

After the pilot study that was based on observations, analysis and gathering of information, 

a specification took form where the requirements and requests, of what the final product is 

expected to achieve, were listed. The specification resulted in the project´s first problem: 

"How should a feed mechanism to an automated welding cell be designed that allow room 

for shelves and reinforcements, with focus on the user-friendliness?". This problem was 

the foundation of the upcoming concept generation and the specification became the basis 

of the choice of concept. 

The process resulted in two concepts that were presented to the client and which 

corresponded to the established definition of the problem. Both concepts are based on 

exploiting how the details arrives and means that they are entered directly into the welding 

cell on the pallets. The concepts differ in how the shelves are stacked on the pallets, one 

comprises a solution where the shelves are laying down while in the other one they are 

standing up. The solution suits the company well and can be adapted to most of the 

operations in their production.  
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1. Inledning 

Projektet handlar om att bygga om en svetscell som tidigare varit halvautomatisk till 

helautomatisk som i sin tur kommer bidra till en snabbare produktion. För att lyckas med 

projektet krävs mindre delprojekt och i denna rapport presenteras arbetet som handlat om 

att ta fram ett inmatningssystem av detaljerna till den ovan nämnda svetscellen. Projektet 

var på uppdrag av Morgan Sahlin1 på Wermland Mechanics AB och gjordes i kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid 

Karlstads universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp, handledare i projektet var 

universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var professor Leo de Vin. Innan 

projektet startades så har det studerats 2,5 år på Högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design där det ingått kurser som bland annat mekanik, 

hållfasthetslära, maskinelement, produktionssystem, tillverkningsteknik, integrerad 

produktutveckling och andra ingenjörs- samt diverse designrelaterade kurser. Projektet  

utfördes på Karlstads universitet och på Wermland Mechanics AB. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Wermland Mechanics AB 

Företaget Wermland Mechanics AB är beläget i västra Värmland och har produktion i 

Töcksfors samt Svanskog. Företagets arbetsområden är konstruktion och 

tunnplåtsbearbetning men ägnar sig också åt pulverlackering, slutmontering och logistik. 

Deras verksamhet står för kontraktstillverkning och de levererar idag produkter till företag 

inom en rad olika branscher (Wermland Mechanics 2015). 

1.1.2. Produktion 

Produktionen har med åren gått från manuellt arbete till automatiserat och det är främst 

kring kantpressmaskinerna som utvecklingen gått mest framåt. Företaget strävar ständigt 

efter förbättringar i arbetet där automatisering är ett bra hjälpmedel men likt andra företag 

kommer de aldrig helt ifrån manuellt arbete. I produktionen finns även en svetsavdelning 

där det bland annat finns utrustning till MIG/MAG- och punktsvets. Tidigare har det även 

funnits en halvautomatisk robotpunktsvetscell som idag står stilla. De har nu fått in ett 

hyllplan i produktionen där ett av momenten är att svetsa på en förstärkning. De vill gärna 

använda denna robotpunktsvetscell men önskar att den denna gång skall vara 

helautomatisk. 

 

                                                 
1
 Morgan Sahlin - Uppdragsgivare/Teknikchef vid Wermland Mechanics. 
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1.2. Problemformulering 

Hur skall ett inmatningssystem till en automatiserad svetscell utformas som medger plats 

för hyllplan och förstärkningar med inriktning mot användarvänlighet? 

1.3. Syfte 

Syftet är att få svetscellen i arbete som idag är en outnyttjad resurs och enbart tar upp plats 

i produktionen. När arbetet är klart kommer produktionen av hyllplanen vara mer effektivt 

och intäkterna kommer öka. Till arbetet skall också de kunskaper som erhållits under 

studier på innovationsteknik och designingenjörsprogrammet tillämpas samt ta lärdom och 

vinna nya erfarenheter. 

1.4. Mål 

Målet är att ta fram ett koncept som motsvarar uppdragsgivarens förväntningar. Konceptet 

skall vara produktionsanpassat och förenkla arbetet för både arbetare och robot. Projektet 

skall visualiseras med bilder och mynna ut i en muntlig presentation samt en akademisk 

slutrapport. Målsättningen är att efter projektet kunna ta ut en högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design samt kunna se en fungerande helautomatisk svetscell. 

1.5. Avgränsningar 

Inmatningssystemet skall i första hand anpassas efter det hyllplanet och förstärkningarna 

som återges i problemformuleringen. Andra avgränsningar är: 

 Projektet kommer endast ta hänsyn till Wermland Mechanics produktion. 

 Nyttja de resurser som finns hos företaget i form av material och personal. 

 Den ergonomiska aspekten riktar sig först och främst till de operatörer i anknytning 

till svetscellen. 

 Den hållbara aspekten behandlas endast ytligt hur inmatningssystemet påverkar. 
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2. Genomförande 

Projektet följer strukturen av noga utvalda faser ifrån produktutvecklingsprocessen med 

inslag av designmetodik för att nå det önskade resultatet, se figur 1. De moment som ingår 

är förstudie, konceptgenerering, konceptval, konceptbeskrivning, layoutkonstruktion samt 

detaljkonstruktion (Johannesson et al. 2004). 

 
Figur 1. Processens faser. 

2.1. Projektplan 

För att ge projektet störst möjligheter att lyckas så gjordes en projektplan som ger en bra 

grund att stå på för kommande process. Planen är inte definitiv men är till för att identifiera 

alla inblandade och deras roller i projektet, ge en tidsuppfattning och arbetsfördelning, 

fördela resurser samt identifiera milstolpar och grindhål i projektet som utgör själva ramen i 

tidsplaneringen (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

Till en början anges vilken bakgrund projektet har. Här beskrivs vem uppdragsgivaren är, 

varför projektet startats och talar om varför det skall genomföras. Under denna rubrik 

refereras det också till vilka dokument man använt sig av för att skapa projektplanen. 

Därefter identifierar man vilka mätbara mål man har i projektet. Målen kan delas in i två 

olika delar nämligen projektmål och affärsmål. Med projektmål menas de mål som är 

kopplat till slutprodukten både från din egen sida och från uppdragsgivaren. Affärsmålen 

kan till exempel koppla till den tid det tar att utföra projektet och vad det skall kosta 

(Eriksson & Lilliesköld 2004). Vad detta projekt anbelangar så är det i första hand 

projektmålen det är frågan om. 

För att visa hur de olika aktiviteterna är beroende av varandra så gjordes också ett PERT-

schema. Här identifieras vilka aktiviteter och händelser som projektet består av, kartlägger 

vilka aktiviteter som är beroende av varandra samt vilka som kan göras parallellt. Med en 

uppskattad tid på aktiviteterna kan också den kritiska vägen synliggöras i projektet d.v.s. 

den längsta tiden som det tar till dess att projektet är färdigt. Det är mycket viktigt eftersom 

det troligast är längs denna linje som förseningar i projektet kommer att uppstå (Eriksson 

& Lilliesköld 2004). 
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För att uppskatta en tidsplan på projektet gjordes därefter ett GANTT-schema där det 

anges vilka de olika arbetsmomenten är samtidigt som man sätter en uppskattad tid för 

dem. Aktiviteterna representeras på en y-axel och projekttiden på x-axeln. Varje aktivitet 

tilldelas en stapel som sträcker sig utmed tidsaxeln och längden på stapeln representerar 

den uppskattade tiden för varje aktivitet. Detta schema ger en god översikt om vad som 

kan ta längre tid men duger inte som uppföljning eller styrning av projektet eftersom den 

saknar redovisning av hur de olika aktiviteterna är beroende av varandra (Johannesson et al. 

2004). Både PERT- och GANTT- schema bifogades i projektplanen. 

Slutligen gjordes också en uppskattning av risker enligt miniriskmetoden. Detta är de risker 

man kan se redan innan start som antingen medför positiv eller negativ inverkan på 

projektet. Riskerna ges en sannolikhetsfaktor, vilken konsekvens det medför och tilldelas 

därefter en riskfaktor (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

2.2. Förstudie 

En väl genomförd förstudie är basen till alla lyckade projekt. Här tar man reda på samtlig 

information som kan tänkas behövas framöver i projektet Förstudien ger insikt i den 

verksamheten som arbetet kommer utföras i samtidigt som man får reda på om det 

verkligen finns efterfrågan inför det önskade projektet (Johannesson et al. 2004). 

Förstudien till detta projekt har baserats mycket på observationer och information från 

uppdragsgivaren men också från litteratur- och internetsökning. 

2.2.1.  Svetscell 

Det är viktigt att granska svetscellen som arbetet utförs i och dess omgivning för att kunna 

anpassa arbetet. Svetscellen ritades därför upp med en enkel skiss och intervjuer svarade på 

hur operationen gått till tidigare. De komponenter som redan fanns i cellen och som 

kommer att användas i arbetet kollades upp, där också information kring komponenternas 

kapacitet och egenskaper noterades. Metoderna var i första hand observationer och 

information från uppdragsgivaren men också strukturerad internetsökning förekom då viss 

information saknades. 

2.2.2.  Inmatningssystem 

Inmatningssystemet kan se olika ut beroende på vilken slags produktion arbetet handlar 

om. Därför gjordes en undersökning om vad för slags lösningar som redan fanns i den 

tilltänka produktionen. Det genomfördes också en strukturerad internetsökning för att se 

om det fanns olika typer av inmatningssystem och hur andra industrier har löst problemet. 

Metoderna var i första hand observationer kring de system som redan finns samt 

strukturerad internetsökning. 
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2.2.3.  Produktion 

Först och främst klargjordes vilka detaljer som skall produceras och hur dessa ser ut. Det 

gjordes observationer på hur produktionsprocessen ser ut för varje detalj. Där noterades 

vilka operationer som ingår, hur långa transportsträckor det är samt vilka mänskliga 

interaktioner som förekommer längs processen. Detta för att se om det fanns möjlighet att 

påverka något steg tidigare i processen som i sin tur hjälper till att uppnå en optimal 

lösning. Det togs också hänsyn till den ergonomiska aspekten  mellan föregående operation 

och svetscellen för att bättre anpassa inmatningssystemet för operatörerna. Metoderna var i 

första hand observationer och information från uppdragsgivaren. 

2.2.4.  Automatisering 

Varför automatisering görs kan man tänka sig men trots detta gjordes det en undersökning 

på vad det faktiskt innebär att automatisera olika produktionsmoment och hur utvecklingen 

har sett ut. Därför är det intressant att se vad som verkligen kan automatiseras, hur långt 

man kan göra det samt hur automatisering skiljer sig beroende på vilken bransch det gäller. 

Metoden var strukturerad internetsökning. 

2.2.5.  Tillverkningsanpassning 

För att spara både tid och kostnad i projektet så underlättar det ifall produktionen av själva 

slutkonceptet går att göra på plats hos företaget. Därför gjordes en undersökning om vilka 

typer av material som finns till förfogande genom att kontrollera företagets råvarulager, se 

hur tidigare lösningar konstruerats samt se vad företaget använt sig av när de byggt bland 

annat fixturer och prototyper. Det var en viktig aspekt att ta hänsyn till i kommande 

konceptval då det ju inte är någon idé att gå vidare med ett koncept om det inte finns 

material eller om konstruktionen är för komplicerat i förhållande till de givna resurserna. I 

detta projekt var det dessutom ett krav av uppdragsgivaren att medge egenproduktion så 

det var därför av stor vikt. Metoderna var en inventering i företagets råvarulager samt 

information från uppdragsgivaren. 

2.2.6.  Intervjuer 

Det genomfördes muntliga intervjuer med två svetsarbetare som varit aktiva inom företaget 

under en längre tid och som var med när den tidigare produktionslösningen var i bruk. 

Anledningen till varför det gjordes en muntlig intervju var på grund av att arbetarna 

samtidigt arbetade och ansågs därför vara smidigast. Den mesta informationen kring själva 

svetscellen hade redan getts av uppdragsgivaren och därför bedömdes det att två intervjuer 

med svetsarbetare räckte. Intervjuerna bidrog till en bättre syn om hur arbetarna upplever 

det och kunde bringa klarhet i vad de anser gärna blir bättre, allt för att anpassa 

användarvänligheten. 
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2.3. Produktspecifikation 

När förstudien var klar var det dags att sammanfatta det hela till en produktspecifikation eller 

kravspecifikation som det också kallas. Detta gör man för att försöka konkretisera sin 

produkt rent konstruktionsmässigt. Här bestämmer man vilka krav och önskemål det 

slutliga konceptet skall medge och här anges också den första problemformuleringen som 

ligger till grund för en kommande idégenerering (Johannesson et al. 2004). När den var klar 

skickades dokumentet till uppdragsgivaren för godkännande som konfirmerar att arbetet är 

på rätt spår. Produktspecifikationen är ett levande dokument som kan komma att ändras 

under projektets gång men kommer vara grunden till de beslut som tas i det kommande 

konceptvalet. 

En funktionsanalys gjordes för att verkligen bryta ner produkten och kartlägga vilka 

funktioner som förväntas på den gällande produkten. Detta är en effektiv metod för att 

identifiera huvud-, nödvändiga-, önskvärda- samt onödiga funktioner (Landqvist 2001). 

Huvudfunktionen är vad produkten har som syfte att åstadkomma. Nödvändiga funktioner 

kan vara nödvändiga för att produkten överhuvudtaget skall fungera eller också funktioner 

som gör att produkten uppfyller specifika bestämmelser. Med önskvärda funktioner kan 

man syfta på delfunktioner som är önskvärda för att förenkla eller förbättra produkten. De 

onödiga funktionerna gör egentligen inget annat än att skänka ett mervärde åt produkten 

och hjälper inte till att lösa huvudproblemet.  

En House of Quality gjordes för att koppla samman de olika kundbehoven med 

konstruktionsparametrar. Dessa konstruktionsparametrar kan i sin tur påverka varandra 

både positivt och negativt vilket också identifieras i martrisen. När varje kundbehov har 

jämförts med konstruktionsparametrarna så räknas summan ihop och 

konstruktionsparametrarna rankas. Denna ranking gör klart vilka parametrar som mest 

påverkar kundbehoven (Johannesson et al. 2004). 

2.4. Konceptgenerering 

När det var dags att generera fram koncept kallades en utvald grupp människor in till en 

idégenereringssession. De som bjöds in hade blandade erfarenheter vilket förhoppningsvis 

skulle leda till en intressant session med många varierande idéer. Tre av deltagarna gick på 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, en deltagare gick på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och en deltagare gick media och 

kommunikation. Ingen från företaget var närvarande vilket var ett medvetet val. 

Anledningen var att en idégenerering är tänkt att öppna upp och spinna vidare på varandras 

idéer. Om företagsarbetare hade deltagit i sessionen med sina gamla erfarenheter upplevdes 

det finnas risk för att lösningarna antingen redan fanns eller var för inriktade. 
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Inför idégenereringen så delades problemformuleringen upp i tre mindre mer avgränsade 

problemställningar som tillsammans bidrar till att lösa huvudproblemet. Dessa tre 

problemställningar var: 

 Hur skall inmatningssystemet utformas? 

 Hur kan de två detaljerna föras samman inför svetsningen? 

 Hur kan man ändra ”magasinets” storlek i längd och bredd? 

Under sessionen användes sammanlagt fem idégenereringsmetoder. Dessa metoder var: 

negativ idégenerering, slumpordsassociation, 6-3-5-metoden, slipwriting och brainstorming. 

Negativ idégenerering går ut på att vända på problemställningen och istället tänka hur man 

kan göra produkten så dålig som möjligt. Därefter skriver man motsatsen till de 

parametrarna som skrivits ner och får därför en lista på saker att ta i akt för att undvika det 

dåliga. Slumpordsassociation går till så att man skriver ner ett slumpmässigt ord som de 

andra sedan spinner vidare på och säger det första ord som dyker upp i huvudet. I 

slutändan har man en lista på en massa slumpord som för hoppningsvis hjälper till att 

stimulera och öppna upp det kreativa tänkandet, när man sedan genererar idéer utifrån 

dessa ord. 6-3-5-metoden går ut på att man skriver ner tre idéer på fem minuter för att 

sedan skicka vidare till deltagaren bredvid. Då startas fem nya minuter och nästkommande 

deltagare kan välja mellan att antingen skriva ner tre helt nya eller spinna vidare på den 

föregåendes idéer. När alla deltagare har sitt eget papper igen har man förhoppningsvis en 

mängd utvecklade koncept. Slipwriting går ut på att deltagarna skriver ner så många idéer 

som möjligt på post-it lappar. Efteråt berättar var och en hur de tänkt (Johannesson et al. 

2004). Brainstorming är en metod där alla deltagare tillsammans diskuterar och sporrar 

vidare på varandras idéer. Kritik är inte välkommet under metoden utan det är tänkt att 

lyfta fram det positiva i idéerna (Nielsen 2003). 

Metoderna negativ idégenerering och slumpordsassociation användes till den första 

problemställningen, 6-3-5-metoden och slipwriting användes till den andra och 

brainstorming användes till den tredje. 

När idégenereringssessionen var klar samlades allt material in och bearbetades för att 

sammanställa helhetskoncept. När allt var klart fanns sammanlagt elva stycken 

helhetskoncept och samtliga tilldelades en liten konceptbeskrivning. Förutom koncepten 

genererades också en mängd mervärden. 
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2.5. Konceptval 

När det var dags att välja vilket eller vilka koncept som skulle gå vidare för vidareutveckling 

användes fyra matriser som underlättar konceptvalet steg för steg, en illustration av 

valprocessen kan ses i figur 2. Samtliga steg valdes att genomföras för att uppnå bästa 

möjliga resultat. Konceptvalet är förankrat i den produktspecifikation som ställts upp 

tillsammans med uppdragsgivaren. 

 
Figur 2. Valprocessen. 

2.5.1.  Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris ställs upp för att jämföra koncepten med viktiga och övergripande 

parametrar (Johannesson et al. 2004). Parametrar som koncepten jämfördes mot var om de 

löste huvudproblemet, om alla krav var okej, om de var realiserbara, säkerhet, budget, 

ergonomi, om all info fanns tillgängligt och om koncepten passade företaget. De som 

bedöms med ett ”+” går vidare, ett ”-” elimineras, ett ”?” är i behov av mer information 

och de med ett ”!” kontrolleras mot produktspecifikationen. Om det bedöms att ett 

koncept inte uppfyller någon av dessa parametrar så är det ingen idé att konceptet fortsätter 

i valprocessen och kan plockas bort (Johannesson et al. 2004). 
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2.5.2.  Relativ beslutsmatris 

I en relativ beslutsmatris jämförs koncepten med kriterierna i produktspecifikationen. Ett 

koncept väljs som referens och de andra koncepten jämförs mot detta koncept. De som 

markeras med ett ”+” är bättre, ”-” är sämre och ett ”0” är lika bra som referensen. När 

matrisen är klar så syns vilka koncept som sämst motsvarar kriterierna i 

produktspecifikationen och kan också de tas bort (Johannesson et al. 2004). 

2.5.3.  Kriterieviktmatris 

För att skilja de återstående koncepten åt så genomfördes en kriterieviktmatris där man 

viktar varje kriterium för att sedan göra om den relativa beslutsmatrisen. Varje kriterium 

jämfördes mot varandra och bedömdes ifall något kriterium var viktigare än det andra eller 

om de var lika viktiga. Ifall det kriteriet man utgick ifrån var viktigare än det man jämförde 

mot så markerades ”1”, om det inte var viktigare så markerades ”0” och om de var lika 

viktiga så markerades ”0,5”. Därefter räknades summorna ihop och varje kriterium 

tilldelades en viktfaktor (Johannesson et al. 2004). 

2.5.4.  Relativ beslutsmatris med viktade kriterier 

När kriterierna blivit viktade gjordes den relativa beslutsmatrisen om och koncepten 

tilldelades poäng för varje ”+” som koncepten hade sen tidigare men också minuspoäng 

för varje ”-”. Pluspoängen respektive minuspoängen motsvarade den viktfaktor som varje 

kriterium hade tilldelats i tidigare matris (Johannesson et al. 2004). När matrisen var färdig 

räknades poängen ihop och de med sämst poäng valdes att inte vidareutvecklas. 

2.5.5.  Expertråd 

Det tar tid att utveckla en expertis inom ett ämne och anses tillsammans med utbildning 

äga en bred kunskap (Cross 2011). Därför kan det vara en viktig aspekt att ta med i ett 

konceptval. Av den anledningen så visades de återstående koncepten för speciellt utvalda 

personer på företaget innan det definitiva beslutet om vilket koncept som skall presenteras. 

Koncepten presenterades för uppdragsgivaren som var väl insatt i ämnet och för en annan 

som inte var lika insatt i projektet. Tanken var att uppdragsgivaren med sin expertis kunde 

ge viktig input kring koncepten och att den som inte var speciellt insatt i projektet kunde 

komma med synpunkter som har blivit förbisett. Presentationen bestod inte av fullständigt 

utvecklade koncept utan mer principer för hur det skulle kunna gå till. Det uppmuntrades 

därefter av dessa personer att komma med konstruktiva synpunkter samt att peka ut deras 

personliga favorit. Dessa synpunkter och diskussioner kommer vara den sista 

komponenten för att göra ett så välgrundat konceptval som möjligt. 
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2.6. Utveckling av valt koncept 

När konceptvalet var gjort återstod tre koncept som gick vidare för vidareutveckling. 

Arbetet skulle fortgå genom att utveckla de valda koncepten först på layoutnivå. Efter 

layoutkonstruktionen redovisades de valda koncepten för de övriga arbetarna på företaget 

som är involverade i ombyggnationen av svetscellen. Där valdes endast ett koncept ut som 

gick vidare för att detaljkonstrueras och förverkligas. 

2.6.1.  Layoutkonstruktion 

I layoutkonstruktionen konstruerades de övergripande faktorerna som till exempel hur det 

skall se ut och hur det skall fungera. Det var meningen att visa hur koncepten kommer 

fungera i sin helhet. Till detta gjordes skisser som senare blev mer förverkligade i ett CAD-

program som hette Creo. Att arbeta med modellering är ett funktionellt verktyg som skapar 

en bättre insikt och hjälper att eliminera risken för fel och brister tidigare i processen. Detta 

bidrar till ett bättre beprövat slutkoncept förebygger risken för oönskade kostnader på 

grund av sena ändringar i projektet (Hallgrimsson 2012). 

2.6.2. Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktionen skulle nu det enda 

kvarvarnade konceptet konstrueras på 

detaljnivå och sedan förverkligas. Med det 

konceptet som valdes efter 

layoutkonstruktionen följde ett nytt problem 

angående staplingen av hyllplanen. Det fanns 

redan L-stöd i produktionen som var stora 

och otympliga samt tog upp en massa plats 

när de inte var i bruk, se figur 3. Det var 

önskvärt att fortfarande kunna stapla 

hyllplanen stående när man använder en 

vanlig sj-pall. Arbetet fortsatte därför med att 

utveckla ett smidigt stöd som erbjöd samma 

lutning på hyllplanen men som enkelt kunde 

plockas bort och som inte tar upp stor plats 

när det inte används. Arbetet gjordes på plats 

hos företaget och innebar mycket samarbete 

med de övriga involverade. Det gjordes förstudie, analyser kring andra staplingsmöjligheter 

och slutligen också bearbetning i Creo innan tillverkningen började. 

  

Figur 3. Befintligt L-stöd. 
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För att ge ett avstamp i detaljkonstruktionen och ge inspiration så samordnade 

uppdragsgivaren ett studiebesök hos ett företag som tillverkar torkskåp. I deras produktion 

fanns nämligen en helautomatisk svetscell som var av intresse. Detta gav en chans att 

jämföra deras befintliga lösningar med det tilltänkta slutkonceptet samt de andra koncepten 

som tagits fram under projektets gång. 

För att styrka konceptet ur ett ergonomiskt perspektiv så genomfördes också en muntlig 

intervju med en legitimerad sjukgymnast i Karlstad. Under intervjun målades ett scenario 

upp och tanken var då att sjukgymnasten som expert skulle ge sina synpunkter kring detta 

ur ett ergonomiskt perspektiv. Slutligen presenterades även det tilltänkta konceptet och 

sjukgymnasten uppmuntrades att även här ge sitt expertutlåtande. Intervjun genomfördes i 

Karlstad och pågick i cirka 15 minuter. 

2.7. Redovisning 

Redovisningen av arbetet ägde rum den 25 maj 2015 på Karlstads universitet. Det var en 

muntlig presentation med stöd av en PowerPoint och pågick i cirka 15 minuter. Efter 

presentationen ställdes arbetet ut i en egenutformad monter där allmänheten välkomnades 

att komma och ställa frågor samt ge sina synpunkter kring arbetet. 
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3. Resultat 

I detta kapitel återfinns resultatet från de olika momenten i processen och presenteras i 

samma ordning som följer i föregående kapitel. 

3.1. Projektplan 

Den uppsatta projektmodellen innehar faserna inlämning av projektplanering, förstudie, 

produktspecifikation, idégenerering, konceptgenerering, konceptbeskrivning, konceptval, 

layoutkonstruktion, detaljkonstruktion, slutrapport samt slutredovisning och utställning. De 

risker som kunde identifieras innan projektstarten var eventuell sjukdom, tidsbrist, dålig 

engagemang från examensarbetare, -handledare, -uppdragsgivare, lösningen inte är rimlig 

på grund av tekniska aspekter, produktionen ändras och att resursbokningen inte går ihop. 

De återgärder som listas upp för att förebygga att detta inte inträffar är att noga planera 

projektet, ständigt styra projektet till det bästa och att noga tänka igenom de beslut som tas. 

För att ge bästa möjliga material till slutrapporten fördes en loggbok under hela projektets 

gång och en ständig dokumenthantering på studentplattformen It´s learning, se Bilaga 1: 

Projektplan. 

3.2. Förstudie 

I förstudien framgick det att ett fungerande inmatningssystem är kritiskt för hela 

operationen och produktionslinjen. Enligt Morgan Sahlin2 så är ett inmatningssystem 

kritiskt för en fungerande helautomatisk operation. Fungerar inte inmatningssystemet som 

det ska så finns risk för att drastiska förändringar, till exempel kvalitetsförbättring, måste 

vidtas vilket försenar arbetet. När det då gäller en robotcell så är det viktigt att det blir 

korrekt så att inte en hel omgång måste kasseras. Alla dessa risker medför alltså att en 

flaskhals uppstår i produktionslinjen. Inmatningssystemet är en bidragande del till en lyckad 

produktion. 

3.2.1.  Svetscell 

Idag står svetscellen helt stilla där den enbart tar upp plats i produktionen och 

komponenterna i svetscellen är outnyttjade. Svetscellen är belägen nära arbetarnas toaletter 

vilket innebär att det ständigt kommer röra sig folk runt svetscellen. På andra sidan ligger 

en annan helautomatisk svetscell med MIG-svets och i direkt anslutning till dessa finns ett 

mellanlager där detaljerna som inväntar någon form av svetsoperation lagras. 

Inuti svetscellen står en robot av märket Motoman YR-UP50N-B00, se figur 4a. Information 

om roboten är dock hämtad från en liknande robot Motoman UP50 XRC då information 

saknades på företaget. Roboten har sex axlar, klarar upp till 50 kg last, har en räckvidd på 

                                                 
2
 Morgan Sahlin - Uppdragsgivare/Teknikchef vid Wermland Mechanics. 
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cirka 3,5 meter i vertikalled och cirka 2 meter i horisontalled (RobotWorx 2015). 

Styrsystemet som finns tillgängligt i cellen är av typen Motoman NX100 och klarar enkelt 

flerfaldiga uppgifter, har ARM (Advanced Robot Motion) -styrning samt anses ha klassens 

bästa planering av bana (Motoman 2015a). Svängbordet är av typen Motoman VMI-500NM 

och är ett tvåstationsbord med en kapacitet på 500 kg per station, se figur 4b. Svängbord är 

en mycket bra produktionslösning som sparar både tid och kostnad (Motoman 2015b).  

Efter samtal med Morgan Sahlin3 framgick det att tidigare så har svetscellen varit 

halvautomatisk och användes till att punktsvetsa kassetter i olika steg. Detta har gjorts 

genom att en operatör står vid ena sidan av svängbordet och flyttat kassetterna och fäst 

dem vid olika fixturer steg för steg, se figur 4b. När operatören var klar svängde 

svängbordet 180º så att kassetterna nu var inuti cellen. Där förde roboten varje kassett till 

en stationär punktsvets för att svetsas och fördes sedan tillbaka till sin ursprungliga fixtur. 

Samtidigt som roboten arbetade inne i cellen så gjorde operatören i ordning nästa omgång 

på sin sida om svängbordet. Företaget har fått erbjudande att sälja svetsroboten och dess 

tillbehör men tackat nej. De har alltså rent teoretiskt redan investerat en summa pengar 

genom att behålla den. 

 
Figur 4. Bildcollage över svetscellen: robot [a] och svängbord med fixturer [b]. 

                                                 
3
 Morgan Sahlin - Uppdragsgivare/Teknikchef vid Wermland Mechanics. 
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3.2.2.  Inmatningssystem 

Idag finns väldigt många olika lösningar ute på marknaden. Alla lösningar är beroende av 

hur detaljen ser ut och kan därför se unika ut men äger samma princip. I företagets 

produktion finns några återkommande system till de olika operationerna.  

Det klart vanligaste systemet vid de hel- eller halvautomatiska operationerna är att köra in 

hela pallar med detaljer som de är. De placeras inne i cellen antingen med hjälp av styrlasrar 

som är fästa i taket eller markeringar i golvet. För att roboten skall få ett korrekt grepp 

plockas detaljerna en och en för att sedan placeras i ett refereringsbord, detta för att 

roboten skall vara helt säker på att den greppar detaljen korrekt. Ett annat system är med 

ett så kallat rörligt fixeringsbord som består av ett hålbord och styrpinnar. Med styrpinnarna 

fixeras detaljen som skall bearbetas där roboten plockar dem för att även här använda sig 

av ett refereringsbord. 

3.2.3.  Produktion 

Detaljen som skall bearbetas i svetscellen är ett hyllplan. På hyllplanet skall det svetsas på 

en förstärkning, se figur 5. Hyllplanen finns i fem olika dimensioner; 600x250, 600x370, 

900x250, 900x370 och 900x470 mm. Förstärkningen är oförändrad i bredd men finns i två 

olika längder; 550 och 850 mm. Det lilla spelrummet som uppstår mellan ändarna på 

förstärkningen och hyllplanets kortsidor är till för att ge plats åt stödskenorna som håller 

upp hyllplanen. 

 
Figur 5. Hyllplan med förstärkning. 
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Hyllplanet börjar som råämne i ett råvarulager som först transporteras till en stansmaskin 

som stansar ut hyllplanets dimensioner. Därefter förs de till en bockningsmaskin där de 

bockas till och får sin form. När hyllplanen är klara staplas de stående i pallar som är 

försedda med pallkragar, detta för att få plats med så många som möjligt samt kunna stapla 

pallarna på varandra i mellanlagret. Enligt Tomas Persson4 så är mellanlagret nödvändigt då 

de måste invänta svetsavdelningen och detaljer som skall svetsas måste därför fördröjas 

kvar en stund. Transportsträckorna mellan operationerna är relativt korta. 

Förstärkningarnas flöde liknar hyllplanens bortsett från att bockningen sker manuellt och 

att de är enklare att stapla. Dock behöver de fortfarande lagras i mellanlagret tillsammans 

med de andra detaljerna och transportsträckorna är lite längre än för hyllplanen. 

De situationer då mänsklig interaktion förekommer som noterades längs processen är då 

laddning av detaljerna vid operationerna sker, när de plockas ut samt när de transporteras 

mellan operationerna. Enligt Arbetsmiljöverket (AV) finns det viktiga faktorer att ta hänsyn 

till när det gäller belastningsergonomi på arbetsstationer. Detta projekt omfattar en 

stående/gående arbetsställning och belastningsskador kan då uppstå i nacke, rygg, 

axlar/armar och ben. Det som eftersträvas, enligt Arbetsmiljöverket (2012), vid 

arbetsstationen för att undvika belastningsskador är för:  

Nacke 

En upprätt arbetsställning med möjlighet till fria rörelser.  

Rygg 

En upprätt arbetsställning med möjlighet till fria rörelser samt möjlighet att växla till 

sittande. 

Axlar/armar 

Arbetshöjden och räckområdet är anpassat till arbetsuppgift och individ. 

Ben 

En fri rörelsemöjlighet på ett stabilt, halksäkert, jämt och vågrätt underlag med möjlighet 

att växla till sittande. 

Det skall strävas efter att utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetsställningar 

och arbetsrörelser är gynnsamma för kroppen, så långt att det är praktiskt möjligt. 

Repetitivt arbete bör i normala fall inte förekomma och speciellt inte under svåra 

omständigheter. Måste repetitiva rörelser ändå förekomma i arbetet så skall det finnas 

möjligheter till arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser (Arbetsmiljöverket 2012). Enligt 

Abrahamsson et al. (2008) så räcker det inte med att tekniken är anpassad efter människors 

mentala förmåga. Den fysiska utformningen måste anpassas efter människans villkor som 

till exempel antropometriska mått, ålder, kön och fysisk arbetsförmåga. 

                                                 
4
 Tomas Persson - Produktionsledare vid Wermland Mechanics. 
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Genom att ta hänsyn till den ergonomiska aspekten innebär inte bara fördelar för 

operatören utan också för företaget då arbetsmoralen höjs som leder till mindre 

sjukfrånvaro och högre produktivitet vilket innebär ekonomisk vinst (Karsh et al. 2001). 

Hyllplanen plockas idag manuellt och lastas i pallar försedda med kragar. Detta gör att 

operatören först måste lyfta hyllplanen över kragarna för att sedan stapla dem stående i 

pallarna och arbeta med armarna långt ifrån sig istället för nära kroppen. Många 

upprepande rörelser i kombination med komplicerade lyft förekommer alltså i arbetet med 

hyllplanen. De upprepade rörelserna anses dock inte vara skadligt för operatören då de 

endast görs under korta perioder. 

3.2.4.  Automatisering 

Enligt uppdragsgivaren så var tanken med hela projektet att försöka efterlikna den princip 

som återfinns i produktionens kantpressceller som är helautomatiserade. Företaget önskar 

att operatörerna enkelt skall kunna ladda detaljerna i cellen, gå ut och starta roboten som 

därefter gör jobbet automatiskt. Det som har varit enklast att automatisera har varit 

kantpresscellerna och antas bero på att det är plana detaljer som går in i cellen och att det 

oftast rör sig om stora produktionsvolymer. 

Undersökning visar att automatisering kan innebära stora fördelar och vinster för företag 

när det gäller till exempel kostnad, ergonomi och ledtid. Det krävs dock att automatisering 

används på rätt sätt och till rätt nivå (NyTeknik 2014a). Vissa operationer kanske inte alls 

passar att automatisera utan bör istället göras manuellt. En gammal tumregel vid 

automatisering säger att maskiner är bättre på upprepande arbete och rutinbelagda 

operationer medan människor kan improvisera och lämpar sig bättre vid flexibla 

operationer (Fitts 1951). Automatisering skall inte genomföras hur som helst utan bör 

göras så långt det är lönsamt. Automatisering görs med förnuft (NyTeknik 2014b). 

Utvecklingen har berott mycket på vilken bransch företaget befinner sig i. Vissa branscher 

har kommit långt i sitt arbete att effektivisera produktionen medan andra fortfarande 

förlitar sig på manuellt arbete. Idag har allt fler branscher möjlighet till att automatisera sin 

produktion jämfört med förr då det funnits hinder som: 

 Robotarna har varit för dyra. 

 Robotarna har varit för komplicerade, svårhanterliga, oflexibla och krävt en 

robotprogrammerare. 

 Robottillverkarna var oftast inriktade att utveckla robotar knutna till bilindustrin 

och prioriterade deras behov. 
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Idag har det skett mycket inom samtliga punkter och hos robottillverkare pratas idag istället 

om användarvänlighet. De som kommit absolut längst i arbetet med att automatiserad 

produktion är bilindustrin och är ett gott föredöme för de som önskar effektivare lösningar 

(NyTeknik 2014b). 

3.2.5.  Tillverkningsanpassning 

Det gjordes en liten inventering av vilket material som finns till förfogande eftersom det 

var önskvärt att underlätta egenproduktion av inmatningssystemet. Det finns ett urval med 

aluminiumprofiler, plåt med olika tjocklekar, rör med olika tvärsnitt och dimensioner. 

Tidigare fixturer och prototyper har konstruerats med hjälp av vad som finns på lager och 

innebär mycket enkla lösningar. 

3.2.6.  Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med Robert Hagel5 och Roger Andersson6 för att få deras åsikter 

på den nya svetscellen. Intervjuerna genomfördes enskilt, muntligt och baserades på tre 

stycken frågor. 

Robert Hagel 

Hur var det att jobba vid svetscellen när föregående lösning var i produktion? 

- Det var inga problem men efter en stund blev det väldigt tråkigt att stå vid arbetsstationen 

och utföra samma saker hela tiden med samma rörelser. Ibland kändes det som att man 

ägde för lite kunskap om hur cellen verkligen fungerade. Svetscellen kändes väldigt 

avancerad och man var hela tiden livrädd att göra fel i och med att man inte kunde med 

den. Så var det ett stressigt arbete som tog tid. 

Vad ser du för fördelar med att svetscellen istället är helautomatisk? 

- Eftersom det är hyllplanen som först och främst är tänkt att köras i svetscellen så 

underlättar det avsevärt och ger oss arbetare mer tid till annat som måste göras. Dessutom 

var det inte precis den roligaste detaljen att punktsvetsa. Förhoppningsvis går det snabbare 

också. 

Vad anser du är det viktigaste för er arbetare när det gäller inmatningen av detaljer till svetscellen? 

- Att det går smidigt och är enkelt att förstå sig på så man lär sig snabbt. 

  

                                                 
5
 Robert Hagel - Svetsarbetare vid Wermland Mechanics. 

6
 Roger Andersson - Svetsarbetare vid Wermland Mechanics. 
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Roger Andersson 

Hur var det att jobba vid svetscellen när föregående lösning var i produktion? 

- Det var mycket enformigt arbete och det tog lång tid att rigga om kassetterna i varje 

fixtur. Eftersom roboten då redan var klar med svetsningen på andra sidan så fick den ofta 

en massa dödtid medan den väntade på att man själv var klar. 

Vad ser du för fördelar med att svetscellen istället är helautomatisk? 

- Det kommer nog först och främst nyttja flödet och arbetarna då operationen blir 

smidigare. Själva svetsningen vet jag inte om den kommer gå snabbare men det blir nog 

heller inte sämre. 

Vad anser du är det viktigaste för er arbetare när det gäller inmatningen av detaljer till svetscellen? 

- Att det ständigt sker på samma sätt och är självklart för både nya och gamla arbetare. Det 

får gärna ha minimalt underhåll och fungera smidigt och enkelt. 

3.3. Produktspecifikation 

När funktionsanalysen var gjord framgick det att huvudfunktionen var att erbjuda 

inmatning av detaljer. Nödvändiga funktioner identifierades som t.ex. äga funktion, 

hållfasthet, säkerhet och självklarhet. Önskvärda funktioner identifierades som t.ex. 

motverka belastningsskador, maximera produktionsvänlighet, underlätta operation och tåla 

smällar. Inga onödiga funktioner identifierades under analysen, se Bilaga 2: 

Funktionsanalys. När matrisen "House of Quality" också var gjord så framgick att 

konstruktionsparametrar som design, robot, material och produktionsflöde var att lägga 

vikt på för att slutkonceptet bäst skall motsvara kundkriterierna, se Bilaga 3: House of 

Quality. 

Informationen från dessa analyser blev själva grunden när produktionsspecifikationen 

sammanställdes. Specifikationen skickades in till uppdragsgivaren som påpekade ett 

felaktigt påstående angående antal typer av svetsmetoder. Detta ändrades och 

produktspecifikationen godkändes, se Bilaga 4: Produktspecifikation. 
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3.4. Konceptgenerering 

När idégenereringssessionen var klar fanns en massa idéer i form av skisser och små 

sammanfattade förklaringar som var antecknade på post-it lappar och vanligt A4-papper. 

Det var nu dags att sammanställa helhetskoncept på hur inmatningen av detaljerna till 

svetscellen kunde ske. Totalt sammanställdes elva stycken koncept. 

Koncept 1 (Roboten) 

Hyllplanen och förstärkningarna laddas i 

separata magasin på svängbordet på båda 

arbetsstationerna. Roboten plockar sedan 

upp en förstärkning, lägger den på plats i 

hyllplanet, för det hela till punktsvetsen 

för att svetsas och sedan staplas de 

nysvetsade hyllplanen på en pall. När den 

ena sidan är slut svänger svängbordet 

och roboten påbörjar det nya, se figur 6. 

 

 

 

 

 

Koncept 2 (Rullband) 

Hyllplanen och förstärkningarna matas in 

i svetscellen på rullband. Tanken är att 

operatören för samman och lastar 

detaljerna efter varandra på ett rullband 

som successivt matar in detaljerna i 

svetscellen. Väl inne i svetscellen tar 

roboten och för dem till punktsvetsen 

och staplar dem sedan på en pall, se figur 

7. 

 

 

  

Figur 6. Princip för koncept 1. 

Figur 7. Princip för koncept 2. 
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Koncept 3 (Upp- och nerifrån) 

Hyllplanen laddas i ett magasin, utrustat 

med fjädrar, underifrån medan 

förstärkningarna laddas ovanifrån. 

Hyllplanen först uppåt i magasinet och 

förs samman med en förstärkning som 

läggs på plats. Därefter matas hyllplanet 

med förstärkningen på rätt plats in i 

svetscellen där roboten tar över. Roboten 

för detaljerna till punktsvetsen för att 

sedan staplas på en pall, se figur 8. 

 

 

 

Koncept 4 (Placering) 

Hyllplanen och förstärkningen matas in i 

separata ingångar av operatören som 

leder dem till rätt placering framför 

punktsvetsen som i sin tur svetsar. När 

detaljen är färdigsvetsad tar roboten och 

staplar dem på en pall, se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 8. Princip för koncept 3. 

Figur 9. Princip för koncept 4. 
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Koncept 5 (Två rullband) 

Liknar koncept två men istället för att 

laddas på samma rullband så laddar 

operatören hyllplanen och 

förstärkningarna på separata rullband som 

leder in i cellen. Där inne tar roboten och 

för samman detaljerna, för dem till 

punktsvetsen för svetsning och staplar 

dem sedan på en pall, se figur 10. 

 

 

 
 

 

Koncept 6 (Operatören) 

Operatören placerar förstärkningarna till 

rätta i hyllplanen när de staplas i ett 

magasin som kan placeras på 

svängbordet. Ett magasin på båda 

arbetsstationerna och när det på den ena 

sidan är slut svänger svängbordet och 

roboten påbörjar det nya, se figur 11. 

 

 

 

 

 

  

Figur 10. Princip för koncept 5. 

Figur 11. Princip för koncept 6. 
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Koncept 7 (Förberedande) 

Hyllplanen och förstärkningarna förs 

samman innan de kommer till svetscellen 

och lagras i samma pall. När de sedan 

kommer till svetscellen laddas de i ett 

magasin som kan placeras på 

svängbordet och roboten gör resten av 

arbetet, se figur 12. 

 

 

 

 

 

Koncept 8 (Rören) 

Hyllplanen och förstärkningarna matas in 

genom rör som roterar i motsatt riktning 

och för detaljerna samman, se figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 12. Princip för koncept 7. 

Figur 13. Princip för koncept 8. 
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Koncept 9 (Ränna) 

Operatören lägger hyllplanen och 

förstärkningarna i varsin ränna som leder 

in i svetscellen och för samman 

detaljerna. Där inne för roboten dem till 

punktsvetsen för svetsning och staplar 

dem sedan på en pall, se figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 10 (Referensform) 

Roboten plockar hyllplanen och 

förstärkningarna och lägger båda i en 

referensform som gör att detaljerna 

hamnar på plats. Efter det så tar roboten 

och för dem till punktsvetsen för att 

svetsas för att sedan stapla dem på en 

pall, se figur 15. 

 

 

 
 
 
 

 
  

Figur 14. Princip för koncept 9. 

Figur 15. Princip för koncept 10. 
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Koncept 11 (Snabben) 

Pallarna som hyllplanen och 

förstärkningarna staplas i efter 

föregående operation förs direkt in i 

svetscellen. Roboten tar en förstärkning 

och sedan ett hyllplan i samma grepp, för 

dem till punktsvetsen för att svetsas 

sedan staplas dem på en pall, se figur 16.  

 

 

 

 

 

Idégenereringssessionen resulterade också i en massa andra idéer som kan medföra 

mervärden på koncepten. Dessa har sammanställts i en idébank som återfinns längre bak i 

rapporten, se Bilaga 5: Konceptgenerering.  

Figur 16. Princip för koncept 11. 
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3.5. Konceptval 

3.5.1.  Elimineringsmatris 

Tabell 1. Elimineringsmatris. 

 

När elimineringsmatrisen var gjord upptäcktes en del luckor i förstudien som var tvunget 

att kompletteras innan konceptvalet fortsatte. Den ena frågan gällde koncept 2 och 5 som 

involverade rullband då det var oklart ifall företaget ägde resurser till att konstruera ett 

rullband. Efter en internetbaserad undersökning kring hur ett fungerande rullband skulle 

kunna konstrueras så togs beslutet att det var genomförbart. Den andra frågan gällde 

koncept 10 där det fanns oklarheter kring hur konstruktionen kunde se ut. Konceptet 

godkändes senare för att gå vidare i valprocessen. Koncept 3 och 8 eliminerades på grund 

av allt för komplicerad konstruktion och koncept 4 på grund av att punktsvetsen är 

stationär, vilket komplicerar hela principen för konceptet som byggde på en flexibel 

punktsvets. De koncept som nu återstod i valprocessen var koncept 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 

11. 
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3.5.2.  Relativ beslutsmatris 

Tabell 2. Relativ beslutsmatris. 

 

När den relativa beslutsmatrisen var gjord eliminerades koncept 2, 5 och 10 som fick minst 

poäng och som sämst motsvarade kriterierna i produktspecifikationen. De koncept som då 

återstod i valprocessen var koncept 1, 6, 7, 9 och 11. 

3.5.3.  Kriterieviktmatris 

Tabell 3. Kriterieviktmatris. 

 

När kriterieviktmatrisen var gjord så visade det sig att kriterier som realiserbar, säker och 

egenproducerad väger tyngst. Dessa viktfaktorer noterades och användes i nästkommande 

steg i valprocessen. 
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3.5.4.  Relativ beslutsmatris med viktade kriterier 

Tabell 4. Relativ beslutsmatris med viktade kriterier. 

 

När den relativa beslutsmatrisen återigen gjordes så hade kriterierna denna gång en 

viktfaktor som vägdes in. De koncept som fick klart mest poäng var koncept 7 och 11. För 

att har tre stycken koncept att vidareutveckla och visa upp för uppdragsgivaren så 

kombinerades de bästa parametrarna från koncept 1, 6 och 9 för att skapa ett tredje 

koncept 12. Koncept 12 liknar koncept 1 men istället för att ha ett slutet magasin så är ena 

kortsidan öppen vilket gör det möjligt att skjuva in hyllplanen på plats i magasinet istället 

för att lyfta högt. Detta skulle ge bättre ergonomi för operatören och är därmed mer 

användarvänlig. 

3.5.5.  Expertråd 

Principerna för de tre återstående koncepten presenterades för uppdragsgivaren Morgan 

Sahlin7 och Anton Andersson8. Anton var inte så väl insatt i projektet vilket var tanken och 

båda välkomnades att framföra sina åsikter om principerna. 

                                                 
7
 Morgan Sahlin - Uppdragsgivare/Teknikchef vid Wermland Mechanics 

8
 Anton Andersson - Tekniker vid Wermland Mechanics 
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Anton ansåg att koncept 7 kunde bli svår att förverkliga då förstärkningen på något vis 

skall hållas på plats. Att nita dit förstärkningen var inte att tänka på då svetsning är till just 

för att slippa nitning. Det skulle eventuellt kunna gå om det gjordes en modifiering i plåten 

på hyllplanet i form av ett spår samt försåg förstärkningen med en fläns som passade i 

spåret. Koncept 11 fungerar absolut om hyllplanet tas först, lägger den i ett referensbord 

och sedan hämtar förstärkningen. Favoriten av de tre koncepten blev dock koncept 12 då 

han hellre trodde på en simpel lösning och helt enkelt bara stapla dem i var sitt magasin för 

att sedan låta roboten göra jobbet. 

Morgan ansåg att koncept 7 inte var att föredra för detta projekt. Idén är att konstruera en 

helautomatisk svetscell och att låta operatören föra samman detaljerna skulle ta bort en del 

av själva idén. Han ser dock en möjlighet i konceptet när det gäller de hyllplanen med andra 

dimensioner som inte har så stor efterfrågan. Det skulle kunna fungera som förberedande 

så att när väl efterfrågan kommer kan de möta den på ett snabbt sätt. Koncept 11 var en 

mycket attraktiv lösning om det går att få till att hyllplanen staplas ordentligt. Problemet 

blir att om hyllplanen skall staplas stående så måste något konstrueras som erbjuder samma 

lutning även när pallkragarna plockats bort. Koncept 12 var ingen dålig lösning men på 

grund av platsbrist i produktionen så var det önskvärt att kunna plocka bort svängbordet. 

Av den anledningen blir hans favorit koncept 11 om det går att lösa. 

Med samtliga matriser gjorda och experternas synpunkter valdes samtliga tre koncept att 

utvecklas vidare i en kommande layoutkonstruktion. Där lades störst vikt på koncept 11 

och 12 medan koncept 7 endast utvecklades ytligt med argumentet för småserier. 

3.6. Utveckling av valt koncept 

3.6.1.  Layoutkonstruktion 

Koncepten skissades först upp och illustrerades på vanligt A4-papper innan de tillslut 

ritades upp i Creo. När koncepten ritats så erhålls en uppfattning om hur det kunde 

komma att se ut, hur måtten blir samt hur man kan åstadkomma förbättringar. 

Koncept 7 

Konceptet handlar om att detaljerna förs samman efter att de bockats till och placeras i 

mellanlagret innan svetscellen. Detta kan ske genom att modifiera förstärkningen och förse 

den med förlängda flänsar som gör att förstärkningen kilas fast mellan hyllplanets bockade 

kortsidor och hålls på plats. När väl efterfrågan kommer kan företaget snabbt möta den på 

ett bra sätt genom att föra in hela pallen i svetscellen och placera den med hjälp av 

markeringar i golvet. Därefter tar roboten detaljerna och placerar dem i ett referensbord, 

tar ett nytt tag, för dem till punktsvetsen, detaljerna svetsas samman och sedan staplas dem 

på en pall, se figur 17. 
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Figur 17. Bildcollage över koncept 7 och dess utveckling: inledande skiss [a] och CAD-modellen [b]. 

Koncept 11 

När hyllplanen har bockats klart och staplats på en sj-pall förs de direkt till svetscellen. Där 

matar operatören in pallen precis som den är och placerar den med hjälp av markeringar i 

golvet. operatören placerar förstärkningarna på ett rörligt fixeringsbord eller på samma pall. 

Därefter tar roboten ett hyllplan och placerar det i ett referensbord, hämtar en förstärkning 

och tar ett nytt tag med både hyllplanet och förstärkningen, för dem till punktsvetsen, 

detaljerna svetsas och sedan staplas dem på en pall, se figur 18. 

 
Figur 18. Bildcollage över koncept 11 och dess utveckling: inledande skiss [a] och CAD-modellen 

[b]. 

Koncept 12 

Till detta koncept konstruerades två förslag på magasin som hyllplanen kan staplas i. Båda 

magasinen gör att operatören kan variera storleken beroende på vilken dimension 
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hyllplanen som skall svetsas har. De gör också att hyllplanens mittpunkt ständigt är 

centrerat vilket medför att oavsett storlek så kan roboten ta samma grepp. Magasinens ena 

kortsidor är öppna då det är tänkt att operatören enkelt skjuvar in hyllplanen. Det första 

magasinet ändrar storlek genom att flytta styrpinnarna till de olika hålen. Hålen är 

markerade med vilken storlek de är tänkta för, se figur 19. Det andra magasinet flyttas hela 

sidostöttorna genom att lyfta på dem och sedan dra utåt eller trycka inåt. Markering finns 

på stöttorna som berättar för operatören vilken storlek som är inställd. Staplingen sker på 

samma vis som för det första magasinet, se figur 20. 

 
Figur 19. Första exemplet på hur magasinet kan se ut. 

 
Figur 20. Andra exemplet på hur magasinet kan se ut. 
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3.6.2.  Detaljkonstruktion 

Samtliga tre koncept presenteras på ett möte samordnat av Morgan Sahlin9. När mötet var 

klart bestämdes det att koncept 11 skall gå vidare för detaljkonstruktion. Detta medförde 

som sagt ett nytt problem angående hur hyllplanen skulle staplas. 

Efter att ha pratat med Nisse Gruvborg10 framkom det att företaget vid ett tidigare tillfälle 

har försökt konstruera en mer flexibel stötta men som tyvärr inte fungerade. Anledningen 

var att stödet kom i vägen för truckgafflarna och godset som skulle fraktas löpte risk att 

falla ut på sidorna. Han påpekade också att han själv tror på en liggande lösning för då kan 

man med fördel använda plockroboten ifrån bockningsoperationen. Torbjörn 

Fredriksson11 hade vid ett tidigare tillfälle konstruerat andra sorts stöttor som fungerat bra, 

se figur 21. Dessa stöttor hade inte kastats bort utan fanns fortfarande kvar fast stod 

undangömda på ett lager. Då stöttornas konstruktion var smart och skulle innebära en 

besparing för företaget så undersöktes det ifall det går att använda sig av dessa på något vis 

genom att konstruera ett tillbehör. 

 
Figur 21. Torbjörns stöttor placerade på sj-pall. 

Genom att granska stöttans konstruktion och anteckna mått så kunde den ritas upp i Creo 

och ett tillbehör konstruerades. Detta tillbehör var i första hand tänkt att stabilisera 

stöttorna samt erbjuda möjlighet att fästa säkerhetsband i ändarna som säkrar lasten i 

sidleds. Till en början bestod tillbehöret endast av en ribba som häktas i hålrummen på de 

vertikala stödpinnarna som stagar upp stödens baksida. Efter ytterligare funderingar så 

önskades ribban istället löpa på framsidan av stöttorna så att hyllplanen får något mer 

säkrare att luta sig emot. Av denna anledning så utformades ribban istället till en ram som 

                                                 
9
 Morgan Sahlin - Uppdragsgivare/Teknikchef vid Wermland Mechanics. 

10
 Nisse Gruvborg - Programmerare vid Wermland Mechanics. 

11
 Torbjörn Fredriksson - Produktionstekniker vid Wermland Mechanics. 
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löper runt stöttorna, se figur 22. Ramen erbjuder fortfarande samma stabilisering i sidleds 

samt infästning av säkerhetsband. Efter att ha ritats upp i Creo så gjordes ritningar på hur 

tillverkningen av ramen skulle kunna gå till, se Bilaga 6: Ritningar. 

 
Figur 22. Ram att montera på stöttorna som erbjuder stabilisering. 

Funderingar uppstod om hyllplanen verkligen var tvungna att stå upp och ifall det gick att 

lägga dem ner. Detta analyserades genom att utföra försök på staplingsmöjligheter. Det 

första staplingsalternativet innebar att de låg staplade på varandra under samma förhållande 

men medförde dock att stapeln successivt började luta åt ena hållet, se figur 23a. 

Alternativet var därför inte bra eftersom stapeln måste vara rak för transportering samt att 

robotens grip helst bör ha ytor med samma lutning att greppa tag i. Detta för att underlätta 

programmeringen av roboten samt spara tid när operationen väl är i produktion. 

Det andra staplingsalternativet innebar att hyllplanen staplas med ovansidan nedåt och de 

vrids 180˚ så att kortsidorna byter sida., se figur 23b. Detta gjorde att den lutning som 

tidigare uppstod neutraliserades och ytorna förblev horisontella. Det fanns dock risker med 

detta alternativ som var tvungna att undersökas. Det första var att ju högre staplarna blev 

desto mer vikt lades på den understa hyllplanets bockningar som inte var helt vertikala. Av 

den anledningen utfördes ett test där det staplades 40 stycken hyllor enligt detta alternativ 

och lämnades orört i ett dygn. Därefter jämfördes det hyllplan som legat underst i stapeln 

med ett hyllplan som inte blivit utsatt för någon belastning för att se om bockningarna 

förändrats, se figur 23c. Som kan ses så uppstod det ingen synbar skillnad. Det andra var 

att om lasten sedan skulle staplas på liknande sätt efter svetscellen så innebär det en ännu 

större belastning nu när också förstärkningarna är med. Det appliceras ett ännu större tryck 

när lasten sedan också skall säkras med säkerhetsband på något vis. I en diskussion med 

Torbjörn12 så spekulerades det i en lösning där förstärkningen utnyttjas. Om förstärkningen 

modifieras en aning så att den blir lite högre så skulle det innebära att den kan hjälpa till att 

ta upp en del av den belastning som blir på hyllplanets bockningar.  

                                                 
12

 Torbjörn Fredriksson - Produktionstekniker vid Wermland Mechanics. 
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Det tredje staplingsalternativet var att hyllplanen staplades liggande på samma sätt som de 

staplas stående i pallarna idag. Fördelen med detta alternativ är att belastningen istället blir 

på de vertikala bockningarna. Nackdelen är att ena kanten måste ligga utanför pallen 

eftersom ena bockningen skapar en lutning, se figur 23d. Ett annat problem är att när 

förstärkningen svetsats på hyllplanet så är detta staplingsalternativ inte att tänka på då 

förstärkningen kommer i vägen.  

 
Figur 23. Bildcollage på staplingsalternativ: första alternativet med problem [a], andra alternativet 

[b], jämförelse mellan belastat och obelastat hyllplan [c] samt tredje alternativet med problem [d]. 

En annan aspekt som uppmärksammades var att om företaget väljer att anamma detta 

koncept så försvinner möjligheten att stapla pallarna på varandra. Detta medför att det tar 

upp en större lagerplats i mellanlagret. Efter att ha frågat runt lite så framkommer det att 

bockningsoperationen uppskattades köra i snitt 900 detaljer i per omgång. Om varje pall i 

dagsläget rymmer cirka 150 hyllplan så blir det sex pallar vilket i sin tur tar upp tre 

lagerplatser om pallarna staplas på varandra. Med detta koncept kommer alltså ytterligare 

tre lagerplatser behöva användas. Siktet är inställt på att svetscellen skall ha en cykeltid på 

två minuter per detalj vilket motsvarar den tiden det tar idag om då arbetet görs manuellt. 

Tiden det då kommer ta att arbeta igenom samtliga detaljer i mellanlagret blir: 

     

  
                            

Det finns dock en ganska markant skillnad mellan den nuvarande processen och det 

tilltänkta konceptet vilket är flödet. Som nämnts tidigare staplas hyllplanen i mellanlagret i 

väntan på svetsavdelningen vilket kan dröja upp mot en vecka enligt observationer. När 

svetscellen kommer i bruk kan hyllplanen istället svetsas direkt. Bockningsoperationen har 

en cykeltid på 1,5 minut per detalj vilket gör att tiden för att bocka samtliga hyllplan blir: 



    
   

 

Ombyggnation av en svetscell, Vt -15  34 

       

  
                           

Om pallarna transporteras direkt till svetscellen så den påbörjar sin första pall när 

bockningsoperationen påbörjar sin andra och så vidare, innebär det att största saldot i 

mellanlagret blir när bockningsoperationen är klar vilket då blir: 

     
       

 
               

Det finns alltså parametrar som visar på betydelsen att diskutera med de som är mer 

erfarna inom ämnet. Så istället för att fatta ett beslut om vilket alternativ som är bäst så 

valdes det att utveckla och presentera både en liggande samt en stående lösning för 

företaget. Sedan får ett gruppmöte med vidare diskussioner avgöra vilket alternativ som just 

de tycker är bäst. 

Det genomfördes ett studiebesök hos företaget NIMO13 som tillverkar torkskåp. Efter ett 

väl mottagande och under en rundtur i produktionen visades den helautomatiska 

svetscellen som studiebesöket handlade om. Inne i cellen hämtade en robot den första 

detaljen som matades in på L-stöd med hjälp av markeringar i golvet, se figur 24a, 

placerade den i ett referensbord och sedan på ett rullbord, se figur 24d. Därefter hämtade 

roboten två detaljer som skulle svetsas på. Den ena fördes in med hjälp av ett rullband som 

matade in en ny detalj varje gång roboten hämtade en, se figur 24c. Den andra matades in 

manuellt och staplades på ett rörligt fixeringsbord. När detaljerna var placerade tog roboten 

och rullade fram detaljerna tillrätta inunder punktsvetsen som svetsade. Då detaljerna var 

färdigsvetsade staplade roboten dem liggande på en pall, se figur 24d. 

Under rundturen uppmärksammades också en annan intressant lösning vid en av de andra 

operationerna. Denna operation var också en svetscell fast med en plockrobot som 

plockade samman detaljerna i en fixtur samt en svetsrobot. Inmatningen bestod av en 

ränna som operatören placerade detaljerna och i botten av rännan fanns ett spår som de 

hakade fast i och tog med sig en och en in i svetscellen, se figur 24b. 

                                                 
13

 NIMO - Studiebesök torsdag 23/4. 
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Figur 24. Bildcollage från studiebesöket hos NIMO; Inmatning med L-stöd samt färdiga detaljer 

liggande [a], annat exempel med ränna och spårinmatning [b], inmatning via rullband [c] och 

svetscell i arbete. 

Studiebesöket hade verifierat att de flesta idéer som kommit upp under processens gång var 

passande koncept för inmatning. Det fanns nämligen rullband, rörligt fixeringsbord och 

ränna som fungerade. Anledningen till att dessa koncept inte gick vidare i konceptvalet var 

först och främst att de inte passade Wermland Mechanics verksamhet. Eftersom företaget 

ägnar sig av så kallad kontraktstillverkning så innebär det att det ganska frekvent införs och 

plockas bort detaljer i produktionen. Att bygga ett rullband eller en specialtillverkad 

inmatare skulle vara riskabelt då detaljen i fråga kanske inte är i produktion så länge, vilket 

skulle medföra risken för att företaget då måste skrota hela inmatningssystemet och bygga 

ett nytt. Därför skulle en simpel lösning som går att tillämpa i de flesta fallen vara mer 

attraktivt för företaget.  
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Per Ingemarsson14 som är sjukgymnast på KMTi i Karlstad fick också ge sina synpunkter 

på arbetssituationen i en industri samt kring konceptet. Per ansåg att i en produktionsmiljö 

bör den statiska belastningen elimineras och att istället arbeta nära kroppen. Genom att 

korta hävstängerna, anpassa höjden dit godset skall lyftas samt erbjuda möjligheten att fälla 

ut ett ben inunder arbetsbänken kan den statiska belastningen minskas. Den upprepade 

rörelsen anser han inte har så stor inverkan i detta koncept utan att störst vikt bör läggas på 

dem tynga lyften och hur dem behandlas. Han avslutar med att påpeka att den tilltänkta 

lösningen troligen är den bästa ur ett ergonomiskt perspektiv och att det verkar som att 

arbetet är genomtänkt. 

3.7. Redovisning 

Responsen från redovisningen var god med intressanta frågor som kunde bemötas med ett 

tillfredställande svar. Presentationen pågick i cirka 15 minuter och frågor samt synpunkter 

gavs i cirka 10 minuter. Handledare och uppdragsgivare var närvarande och kunde meddela 

att de var nöjda med hur projektet drivits och gav god respons till resultatet. Efter samtliga 

presentationer bemannades de egenkonstruerade montrarna dit allmänheten kom och även 

här framförde sina funderingar. I montern fanns även ett pulverlackerat hyllplan med 

förstärkning på plats som de kunde titta på för att få en bättre insikt på detaljen. Hyllplanet 

hjälpte också till att illustrera och förklara de val som gjorts under processen. Arbetet 

uppskattades hos de som besökte montern och de tyckte att det var intressant. 

  

                                                 
14

 Per Ingemarsson - Sjukgymnast på KMTi Karlstad, intervju måndag 18/5. 
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3.8. Slutgiltigt koncept 

 
Figur 25. Inmatningssystem med en liggande lösning. 

Efter att hyllplanen bockats till så plockar bockningsmaskinens plockrobot hyllplanen och 

lägger dem tillrätta på en sj-pall försedd med ett skyddande underlag. På pallen staplas tre 

staplar med 40 stycken i varje vilket resulterar i 120 stycken hyllplan per pall som staplas 

enligt det valda staplingsalternativet. När pallen är klar transporterar operatören den till 

svetscellen där den förs in direkt och placeras till rätta med hjälp av markeringar i golvet, 

förstärkningarna staplas i sin tur på ett rörligt fixeringsbord. Operatören tar därefter ut 

pallen med de nysvetsade hyllplanen och placerar dit en tom pall, som också den är försedd 

med ett skyddande underlag, för roboten att fylla på med nya svetsade detaljer. Efter 

svetsoperationen transporteras pallen till ett varulager där lasten säkras med spännband 

som löper längs två brädor, placerade ovanpå lasten, för att fördela trycket jämnare. När 

lasten är säkrad fraktas hyllplanen vidare till ett närliggande företag för att pulverlackeras 

och sedan levereras till kunden. 
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Figur 26. Inmatningssystem med stående lösning. 

Den stående lösningen följer samma flöde som för den liggande. Skillnaden är att 

operatören monterar stödet på sj-pallen vid bockningsoperationen och plockroboten 

staplar dem stående. Alternativt att operatören staplar dem manuellt som det görs idag då 

det kanske kan bli svårt för plockroboten. Därefter transporteras pallen till svetscellen och 

matas in enligt ovan. Svetscellen körs igång och när det är klar kan roboten antingen stapla 

dem stående eller liggande enligt det valda staplingsalternativet. 

Det slutliga konceptet innebär en ergonomisk fördel för operatörerna då momentet med 

manuell stapling i samband med bockningsoperationen samt det manuella svetsarbetet är 

borttaget. Konceptet använder sig av de resurser som finns i produktionen och inga 

upprepande rörelser och inga tunga lyft förekommer. 

  



    
   

 

Ombyggnation av en svetscell, Vt -15  39 

4. Diskussion 

Projektet har följt de uppsatta faserna ur produktutvecklingsprocessen med förstudie, 

konceptgenerering, konceptval, konceptbeskrivning, layout- och detaljkonstruktion. Den 

största vikten bör läggas på förstudien eftersom det är en förutsättning för projektet att den 

utförs väl. Det är ett känt faktum att ingenjörer är väldigt lösningsinriktade och har lätt för 

att hoppa på lösningen allt för tidigt vilket har försökt att undvika i detta projekt. I detta fall 

kunde mer tid lagts åt förstudien. Då kursen för examensarbetet gick parallellt med en 

annan kurs i början av projektet var det svårt att strukturera förstudien.  

Konceptgenereringen kombinerade många olika erfarenheter och resulterade i många 

intressant lösningar. Dock så skulle det vara önskvärt att med fördel göra om den fast med 

färre idégenereringsmetoder. Detta gjorde nämligen att för kort tid ägnades åt 

brainstorming som var den sista metoden.  

Ibland kunde det uppstå lite oklarheter från uppdragsgivaren. Till en början önskades en 

lösning där svängbordet fanns kvar då det var oklart beträffande produktionen av de gamla 

kassetterna. De väntade nämligen fortfarande på svar om denna produktion skulle 

återupptas. Det togs ett beslut att utgå från att behålla svängbordet vilket givetvis 

påverkade konceptvalet. När sedan layoutkonstruktionen presenteras på företaget och det 

framkommer att det nu istället är önskvärt att ta bort svängbordet på grund av platsbrist så 

fallerade ett koncept direkt. Lyckligtvis hade detta inte så stor inverkan på det koncept som 

valdes att detaljkonstrueras då det också enligt konceptvalet var det bästa. 

Under detaljkonstruktionen så byggde resultatet mycket på diskussioner och försök att 

involvera samt ta hänsyn till så många åsikter som möjligt. Likt många andra projekt kunde 

det bli stressigt i slutet då allt skall avslutas samt sammanfattas i en presentation och 

utställning samt akademisk rapport. 

Vad beträffar platserna i mellanlagret så anses det inte ha så stor betydelse så länge 

produktionsflöde förblir effektivt. Skulle det nu vara så att företaget fortfarande vill lagra 

detaljer för att invänta efterfrågan, så rekommenderas det att denna lagring sker i 

färdigvarulagret istället så det inte blir för hög belastning på mellanlagret. Allt företaget 

behöver göra då är att skicka iväg detaljerna för pulverlackering.  
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5. Slutsats 

Det slutliga konceptet innebär ett utnyttjande av de resurser som redan finns och anpassar 

sig efter företagets verksamhet. Det frigör en massa tid för arbetarna att tillägna åt andra 

saker, inte minst för svetsavdelningen där arbetsbelastningen är ganska stor. Arbetarna 

slipper tunga lyft och systemet är lätt att förstå sig på så att en enkel genomgång är 

tillräcklig för att vem som helst kan operera svetscellen. 

Projektet om själva ombyggnationen har avgränsats till den mån att en ombyggnation är 

möjlig för att resultatet ska bli en driftduglig svetscell. Däremot har delprojektet som denna 

rapport handlar om breddats efter som resultatet vuxit fram. Till en början behandlade det 

enbart inmatningen till svetscellen och undersökte hur ett magasin skulle utformas vilket 

slutade som ett helt system som involverar operationer både före och efter svetscellen,  

 
Figur 27. Illustration över hur projektet breddats under processens gång. 

Det finns ett talesätt som säger att ett projekt föder oftast tre nya vilket stämmer även här. 

Ett följdprojekt skulle kunna vara att konstruera ett svetsbord för detaljerna som 

underlättar för roboten samt gör svetsningen mycket mer korrekt. Då vissa hyllplan är stora 

så kan egentyngden göra att det sviktar vilket i sin tur medför risken för ett oönskat slag vid 

svetsningen. Det kan då vara användbart av ett stödbord eller ställning som hjälper till att 

hålla uppe detaljen och roboten kan då bara mata fram detaljerna i rätt läge. Ett annat 

följdprojekt är att konstruera ett bättre stöd att placera på en sj-pall som är enkelt att plocka 

bort och som inte tar upp stor plats då det inte används. Utvecklingen av detta blev 

nämligen mycket hastigt men kan med ytterligare tid och uppmärksamhet bli mycket bra. 

Det tredje följdprojektet vänder sig till transporten där möjligheten att fortfarande kunna 

transportera gods som sticker utanför lastpallen, på ett säkert sätt, bör ses över. Det är 

främst kollisioner som kan uppstå i en industrimiljö som är intressant. 

Trots att ett liknande inmatningssystem redan finns i dagens produktion så har en process 

genomförts som bevisar att just detta är det bästa alternativet. Det är också unikt på det sätt 

att det är det enda inmatningssystem som finns i produktionen i samband med en svetscell. 

Lösningen motsvarar problemformuleringen samt den produktspecifikation som satts upp 

och godkänts av uppdragsgivaren.  
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Bakgrund 

Projektet har startats på uppdrag av företaget Wermland Mechanics och görs i 

samband med kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 

och design, MSGC12, vid Karlstads universitet. Företaget tillverkar ett hyllplan där ett 

av momenten är att svetsa på en förstärkning. Till deras förfogande finns en svetscell 

som idag enbart står stilla och kostar pengar. Svetscellen har tidigare varit 

halvautomatisk men önskas byggas om så att den istället är helautomatisk. 

Examensarbetet kommer därav handla om att konstruera ett sätt att mata in detaljer 

till svetscellen. Innan projektet så har det studerats 2,5 år på 

högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design där det ingått kurser 

som bland annat mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, produktionssystem, 

tillverkningsteknik, integrerad produktutveckling och andra ingenjörs- samt diverse 

designrelaterade kurser. 

Lista på referensdokument:  

 Kurs PM - Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design, MSGC12. 

 Eriksson & Lilliesköld, 2005: Handbok för mindre projekt. 

 Johannesson et al.: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och 

design. 

Mål 

Målet är att ta fram ett koncept som motsvarar uppdragsgivarens förväntningar. 

Konceptet skall vara produktionsanpassat och förenkla arbetet för både arbetare och 

robot. Projektet skall visualiseras med bilder och mynna ut i en muntlig presentation 

samt en akademisk slutrapport. Målsättningen är att efter projektet kunna ta ut en 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design samt kunna se en fungerande 

helautomatisk svetscell. 

Organisation 

Deltagare 

Kristoffer Alvarsson 

Morgan Sahlin - Uppdragsgivare 

Lennart Wihk - Kursadministratör/Handledare  
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Ansvarsområden inom gruppen  

Kristoffer Alvarsson kommer vara ansvarig för att konstruera inmatningsmagasinet till 

svetscellen, möjligen också layout och flöde i cellen om tid ges. Morgan Sahlin kommer 

agera projektledare och samordnare mellan de olika ansvarsområdena. Lennart Wihk 

fungerar som handledare i projektet. 

Kontaktlista 

Kristoffer Alvarsson 
073 033 31 66 
kristoffer.alvarsson@gmail.com 
 

Morgan Sahlin 
010 550 90 07 
morgan.sahlin@wermech.com 
 

Lennart Wihk 
054 700 21 69 
lennart.wihk@kau.se 

Projektmodell 

vecka 6 2/2 Inlämning av projektplan 
 - Projektet planeras och baserar sig på arbetet kring processen av 
 inmatningsmagasinet. 
vecka 7-9 Förstudier 
 - Fakta research, intervjuer, beräkningar, analyser, mm. 
vecka 10 2/3 Kravspecifikation klar 
 - Kriterier och begränsningar skall vara definierade för resultatet. 
 Kravspecifikationen lämnas in till uppdragsgivaren för ett godkännande. 
vecka 10-14 Idégenerering, konceptbeskrivning + specifikation samt konstruktion 
 - Ett eller flera slutgiltiga koncept skall ha tagits fram och vidareutvecklats 
 med hjälp av diverse metoder.  
vecka 14 1/4 Inlämning av layoutkonstruktion 
 - De slutgiltiga koncepten har konstruerats och specificerats. Detta 
 presenteras  sedan till uppdragsgivaren för beslut om huruvida projektet 
 skall gå vidare. 
vecka 15-21 Detaljkonstruktion 
 - Detaljkonstruktion på det/de koncept som valts att vidareutveckla. 
vecka 21 21/5 Inlämning av slutrapport 
 - Slutgiltig projektrapport lämnas in. 
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vecka 22 25/5 Utställning och slutpresentation 
 - Projektet sammanfattas i en utställning och presenteras för 
 allmänheten. 
 

Milstolpar och grindar 

vecka 6 (2/2) - Inlämning projektplan. 
vecka 13 (25/3) - Delredovisning. 
vecka 21 (21/5) - Inlämning slutrapport. 
vecka 21 (22/5) - Ordna utställning. 
vecka 22 (25/5) - Utställning och slutredovisning. 

Kommentar till tidsplan och resursplan 

Projektmodellen är en fingervisning på hur projektet är tänkt att genomföras. 
Datumen är därför inte spikade men kommer försöka följas. Detta för att uppnå målet 
att i månadsskiftet mellan maj/juni kunna se en fungerande svetscell i drift. 

Riskbedömning 

 
Figur 28 Riskbedömning med skalan 1-5. 

Dokumenthantering 

Det kommer föras en loggbok efter projektets gång för att underlätta vid 
rapportskrivningen och kommer skrivas för hand i ett kollegieblock. All 
dokumenthantering kring projektet kommer göras på privat dator men också på It´s 
learning under en specifik projektgrupp, detta för att ständigt ha en backup utifall 
något oförutsett händer med dato
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GANTT-schema  
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PERT-schema 
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Bilaga 2: Funktionsanalys 
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Bilaga 3: House of Quality 
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Bilaga 4: Produktspecifikation 

 
 

 

 
 
 
Produktspecifikation 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design, MSGC12 

Projekt: Ombyggnation av en svetscell  

Kristoffer Alvarsson 

Innovationsteknik- och designingenjörsprogrammet 
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Inledning 

 

Projektet har startats på uppdrag av företaget Wermland Mechanics AB och görs i 

samband med kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 

och design, MSGC12, vid Karlstads universitet. Innan projektet så har det studerats 2,5 

år på högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design där det ingått 

kurser som bland annat mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, produktionssystem, 

tillverkningsteknik, integrerad produktutveckling och andra ingenjörs- samt diverse 

designrelaterade kurser. 

 

Bakgrund 

Wermland Mechanics 

Företaget Wermland Mechanics är beläget i västra Värmland och har produktion i 

Töcksfors och Svanskog. Företagets arbetsområden är konstruktion och 

tunnplåtsbearbetning men ägnar sig också åt pulverlackering, slutmontering och 

logistik. Deras verksamhet står för kontraktstillverkning och de levererar idag 

produkter till företag inom en rad olika branscher (Wermland Mechanics 2015). 

Produktion 

Produktionen har med åren gått från manuellt arbete till automatiserat och det är 

främst kring kantpressmaskinerna som utvecklingen gått som längst. Företaget strävar 

ständigt efter förbättringar i arbetet där automatisering är ett bra hjälpmedel, dock 

kommer man aldrig helt ifrån manuellt arbete. Automatisering görs nämligen med 

förnuft och så länge det är lönsamt och då uteblir bland annat mindre seriestorlekar 

och prototyptillverkning. 

Svetscell 

I produktionen finns även en svetsavdelning där det finns utrustning till bland annat 

MIG/MAG- och punktsvets. Tidigare har det även funnits en halvautomatisk 

robotpunktsvetscell som idag står still. De har nu fått in en detalj i produktionen  som 

skall punktsvetsas och de vill gärna använda denna robotpunktsvetscell men önskar att 

den denna gång skall vara helautomatisk. 
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Problemformulering 

Hur skall ett inmatningssystem till en automatiserad svetscell konstrueras som medger 

plats åt hyllor och förstärkningar samt är så produktions- och användarvänlig som 

möjligt? 

Syfte 

Att få svetscellen i arbete som idag enbart står och tar upp plats,  att få igång 

produktionen av detaljer, tillämpa de kunskaper som erhållits under studier på 

innovationsteknik och designingenjörsprogrammet samt vinna nya erfarenheter. 

Målsättning 

Målet är att ta fram ett koncept som motsvarar uppdragsgivarens förväntningar. 

Konceptet skall vara produktionsanpassat och förenkla arbetet för både arbetare och 

robot. Projektet skall visualiseras med bilder och mynna ut i en muntlig presentation 

samt en akademisk slutrapport. Målsättningen är att efter projektet kunna ta ut en 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design samt kunna se en fungerande 

helautomatisk svetscell. 

Avgränsningar 

 Projektet är begränsat till 600 timmar där 200 är avsett för rapportskrivning. 

 Till en början fokusera på hyllan med störst produktionsvolym. 

 Kriterier 

Generella kriterier 

Krav 

 Skall erbjuda massinmatning 

 Skall äga robotvänlighet 

 Skall medge placeringsvänlighet 

 Skall äga hållfasthet 

 Skall äga säkerhet 

 Skall äga självklarhet 

 Skall medge produktion 
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Önskemål 

 Bör uttrycka funktion 

 Bör minimera vikt 

 Bör erbjuda volymvariation 

 Bör undvika klämningsrisk 

 Bör undvika skärskador 

 Bör tåla smällar 

 Bör motstå värme 

 Bör maximera produktionsvänlighet 

 Bör medge standardmaskinutnyttjande  

Kundkriterier 

Krav 

 Skall medge egenproduktion 

 Skall vara realiserbart 

 Skall vara robotkompatibel 

 Skall passa volymdetaljen 

Önskemål 

 Bör erbjuda variationsmöjlighet 

 Bör erbjuda innehållsanpassning 
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Bilaga 6: Ritningar 
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