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Examensarbetet är genomfört på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan 
och omfattar 15 högskolepoäng på Högskolan Väst i Trollhättan. Arbetet var det sista 
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Framtagning av koncept för monteringsstation 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i 
Trollhättan. Rapporten redovisar arbetet för framställning och utvärdering av koncept för en 
monteringsstation. I monteringsstationen monterar företaget tre modeller av hydraulpumpar 
betecknade F1, F2 och F3. I monteringsstationen finns en skruvstation som möjliggör 
montering av pumparna. Skruvstationen är dåligt anpassad för montering av F3 och 
monteringspersonalen riskerar att drabbas av belastningsskador på grund av bristande 
ergonomi i form av manuella lyft. Syftet med examensarbetet var därför att förbättra 
ergonomin för de anställda samt att öka flexibiliteten i skruvstationen. Målet var att ta fram 
ett koncept på en monteringsstation anpassad för F1, F2 och F3 med förflyttning av pump 
till och från skruvstationen där manuella lyft ej överskrider sju kg. 

Genom att samla information om nuvarande monteringsstation sammanställdes en 
nulägesbeskrivning samt en lista med tolkade behov och krav. Listan omfattade behov och 
krav hos monteringspersonalen, för att åstadkomma en fungerande monteringsstation och 
från organisationen. Baserat på insamlad information och uppmärksammade 
förbättringsområden genererades lösningar som kombinerades till koncept. Genererade 
koncept inkluderade lösningar för minskad belastningsergonomisk risk och möjligheter att 
standardisera verktygen i skruvstationen. Koncepten sållades i en konceptsållningsmatris där 
koncepten utvärderades mot nuvarande monteringsstation. Kvarvarande koncept 
betygsattes sedan i en konceptvalsmatris där ett vinnande koncept utsågs. För att 
uppmärksamma och åtgärda eventuella problem som kan uppstå då konceptet realiseras, 
utvärderades konceptet ytterligare genom att modelleras och simuleras i ett datorprogram.  

Resultatet av konceptutvecklingsprocessen och det koncept som rekommenderas till Parker 
benämns ”H+”. Koncept H+ består av en transportbana med en integrerad skruvstation 
samt en lyftanordning mellan transportbanan och nästa moment i monteringslinan. 
Skruvstationen har en roterande axel där F1, F2 och F3 fixeras med ett standardiserat verktyg. 
Den roterande axeln möjliggör momentdragning av skruvar framifrån. 

Montering av F3 har i konceptet anpassats genom standardiserade verktyg. Konceptet 
minskar även belastningsergonomiska risker då förflyttning från skruvstationen görs med 
transportbanor och lyftanordning. Manuella lyft över sju kg har därmed eliminerats. Väljer 
Parker att utveckla och realisera konceptet kommer de enligt genomfört arbete att erhålla en 
monteringsstation med ökad flexibilitet och förbättrad ergonomi för deras anställda. 
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Development of concept for assembly station 

Summary 
This bachelor’s thesis has been carried out at Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB in 
Trollhättan. This report presents the work for producing and evaluating concepts for an 
assembly station. The company assembles three models of hydraulic pumps named F1, F2 
and F3 in the assembly station. In the assembly station there is a screwing station that enables 
assembly of the pumps. The screwing station is badly adjusted for assembly of F3 and the 
assembly personnel may suffer from damage due to lack of ergonomics in the form of 
manual lifting. The purpose of this bachelor’s thesis was therefore to improve ergonomics 
for the personnel and increase the flexibility in the screwing station. The goal was to produce 
a concept of an assembly station adapted for assembly of F1, F2 and F3 with transport of 
pumps to and from the screwing station where manual lifting does not exceed seven 
kilograms. 

By collecting information on the current assembly station, a zero-position description and a 
list of interpreted needs and requirements were complied. The list included the needs and 
requirements of the assembly personnel, to achieve a working assembly station and from the 
organization. Based on collected information and identified improvement areas, solutions 
were generated and combined into concepts. Generated concepts included solutions for 
reducing ergonomic risk and the possibility to standardize the tools in the screwing station. 
The concepts were screened in a screening matrix where the concepts were evaluated against 
the current assembly station. The remaining concepts were graded in a selection matrix where 
a winning concept was selected. To identify and resolve any problem that may arise when 
the concept is realized, the concept was further evaluated by modelling and simulating in a 
computer program. 

The result of the concept development process and the concept recommended to Parker was 
named “H+”. Concept H+ consists of a conveyor with an integrated screwing station and a 
lifting device between the conveyor and the next part of the assembly line. The screwing 
station has a rotating shaft where F1, F2 and F3 are fixed with a standardized tool. The 
rotating shaft allows torqueing of screws from the front of the screwing station. 

Assembly of F3 has been adapted in the concept through standardized tools. The concept 
also reduces ergonomic risks, as transport from the screwing station is made by a conveyor 
and a lifting device. Manual lifting over seven kilograms has thus been eliminated. If Parker 
chooses to develop and realize the concept they will, according to this report, be provided 
with an assembly station with increased flexibility and improved ergonomics for their 
employees. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
 

Koncept  En idé för hur något kan utformas och fungera. 

Ställtid  Total tid från sista enheten från föregående parti 
till påbörjandet av första godkända enheten i 
nästkommande parti.  

Just in time  Att enbart tillverka det som behövs, när det 
behövs, och i den mängd som behövs. 

Lead user  Upplever brister som är okända för allmänheten 
och kommer dra störst nytta av att bristerna 
åtgärdas. 

Lean produktion  Att i en produktionsprocess identifiera och 
eliminera faktorer som inte skapar värde för 
kunden. 

Belastningsergonomi Den del inom ergonomi som behandlar hur 
rörelseorganen påverkas av belastningar i arbetet. 

Interventioner Inom belastningsergonomi, åtgärder som 
vidtagits för att förbättra den fysiska arbetsmiljön 
för de anställda. 

SMED ”Single Minute Exchange of Die,” en metod för 
att reducera ställtider. 

Deplacement Kapaciteten hos en hydraulpump beräknat i cm3 
per varv. 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört i form av ett projekt vid Parker 
Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. I projektet framställdes och utvärderades 
koncept för en monteringsstation. 

Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är utfört av två studenter från 
utbildningen maskiningenjör med inriktning mot produktutveckling vid Högskolan Väst i 
Trollhättan.   

I detta inledande kapitel beskrivs företaget i korthet, bakgrunden till projektet, 
problembeskrivning, projektets syfte och mål samt projektets avgränsningar. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Volvo flygmotor grundades år 1930 i Trollhättan och med det förvärvade patentet för den 
sfäriska kolven, patenterad av Gunnar Wahlmark år 1960 [1], etablerades dotterbolaget 
Volvo Hydraulics år 1984 [2]. Volvo Hydraulics sammanslogs år 1992 med Atlas Copco och 
VOAC grundas. År 1996 förvärvades VOAC av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 
[3].  

Parker Appliance Company grundades år 1917 av amerikanen Arthur L Parker med 
inriktning på hydrauliska- och pneumatiska komponenter. År 1957 sammanslogs Parker 
Appliance Company med Hannifin Corporation och Parker Hannifin skapades. Parker 
Hannifin har sedan år 1917 förvärvat företag runt hela världen och är år 2018 en koncern 
bestående av 139 divisioner verksamma i 49 länder med ca 60 000 anställda [3]. Pump and 
Motor Division Europe (PMDE) är en av Parker Hannifins divisioner som tillverkar 
hydrauliska pumpar och motorer. PMDE består av tre fabriker belägna i Chemintz 
(Tyskland), Chomutov (Tjeckien) och Trollhättan (Sverige). [4] 

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan (hädanefter benämnt Parker) har 
idag ca 220 anställda och tre produktlinor: fasta motorer, variabla enheter och lastbilspumpar. 
Produkternas användningsområden är många men används främst i entreprenadmaskiner, 
jord- och skogsbruksmaskiner samt lastbilar [3].   

1.2 Bakgrund 
Hydrauliska axiella kolvpumpar används för att omvandla rotationskraft till tryck. I 
lastbilsbranschen används de exempelvis för att reglera flak på schaktbilar eller kranar på 
kranbilar.  

Monteringsstationen som behandlas i detta projekt används idag för montering av pumpar 
som Parker betecknar F1, F2 och F3. Monteringsstationen är konstruerad för F1 och F2 och 
har senare anpassats för montering av F3. I monteringsstationen används en skruvstation för 
montering av pumparna, en hiss för förflyttning av pump till skruvstationen och en 
momentdragaranordning för momentdragning av skruv. Ingående material med undantag 
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för det som hanteras av hissen, förflyttas manuellt till skruvstationen av aktuell montör. I 
skruvstationen fixeras pumparna i en rotationsanordning för att möjliggöra 
momentdragning, av pumpens översida och undersida, framifrån.  

I Figur 1.1 visas en vy över monteringsstationen med en flödesbeskrivning för inkommande 
material, gemensamt material i form av skruvar och packningar och för färdigmonterad 
pump. 

 

Figur 1.1 Vy över monteringsstation med flödesbeskrivning 

F1 och F2 monteras delvis innan monteringsstationen för att sedan förflyttas till 
skruvstationen för slutmontering. För F3 förbereds ingående komponenter för att sedan 
monteras samman i skruvstationen. Till skillnad från F1 och F2 monteras F3 i omvänd 
ordning, på grund av det krävs en fixtur för fixering i skruvstationen. Behovet av fixturen 
vid montering av F3 innebär extra ställtid.   

Parker jobbar enligt filosofin ”Just-in-time” vilket ställer stora krav på monteringsstationens 
ställtid och genomloppstid. 

Från skruvstationen till station för kontroll och provning förflyttas pumparna med ett 
manuellt lyft.  

1.3 Problembeskrivning  
Skruvstationen är dåligt anpassad för montering av F3 och monteringspersonalen riskerar att 
drabbas av belastningsskador på grund av bristande ergonomi i form av manuella lyft.  
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1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att förbättra ergonomin för de anställda samt att öka flexibiliteten i 
skruvstationen. Målet är att ta fram ett koncept på en monteringsstation anpassad för F1, F2 
och F3 med förflyttning av pump till och från skruvstationen där manuella lyft ej överskrider 
sju kg. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer endast behandla monteringsstationen.  

För att inte begränsa lösningsrymden kommer kostnader inte att undersökas.  

Då projektet endast behandlar konceptframtagning kommer tillverkningsunderlag inte att 
framställas.  
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2 Metod 
Metodavsnittet beskriver och motiverar projektets tillvägagångsätt och metoder. Vid 
metodval finns det två metodiker som beskriver tillvägagångsättet vid insamling av data: 
kvalitativa och kvantitativa metoder.   

Kvalitativa metoder används för att undersöka och identifiera ett problem beskrivet ur 
individers eller gruppers perspektiv, hur de uppfattar och tolkar sin omgivande verklighet [5] 
[6]. Metodens tillvägagångssätt är flexibel för att anpassas efter individens respons och med 
det har metoden generellt låg formalitet [7].  

Kvantitativa metoder används för att objektivt testa teorier genom relationsundersökning 
bland variabler [5]. Det som utmärker metoden är att informationen skall vara mätbar eller 
åtminstone kunna värderas numeriskt [7]. Metodens tillvägagångssätt sker strukturerat och 
generaliserat då möjligheten att replikera studien skall finnas [5].   

En kombinerad metod kan användas då det av studien är relevant att använda både kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Den kombinerade metodens styrka ligger i ytterligare insikt i 
problemet utöver informationen givet av enbart en kvalitativ eller en kvantitativ 
undersökning [5].  

I projektet användes den kombinerade metoden, då vikt-, avstånds-, flödes- och tidmätningar 
samt konkreta fakta erhållen från interna dokument klassificeras som kvantitativa 
undersökningar. Informationsinsamling i form av intervjuer och idégenerering klassificeras 
som kvalitativa undersökningar.    

2.1 Undersökningsdesign  
Undersökningsdesignen är ett grundläggande arbetssätt som ska hjälpa studenten att utifrån 
en övergripande målsättning göra en konkret plan för undersökningar i examensarbetet.  

Då projektet är av problemlösande karaktär har undersökningsdesignen identifierats till en 
kombination av systemstudie och aktionsforskning. Arbetet följer nedanstående beskrivning 
av aktiviteter och metodik.  

Systemstudien söker efter det optimala sätt som ett system kan uppfylla definierade villkor. 
Metodiken bygger på kvantitativa studier på tekniska system där några vanliga aktiviteter är 
litteraturstudier, arkivanalys, intervjuer, observationer, mätningar och simulering [8].  

Aktionsforskning är en metodik som används för att förbättra något samtidigt som det 
studeras, och bygger huvudsakligen på kvalitativa studier. Metodiken består av fyra steg, 
första steget är att observera problemet som skall lösas, andra steget är att ta fram 
lösningsförslag, tredje steget är att implementera lösningen och sista steget är att utvärdera 
resultatet. Tillvägagångssättet är en iterativ process närbesläktad med arbetssättet för 
kvalitetsförbättringar och bygger på förbättringscykeln: ”Planera – Gör – Studera – Lär” [9] 
[10]. En objektiv utvärdering av resultatet är viktigt, för att behålla objektiviteten genom hela 



Framtagning av koncept för monteringsstation 

 5 

processen bör utvärderingskriterier definieras i ett tidigt stadie och resultatet granskas av en 
extern person [9].   

2.2 Informationsinsamling  
Under hela projektets gång, från planering till avslut genomfördes informationsinsamling. 
De former av informationsinsamling som framförallt var aktuella i arbetet var intervjuer, 
observationer, mätningar, interna dokument och litteraturstudier. 

2.2.1 Intervjuer  
Intervjuer är ett sätt att få tillgång till information som har direkt relevans för projektet. 
Metoden är kvalitativ och data som erhålls är primärdata, det vill säga information som 
inhämtats i syfte att användas i den aktuella studien [7]. Att genomföra intervjuer med 
personlig direktkontakt i respondentens arbetsmiljö ger, förutom verbala data, också 
möjlighet att tolka andra signaler så som kroppsspråk. Det finns olika former av intervjuer, 
och antalet deltagare i form av undersökare och respondenter kan variera. Några av dessa 
former är strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Vid 
strukturerad intervju är frågor och frågornas ordningsföljd förbestämda. Vid semi-
strukturerad intervju är ämnesområdet förbestämt, frågorna formuleras efterhand under 
intervjun och tas upp i en ordning som anpassas efter respondentens svar och reaktioner. 
Vid en ostrukturerad intervju sker intervjun i form av ett samtal utan förbestämt 
ämnesområde, frågor kommer upp efter hand baserat på respondentens svar [7]. Formen av 
intervju kan även kombineras eller anpassas under intervjuns gång. Intervjuerna i projektet 
har främst genomförts i form av strukturerade intervjuer, men följdfrågor som uppkommit 
baserat på respondentens svar har även ställts och dokumenterats. 

Nyckelpersonerna för intervjuer i detta projekt har varit arbetstagare i form av 
monteringspersonal som är i kontakt med skruvstationen dagligen. De kan i detta fall ses 
som huvudanvändare vilket inom utvecklingsprocesser är mer känt under den engelska 
termen ”lead users”. Monteringspersonalen är en speciellt viktig informationskälla av två 
anledningar: (1) huvudanvändare har ofta uppmärksammat och kan uttrycka behoven då de 
dagligen har arbetat med de brister som finns hos befintlig lösning, och (2) det är möjligt att 
de redan har kommit på idéer som kan vara till hjälp för att lösa dessa brister [11]. 

2.2.2 Observationer 
Att observera användningen av den befintliga skruvstationen samt observationer av hur 
monteringspersonalen dagligen använder den kan leda till att viktiga detaljer gällande behov 
och krav uppenbaras [11]. De behov och krav som uppmärksammas är både hos 
monteringspersonalen och för själva skruvstationen som en del av monteringslinan. 

En annan viktig del av observationen som genomfördes var undersökning och 
riskbedömning av fysiska belastningar som förekommer vid användning av befintlig 
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skruvstation. Detta görs genom att observera arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell 
hantering samt repetitivt arbete. 

Som komplement till observationerna, dokumenteras användningen av befintlig skruvstation 
genom bild och videoinspelning. Bild och videoinspelningen ger möjlighet att observera 
monteringen vid senare tillfällen och då framförallt vid momenten konceptgenerering och 
konceptsållning. De bilder och videoinspelningar som gjorts är i Parkers räkning, de kommer 
inte vara tillgängliga för allmänheten utan har dokumenterats för att underlätta aktuella och 
framtida produktionstekniska arbeten hos Parker. 

2.2.3 Mätningar 
Mätningar av nuläget i form av vikt, viktens avstånd från kroppen och flöde användes som 
parametrar för att bedöma arbetstagarens ergonomiska situation. Mätningar av tid, i form av 
genomloppstid och ställtid, används för att identifiera ej värdeskapande tid och moment. 
Samtliga mätningar genomförs och används för att uppmärksamma brister och 
förbättringsområden. Framtagna koncept kan tack vare genomförda mätningar utvärderas 
kvantitativt mot nuvarande lösning för att underbygga val av koncept.  

2.2.4 Interna dokument  
Under projektet tillhandahölls en dator med tillgång till Parkers interna databas. I databasen 
fanns information som var relevant för projektet. Exempel på information som studerats är 
monteringsmanualer, ritningar, CAD-modeller och företagsinformation. 

2.2.5 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är ett effektivt sätt att under relativt kort tid ta del av vetenskaplig 
information. Informationen är så kallad sekundärdata, det vill säga information som i de 
flesta fall tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger i det aktuella projektet [7]. All 
information har därför undersökts och dess relevans ifrågasatts innan användning i projektet. 

Belastningsergonomi har studerats då användning av monteringsstationen skall kunna göras 
utan risk för belastningsskador. Information samt modeller för att bedöma risker erhölls från 
”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi” [12]. De 
punkter som framförallt berördes i projektet var arbetsställningar, arbetsrörelser samt 
manuell hantering. 

Rapporten ”Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv” 
är en kunskapsöversikt där forskare på uppdrag av arbetsmiljöverket har sammanställt 
sambanden mellan belastningsergonomi och kvalitet, belastningsergonomiska interventioner 
och verksamhetseffekter samt förändringar mot lean produktion och konsekvenser för 
belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket har i sin tur erhållit uppdraget från Sveriges regering 
[13]. Kunskapsöversikten innehåller referenser till tidigare studier och vetenskapliga artiklar, 
samt ger en kort beskrivning av referensernas innehåll vilket underlättat litteratursökning 
under projektet. 



Framtagning av koncept för monteringsstation 

 7 

Då Parker monterar pumparna efter ”Just-in-time” ställer det krav på att bytet mellan de 
olika pumparna kan göras på ett effektivt sätt. Med anledning av detta studerades SMED, 
vars syfte är att reducera ställtider. SMED valdes som tillvägagångssätt då det är en välkänd 
metod samt att Parker använder sig av SMED-metoden vid ställtidsreducerande arbeten. 
Information om SMED hämtades främst från boken ”A Revolution in Manufacturing: The 
SMED System” av Shigeo Shingo [14]. För att bättre anpassa SMED-metoden till aktuellt 
projekt har även tolkningar av SMED-metoden undersökts. 

2.3 Konceptutveckling   
De metoder och tillvägagångssätt som tillämpades vid konceptutvecklingen är hämtade från 
boken ”Product Design and Development” av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger [11]. 
Boken är väl känd för projektgruppen. Bokens metoder och tillvägagångssätt var 
rekommenderade och användes av projektdeltagarna i kurserna Produktutveckling 1 och 
Produktutveckling 2 vid Högskolan Väst. Boken fokuserar främst på design och 
produktutveckling men då dessa områden har en stark tradition av rationellt arbete och 
systematiska metoder kan den med fördel appliceras vid utveckling av produktionssystem 
[15]. Exempel på en av de metoder som beskrivs i boken är när data från intervjuer och 
observationer skall tolkas i form av behov och krav, vilket görs utifrån följande fem riktlinjer; 

• Uttryck behovet/kravet i form av vad produkten måste göra, inte i form av hur den 
kanske kan göra det. 

• Uttryck behovet/kravet lika specifikt som ursprunglig data. 

• Använd positiv formulering, inte negativ. 

• Uttryck behovet/kravet som en egenskap hos produkten. 

• Undvik orden måste och skall. 

Tolkningar görs med fördel av flera personer, i grupp eller enskilt. Med hjälp av ovanstående 
riktlinjer kan tolkningar göras av ett flertal olika personer på ett effektivt och konsekvent sätt 
[11]. 

Förutom momenten för informationsinsamling ingår momenten konceptgenerering, 
konceptsållning, konceptval och konceptutvärdering i konceptutvecklingsprocessen. Dessa 
är generella moment inom utvecklingsprocesser och kan därför användas oberoende av 
vilken typ av produkt, tjänst eller system som skall utvecklas. 

2.3.1 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen är en process som inleds med en lista med behov och krav som tolkats 
utifrån insamlad information. Processen resulterar sedan i en uppsättning koncept som tas 
vidare till konceptsållning. Konceptgenereringen genomförs i form av en femstegs-metod. I 
första steget bryts huvudproblemen ned i enklare delproblem i form av ett träddiagram, i 
andra och tredje steget används intern och extern kompetens och kunskap för att generera 
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lösningar på delproblemen, i fjärde steget sammanställs genererade lösningarna i en 
kombinationstabell för att bilda koncept och i det femte steget granskas genomförandet av 
de fyra tidigare stegen samt resultatet.  

Träddiagrammet som används i första steget är ett sätt att systematiskt bryta ner ett problem, 
en funktion eller ett kundönskemål i beståndsdelar. På så vis kan man skapa delmål och ge 
möjlighet att generera lösningar på mindre komplexa delmål istället för på ett ofta mer 
komplext huvudmål. Träddiagrammet är en metod som rekommenderas både av Ulrich och 
Eppinger i deras bok och av Bergman och Klefsjö i deras bok ”Kvalitet, från behov till 
användning”. Båda böckerna används som kurslitteratur i utbildningen för maskiningenjörer 
vid Högskolan Väst. Bergman och Klefsjö beskriver träddiagrammet som ett effektivt 
hjälpmedel för att finna lämpliga lösningar [10]. 

Metoden som används för att generera lösningar på delmålen i andra och tredje steget är en 
idégenereringsmetod som kallas ”Brainstorming”. Brainstorming är en välkänd 
idégenereringsmetod som enligt en undersökningsstudie, utförd av Arthur Andersen, 
används av över 70 procent av tillfrågade tjänstemän [16]. Grundprinciperna för 
Brainstorming är: undvik att kritisera andras idéer, uppmuntra vilda och nytänkande idéer, 
bygg vidare på andras idéer, generera ett stort antal idéer och fokusera på en konversation i 
taget.  

Lösningarna för att uppnå delmålen som erhålls från brainstormingen kombineras i en 
kombinationstabell för att tillsammans bilda koncept för huvudmålet. Antalet koncept 
baseras på antalet delmål och idéer. Tre delmål med fyra, två respektive tre idéer resulterar i 
24 (4x2x3=24) möjliga koncept. Samtliga koncept som erhålls i kombinationstabellen anses 
vara möjliga lösningar för att uppnå huvudmålet. 

2.3.2 Konceptsållning 
De koncept som erhålls i kombinationstabellen kan vara många till antalet och kan även vara 
mer eller mindre genomförbara. För att begränsa antalet koncept och utesluta de som är 
svåra eller omöjliga att realisera genomförs en eventuell grovsållning följt av en sållning som 
genomförs med hjälp av en konceptsållningsmatris. Konceptsållningsmatrisen togs fram av 
ingenjören Stuart Pugh under 1980 talet och har som syfte att, så objektivt och systematiskt 
som möjligt, minska antalet koncept och samtidigt identifiera förbättringsmöjligheter [11]. 

Rekommenderat högsta antal koncept som sätts in i och bearbetas i konceptsållningsmatrisen 
är tolv koncept [11]. Är befintligt antal större än tolv vid detta moment genomförs en 
grovsållning i form av flervalsröstning eller utvärdering av för- och nackdelar för att snabbt 
minska antalet koncept. 

Är antalet koncept vid detta moment istället tre till fyra stycken kan koncepten direkt tas 
vidare till nästa moment i konceptutvecklingsprocessen vilket är konceptval. 



Framtagning av koncept för monteringsstation 

 9 

Inför konceptsållningen förbereds fem till tio urvalskriterier som koncepten kommer 
utvärderas mot. Urvalskriterierna hämtas från behov- och kravlistan där de behov och krav 
som skapar störst variation mellan koncepten väljs som kriterium [11]. 

De fyra till tolv koncepten numreras och sätts in i konceptsållningsmatrisen där ett koncept 
väljs som referenskoncept. Referenskonceptet väljs efter noggrant övervägande och bör 
generellt vara det koncept som stämmer bäst överens med aktuell industristandard eller vara 
ett koncept som projektdeltagarna väl känner till. Referenskonceptet fungerar som en 
standard som resterande koncept jämförs med [11]. 

Koncepten betygsätts sedan beroende på hur väl koncepten uppfyller varje kriterium i 
förhållande till referensen. Betygsättning görs i form av - för ”sämre än,” 0 för ”lika bra” 
eller + för ”bättre än”. Betygen summeras sedan genom att betygen omvandlas till värden, 
+1 för varje +, 0 för varje 0 och -1 för varje -. I Figur 2.1 ges ett exempel på hur en 
konceptsållningsmatris kan komma att se ut då den är färdigställd. 

 

Figur 2.1 Exempel på konceptsållningsmatris 

Efter summering av betygen rankas koncepten utifrån konceptens resultat. Det är utifrån 
denna ranking som projektgruppen beslutar vilka koncept som tas vidare till momentet 
konceptval. Hur många koncept som tas vidare bestäms av projektgruppen, vanligtvis med 
projektgruppens resurser som begränsning [11]. 

Förutom att koncepten kan tas vidare direkt kan koncepten även kombineras eller revideras 
för att ta tillvara på fördelaktiga egenskaper eller förbättra uppmärksammade brister. Figur 
2.1 visar bland annat att koncept C har bra betyg överlag men är bristande vad gäller kriterium 
1. Koncept F har däremot förhållandevis dåliga betyg men har en önskvärd egenskap då 
konceptet är det enda med ett positivt betyg för kriterium 1. Koncept C och F kombineras 
därför för att erhålla ett koncept med önskvärda egenskaper från båda koncepten. Resultatet 
i redovisat exempel är att koncept A, koncept B och koncept C+F tas vidare till konceptval. 
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2.3.3 Konceptval  
Koncepten, som efter konceptsållning gick vidare, sätts in i en konceptvalsmatris. 
Konceptvalsmatrisen, även kallad poängsättningsmatris, är ett verktyg som Charles Kepner 
och Benjamin Tregoe tog fram under 1960-talet för att strukturerat välja det koncept som är 
mest fördelaktigt att utveckla [17].  

Urvalskriterierna hämtas från konceptsållningsmatrisen och erhåller vardera en procentuell 
viktfaktor som tillsammans summeras till 100 procent. Viktfaktorn tilldelas genom 
jämförelse i en viktningsmatris, där urvalskriterierna utvärderas mot varandra.  

Koncepten tilldelas en poäng mellan ett och fem, där ett uppfyller kriteriet mycket dåligt och 
fem uppfyller kriteriet mycket bra. Urvalskriteriets viktfaktor multipliceras med tilldelat 
poäng och konceptet erhåller en viktad poäng för respektive kriterium, de viktade poängen 
summeras sedan till konceptets totalpoäng. Konceptet med högst totalpoäng är enligt 
konceptvalsmatrisen det koncept som uppfyller behov och krav på bästa sätt [11].  

I Figur 2.2 redovisas hur poängsättningen kan se ut i en konceptvalsmatris. I redovisat 
exempel är det kombinerade konceptet C+F det koncept som erhållit högst totalpoäng och 
uppfyller kriterierna övergripande bättre än de andra två koncepten.   

 

Figur 2.2 Exempel på en konceptvalsmatris 

2.3.4 Konceptutvärdering - simulering 
Simulering ger en visuell beskrivning av konceptet och dess funktioner i rörelse. Simuleringar 
av koncept kallas för analytiska prototyper och används för att ytterligare utvärdera och samla 
information om konceptets eventuella förbättringsmöjligheter. Ytterligare en möjlighet vid 
simulering är att kontrollera hur väl konceptet, som ett delsystem, integrerar med andra 
delsystem. Problem som eventuellt kan uppstå, på grund av integrationen, kan då identifieras 
och åtgärdas. 

Den analytiska prototypen möjliggör snabba parametarändringar för att effektivt begränsa 
konceptets parametrar till värden som är tillämpningsbara. Slutgiltig kontroll bör dock göras 
med en fysisk prototyp för att identifiera eventuella oförutsedda fenomen [11].  
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Visar det sig att valt koncept är ogenomförbart eller kräver omfattande åtgärder för att 
realiseras bör konceptvalsmomentet göras om. Bedömning av åtgärdernas omfattning görs 
vanligtvis av projektdeltagarna eller med hjälp av experter inom området för respektive 
åtgärd.  Är konceptet ogenomförbart bör det uteslutas från konceptvalsmatrisen. Krävs det 
istället omfattande åtgärder bör dessa tas i beaktning vid poängsättning. Efter genomfört 
konceptval bör konceptutvärdering göras på nytt.  
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3 Ergonomi  
I detta kapitel beskrivs ergonomi i allmänhet, belastningsergonomi, modeller för bedömning 
av belastningsergonomi och kopplingen mellan belastningsergonomi och kvalitet.  

Termen ergonomi tillkom på 1950-talet och omfattar alla perspektiv på människan i arbete. 
Inom ergonomi, som en vetenskap, kombineras kunskapen om biologi, teknik och psykologi 
för att analysera samspelet mellan människan och arbetsredskapet. Ergonomi används bland 
annat för att uppmärksamma bra egenskaper hos människan och maskinen. Egenskaper hos 
människan som maskinen inte kan ersätta, och egenskaper hos maskinen som kan underlätta 
för människan [18]. 

Människokroppen är gjord för att röra på sig och utsättas för belastningar på en gynnsam 
nivå. För att hålla kroppen i ett gott skick behövs en blandning av rörelse och belastning. 
Gynnsamma och hälsosamma belastningar kännetecknas av balans mellan rörelse, vila, 
återkommande variation samt begränsningar i tid. Det är upp till både arbetsgivare och 
arbetstagare att engagera sig för att möjliggöra en gynnsam arbetsmiljö, framförallt vid 
planering, byggnation och inredning av arbetsplatser och vid utformning av arbetsuppgifter 
[12]. 

Den del av ergonomi som behandlar hur belastningar påverkar rörelseorganen då människan 
utför arbetsuppgifter på en arbetsplats är benämnd belastningsergonomi. Som stöd för 
verksamheter och organisationer har Arbetsmiljöverket författat en samling föreskrifter och 
allmänna råd om belastningsergonomi. Dessa föreskrifter och allmänna råd har som syfte att 
”arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt 
tröttande belastningar förebyggs.” [12] 

3.1 Modeller för belastningsergonomi 
För att lätthanterligt och strukturerat kunna identifiera och bedöma belastningsergonomiskt 
riskfyllda arbeten och situationer, har Arbetsmiljöverket tagit fram modeller för bedömning 
av arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete [12]. Dessa modeller skall hjälpa 
arbetsgivare och arbetstagare att uppmärksamma om de fysiska belastningarna är hälsofarliga 
eller inte, och agera första underlag för åtgärder. Förutom arbetsgivare och arbetstagare kan 
modellerna användas av till exempel produktionsplanerare, projektörer och konstruktörer då 
beslut fattas om arbetsmetoder och arbetsplatser [12]. Studier visar att ergonomi kan kopplas 
till utformning av arbetsuppgifter och processutveckling för att öka chanserna att nå 
produktionsmålen och försäkra arbetstagares välmående och hälsa [19].  

Figurer som redovisas i avsnitt 3.1 är återgivna med tillstånd av Arbetsmiljöverket, se bilaga 
A. 

För att tydligt redovisa riskerna inom belastningsergonomi använder sig Arbetsmiljöverket 
av ett system med tre zoner. Zonerna är färggraderade i färgerna rött, gult och grönt där varje 
färg representerar en allvarlighetsgrad. Zonerna används för gradering i Arbetsmiljöverkets 
modeller för belastningsergonomi. I Figur 3.1 återges en beskrivning av de tre zonerna.  
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Figur 3.1 Förklaring av Arbetsmiljöverkets system för bedömning av risker, Arbetsmiljöverket AFS 2012:2. Med 
tillstånd av Arbetsmiljöverket. 

3.1.1 Arbetsställningar och arbetsrörelser  
När en arbetsplats skall utformas ur ett belastningsergonomiskt perspektiv är det bland annat 
arbetsställning och arbetsrörelser som undersöks. För att en arbetsplats skall kunna betraktas 
som väl utformad skall arbetstagaren kunna utföra sitt arbete med en upprätt arbetsställning, 
sänkta axlar och med överarmarna nära kroppen [12]. I bilaga B återges Arbetsmiljöverkets 
rekommendation för lämplig arbetshöjd för en liten respektive en stor person samt lämpligt 
arbetsområde. Arbetsområdet är uppdelat i ett inre och ett yttre arbetsområde. För en 
gynnsam belastning bör arbetsplatser och arbetsuppgifter utformas så att större delen av 
arbetet ligger inom det inre arbetsområdet. En annan viktig egenskap på arbetsplatser och i 
arbetsuppgifter är variation. Arbetstagaren skall ha möjlighet att variera arbetsställning och 
arbetsrörelser, exempelvis genom att kunna ändra arbetsställning under arbetspasset eller i 
pauser och att ha tillräckligt med utrymme för att ta ut kroppsrörelser så långt det går [12]. 

De belastningsergonomiska riskerna för sittande och stående arbetsställningar kan även 
förvärras då personen gör mindre gynnsamma arbetsrörelser. Arbetsmiljöverkets modell för 
bedömning av arbetsställning i kombination med rörelser återges i Figur 3.2. 
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Figur 3.2 Modell för bedömning av arbetsställningar, Arbetsmiljöverket AFS 2012:2. Med tillstånd av 
Arbetsmiljöverket. 
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3.1.2 Manuella lyft  
Vanligtvis när manuellt arbete definieras kopplas det i första hand till traditionellt 
kroppsarbete som lyftande, bärande, dragande och skjuvande. Men det innefattar även 
arbetsuppgifter som att plocka i och ur varor i butikshyllan eller att servera mat och dryck till 
en restauranggäst. Ytterligare en definition är när arbetsuppgiften kräver fysisk 
kraftutveckling utan att förflyttning är huvudmålet med det manuella arbetet. Exempel på 
detta är när en snickare brukar handhållna verktyg eller en skogshuggare som manövrerar en 
motorsåg. Arbetsuppgiften är inte att förflytta verktygen eller motorsågen utan att 
exempelvis bygga en trappa eller såga ned ett träd [12]. 

För att minska riskerna för belastningsbesvär rekommenderar arbetsmiljöverket en 
undersökning enligt följande ordning [12]. 

1. Kan den manuella hanteringen undvikas helt? 

2. Går det inte att undvika skall arbetsuppgifter och utrustning utformas för en 
gynnsam belastning, och 

3. arbetstagarna skall informeras och utbildas så att de själva kan bidra till att riskerna 
minimeras. 

De delar av kroppen som löper störst risk för överbelastning på grund av återkommande 
och tung manuell hantering är ländryggen, skuldror och armar. Akut överbelastning av leder, 
muskler och senor förekommer också många gånger, ofta i händelse av hastiga och 
oplanerade rörelser, exempelvis då arbetstagaren halkar eller snubblar [12]. 

Belastningsergonomiska risker vid manuell hantering bedöms främst utifrån två faktorer, vikt 
och det avstånd som vikten hanteras på. De tre aspekter som betonas som mest 
betydelsefulla för att förebygga skador är [12]: 

• undvik tunga lyft, går de inte att undvika använd tekniska hjälpmedel, 

• håll bördan nära kroppen, 

• undvik att lyfta och vrida samtidigt. 

Arbetsmiljöverkets modell för bedömning av belastningsergonomiska risker vid manuella 
lyft återges i Figur 3.3. Figur 3.3 visar hur risken för belastningsskador ökar då bördans vikt 
ökar samt hur avståndet mellan bördans tyngdpunkt och montörens ländrygg kan förvärra 
riskerna. Modellen avser ett symmetriskt lyft med två händer under idealiska förhållanden. 
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Figur 3.3 Modell för manuella lyft, Arbetsmiljöverket AFS 2012:2. Med tillstånd av Arbetsmiljöverket. 

3.1.3 Repetitivt arbete  
Repetitivt arbete kännetecknas av att arbetstagaren under en stor del av arbetsdagen utför en 
eller några få arbetsuppgifter, med liten rörelsevariation och att tiden mellan återkommande 
moment är kort [12]. Arbetscykeln är därför den faktor som anses viktigast vid bedömning 
av repetitivt arbete. Ytterligare faktorer som betraktas vid bedömning av repetitivt arbete är 
arbetsställningar, arbetsrörelser, handlingsutrymme, arbetsinnehåll och 
upplärning/kompetenskrav. Dessa faktorer kan inte enskilt användas vid bedömning av 
repetitivt arbete utan betraktas istället som förvärrande faktorer. I Figur 3.4 återges 
Arbetsmiljöverkets modell för bedömning av repetitivt arbete. Varje faktor graderas utifrån 
arbetsplatsens och arbetsuppgifternas utformning samt arbetstagarens förutsättningar. 
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Figur 3.4 Modell för repetitivt arbete, Arbetsmiljöverket AFS 2012:2. Med tillstånd av Arbetsmiljöverket. 

Att utföra ett repetitivt arbete medför en ständig och likformig belastning där kroppens 
egenvikt är tillräcklig för att muskler och leder skall belastas på ett ogynnsamt sätt. Följden 
av repetitivt arbete kan bli allvarliga skador som tar lång tid att läka och som återkommer vid 
liknande belastningar [12]. 

För att minska det repetitiva arbetet gäller det i första hand att minska arbetets upprepning 
och begränsa tiden då arbetsuppgiften utförs. Detta görs genom att inkludera arbetsväxling, 
arbetsutvidgning och arbetsberikning i arbetstagarnas vardagliga arbete. Genom dessa 
åtgärder får arbetstagaren möjlighet att  

• växla mellan arbetsuppgifter med olika belastning, 

• utföra en större del av produktionsflödet i form av kompletterande arbetsuppgifter, 

• utföra bredare arbetsuppgifter med olika skicklighet- och kvalifikationskrav så som 
paketering och kvalitetskontroll. 

I och med dessa åtgärder ökas cykeltiden och enformiga belastningar begränsas samtidigt 
som arbetstagarna får ökad möjlighet till variation, delaktighet och utveckling [12]. 
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3.2 Kvalitet och belastningsergonomi  
Perspektivet av hälsa och välbefinnande är det perspektiv som vanligtvis diskuteras inom 
belastningsergonomi. Ett mindre omtalat perspektiv är verksamhetsperspektivet, vilket 
skildrar hur verksamheten påverkas av belastningsergonomi i form av kvalitet, produktivitet 
och störningar [13].  

Kvalitet och belastningsergonomi har ett starkt samband. Belastningsergonomi fokuserar på 
att anpassa arbetsmiljön och belastningsergonomiska interventioner till människans 
välbefinnande och prestationsförmåga. Kvalitet i sin tur förlitar sig på människans 
prestationsförmåga [20]. 

Kvalitet är ett begrepp med många definitioner, David A Garvin har presenterat en tolkning 
av kvalitetsbegreppet i form av fem perspektiv [21].   

• Transcendenta, det transcendenta perspektivets syn på kvalitet är att kvalitet inte är 
preciserbart utan identifieras när det upplevs.   

• Produktbaserade, det produktbaserade perspektivet menar att kvalitet är precist och 
mätbart. Kvalitet bedöms objektivt efter antalet uppfyllda egenskaper och inte av 
användaren.   

• Användarbaserade, det användarbaserade perspektivet av kvalitet ligger i att uppnå 
maximal kundnöjdhet. Kvalitet bedöms subjektivt av användaren.    

• Produktionsbaserade, det produktionsbaserade perspektivet handlar om uppfyllandet av 
toleranser och krav i produktionen. Förbättrad kvalitet innebär lägre kostnader, att 
förhindra defekter är mer kostnadseffektivt än reparationer och ombearbetningar.     

• Värdeskapande, det värdeskapande perspektivet handlar om balansen mellan 
egenskaper och pris, och balansen mellan prestanda och kostnad. Kvalitet bedöms 
efter hur väl balansen uppnås.  

Perspektiven speglar hur en organisation ser på kvalitet, olika delar av organisationen har 
olika sätt att se på kvalitet [21]. Bo Bergman och Bengt Klefsjö definierar kvalitet enligt 
följande: ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” [10]. Definitionen har anknytning till det 
användarbaserade perspektivet och trycker på vikten att inte bara uppfylla kundbehoven utan 
att kunderna även skall bli positivt överraskade.  

Kopplingen mellan kvalitet och belastningsergonomi blir tydlig då obekväma 
arbetsställningar, ergonomiskt krävande uppgifter och fysiskt obehag leder till mänskliga fel 
och på grund av det, kvalitetsbrister i produktionen. När produktionstakten ökar, ökar även 
sannolikheten för mänskliga fel, framförallt då produktionsprocesserna sträcker på 
människans gränser. Trötthet, koncentrationssvårigheter och belastningsskador är exempel 
på biverkningar av produktionsintensiva processer. Produktionsintensiva processer där 
belastningsergonomiska metoder implementerats, har visat positiva resultat på arbetstagaren 
och kvaliteten [20] [22]. 
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En belastningsergonomiskt utformad arbetsplats, ger arbetstagaren möjlighet att utföra sina 
uppgifter med precision och snabbhet [13]. Vid utformning av belastningsergonomiska 
arbetsplatser i en tillverkande industri, är det avgörande att göra huvudanvändare delaktiga 
för att möjliggöra kvalitetsförbättringar. Huvudanvändaren har möjlighet att påverka 
utformningen av arbetsplatsen efter dennes behov och förbättra arbetsplatsen efter de brister 
som uppmärksammats. Delaktiga huvudanvändare känner då ansvar för utformningen av 
arbetsplatsen där företagets produkter produceras [10]. Vardagsarbetet känns mer 
meningsfullt och stimulerande, vilket ger en högre arbetstillfredsställelse för personalen. 

Vid utformning av monteringsceller inom en tillverkande industri betraktas 
monteringspersonalen som huvudanvändare. Att monteringspersonalen tilldelas ansvar för 
att utforma en arbetsplats tillsammans med kontorspersonal, leder till att klyftorna mellan 
monterings- och kontorspersonal minskas [23]. Arbetstillfredsställelse är inom 
kvalitetsutveckling ett viktigt mål och medel för att uppnå hög kvalitet [10]. En empirisk 
studie där arbetsplatser utformats med belastningsergonomiska metoder visade inte enbart 
positiva resultat på arbetstagarens arbetsvillkor utan även i form av kvalitet och kostnad [22].   
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4 Ställtidsreducering med SMED 
Nedan beskrivs ställtid i allmänhet och hur ställtider kan påverka produktionen. Fördelarna 
med snabba omställningar och hur ställtidsreduceringsarbeten kan genomföras med metoden 
SMED samt hur ställtidsreducering kan påverka ergonomin.  

4.1 Ställtid 
Ställtid definieras som tiden mellan sista godkända artikeln av en sats till första godkända 
artikeln i nästa sats [24]. Ställtid är en vital parameter inom tillverkande företag och beskriver 
effektiviteten av varje maskin och arbetsplats. Genom att reducera ställtiden ökar 
produktionstiden, och tillverkningen blir mer flexibel för att möta kundernas behov. En 
aspekt på en flexibel tillverkning är att övergången mellan satser går snabbt och effektivt [25]. 
Roland T Pannesi beskriver hur reducerade ställtider påverkar produktionen enligt följande 
sju punkter [26].   

• Gör det möjlig att producera små satser;  

• Reducerar mängden restprodukter; 

• Reducerar ställkostnader; 

• Gör produktionen mer flexibel; 

• Reducerar ledtider i produktionen; 

• Förbättrar produktiviteten och utnyttjandegraden av tillgångar; 

• Reducerar tillverkningskostnaden;   

Den totala ställtiden är en kombination av tider för olika aktiviteter, som delas in i yttre 
respektive inre ställtid. Yttre ställtid är den tid för de aktiviteter som kan utföras när maskinen 
förfarande är i drift. Inre ställtid är den tid för de aktiviteter då maskinen måste tas ur drift. 
I den totala ställtiden ingår även tiden för den mentala omställningen. Den mentala 
omställningen innebär att arbetstagaren mentalt planerar arbetet som skall utföras.  Faktorer 
som påverkar ställtiden negativt är avsaknaden av standardisering, snäva toleranser, dålig 
utformning av arbetsplatsen, ledningsfel och mänskliga begränsningar [25] [26].   

4.2 SMED 
Shigeo Shingo introducerade 1985 metoden ”Singel-Minute Exchange of Die”, mer känt 
under akronymen SMED. SMED används för att reducera ställtid och termen refererar till 
metoder som har till mål att utföra en omställning med en ensiffrig ställtid. SMED kan 
tillämpas på olika maskiner och processer för att förbättra produktivitet och ledtider. 
Ställtidsreducering med SMED möjliggör en mer tidseffektiv produktion av små satser [14], 
och med det även tillverkning efter ”Just-in-time”.   

Tillvägagångssättet för SMED delas in i tre huvudområden, (1) nulägesanalys, (2) omvandling 
av inre ställ till yttre ställ och (3) effektivisera omställningen [25]: 
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1. Under nulägesanalysen studeras omställningen och den inre och yttre ställtiden 
definieras. Aktiviteter som kan göras utanför maskinen och aktiviteter som kan 
elimineras helt identifieras. 

2. För att reducera tiden då maskinen inte producerar, konverteras inre aktiviteter till 
yttre.  

3. Vid effektivisering av omställningen genomförs både tekniska och organisatoriska 
förbättringar. Tekniska förbättringar omfattar ombyggnad av maskiner och 
arbetsplatser eller investeringar i ny utrustning. Organisatoriska förbättringar 
omfattar förbättringar av sättet att organisera och planera omställningen. 

Företaget AXXOS har gjort en tolkning av SMED-metoden för att bättre anpassa den till 
den egna organisationen samt de tjänster som de erbjuder. För den tredje av ovan nämnda 
punkter, effektivisering av omställningar, rekommenderar AXXOS följande tekniska 
åtgärder [27]: 

• Standardisera verktyg.  

• Konstruera enkla infästningar för att reducera antalet arbetsmoment. 

• Använd försjusterade fixturer för att ytterligare omvandla inre aktiviteter till yttre.  

• Mekanisera infästningar, genom hydraulik eller pneumatik.  

Metoderna och åtgärderna rekommenderade enligt SMED, har utvecklats under lång tid och 
har genererat positiva resultat inom flera olika industriella områden [14].  Ett område som är 
relevant för detta projekt är SMED-metodens inverkan på belastningsergonomin. 

M.F. Brito et.al genomförde en studie för att identifiera möjligheten att reducera ställtiden 
med SMED och samtidigt förbättra ergonomin för de anställda. Studien påvisade att 
standardisering av verktyg och konvertering av inre aktiviteter till yttre, kan påverka 
ergonomin positivt. Standardisering av verktyg, resulterade i färre aktiviteter och enklare 
genomföranden. Aktiviteter som konverterats från inre till yttre förbättrade anställdas 
arbetsställningar och arbetsrörelser. Studien visade även att belastningsergonomiska 
lösningar kan påverka ställtiden positivt [28]. Arbeten med ställtidsreducering bör involvera 
huvudanvändare för att arbetet skall ge positiva effekter på arbetsmiljön. En ”tvingande” 
standardisering som innebär att arbetet blir mer monotont och repetitivt påverkar ofta 
arbetsmiljön negativt [13].   
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5 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel redovisas information som erhållits genom metoderna för 
informationsinsamling som nämnts i kapitel 2.2. Här beskrivs de berörda produkterna F1, 
F2 och F3, hur monteringen sker idag, hur dagens monteringsstation är utformad och hur 
dagens manuella hantering ser ut. 

5.1 Hydraulpumpar 
Hydraulpumpen är en konstruktion avsedd att med hjälp av en kraftkälla, i form av en 
förbränningsmotor eller el-motor, skapa tryck i en vätska och på så sätt överföra, lagra och 
styra energi. Vätskan transporteras från pumpen genom ledningar för att sedan reglera en 
hydraulisk cylinder. Exempel på en sådan konstruktion är den hydrauliska cylindern på en 
grävmaskin. Där används den för att styra grävmaskinens arm eller skopa. Hydrauliska 
pumpar används för att åstadkomma stor kraftutväxling med hög verkningsgrad och 
precision [29]. 

Parkers hydraulpumpar F1, F2 och F3 är axiella kolvpumpar av ”bent axis”-typ. Bent axis 
innebär att axeln på pumpen arbetar i vinkel i förhållande till pumpens kolvar. Axiella 
kolvpumpar av bent axis-typ består i allmännhet av ett hölje, en axel, en vridmomentplatta, 
en cylindertrumma, ett flertal kolvar med anslutningsstänger samt en länk mellan 
vridmomentplattan och cylindertrumman. Axeln är den del där ett moment appliceras vid 
användning av pumpen. Vridmomentplattan är monterad på axeln och roterar med den. En 
cylindertrumma är monterad för rotation runt en rotationsaxel som är i vinkel och korsar 
rotationsaxeln för den ingående axeln. Kolvarna med anslutningsstånger är monterade i 
vridmomentplattan och arbetar i cylindertrumman, parallellt med axeln i vinkel. Länken har 
till uppgift att synkronisera cylindertrummans rotation med rotationen från applicerat 
vridmoment. Förutom den del av axeln där momentet appliceras så är samtliga delar 
inneslutna i ett hölje [29]. 

Fördelen med en kolvpump som har axiellt utförande av bent axis-typ istället för kolvarna i 
linje, är att pumpen kan konstrueras med mindre yttre dimensioner samtidigt som pumpens 
flödeskapacitet bibehålls. Fördelen erhålls genom att kolvarna får en längre slaglängd, vilket 
innebär att en större volym vätska kan förflyttas då kolven arbetar [29].  

Kapaciteten hos en hydraulpump avser pumpens deplacement. Deplacement beräknas i cm3 
per varv och beskriver hur stor volym vätska som förflyttas då pumpens axel roterar ett varv. 
Vätskan förflyttas genom att kolven under ett halvt varv drar in vätska genom 
inloppsventilen, in i cylindertrumman, för att sedan under ett halvt varv pressa ut vätska ur 
utloppsventilen. Pumparna kan även vara vänster- eller högergående. Detta för att erhålla 
rätt flödesriktning utifrån rotationsriktningen hos det kraftuttag som pumpen är tänkt att 
kopplas till [30]. Parker betecknar sina pumpar med följande parametrar: pumpmodell, 
storlek samt rotationsriktning. Exempelvis är F3-81-R en pump av modell F3 med ett 
deplacement på 81cm3 per varv och högergående rotationsriktning. 
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5.1.1 Hydraulpump F1 
Hydraulpump F1 är världens första lastbilspump av bent axis-typ. F1 tillverkas i storlekarna 
-12, -20, -30 och -110 och finns i vänster- och högergående utförande [30]. Pumpens yttre 
dimensioner är anpassade till pumpens deplacement och tillverkas i två utföranden, ett för -
12, -20 och -30 och ett för -110. Utformningen för de tre mindre storlekarna kan ses i Figur 
5.1. Utformningen för -110 är likt det för hydraulpump F2 som beskrivs under kommande 
rubrik. Samtliga F1 pumpar har ett flöde som består av ett inlopp och ett utlopp, vilket drivs 
av den ingående axeln.  

 

Figur 5.1 Hydraulpump F1. Med tillstånd av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB   

5.1.2 Tvåflödespump F2 
Hydraulpump F2 är en tvåflödespump. Med tvåflödespump menas att en pump har två 
oberoende flöden av samma eller olika deplacement. Detta ger möjlighet att köra två 
funktioner, exempelvis två hydrauliska cylindrar med olika ändamål, oberoende av varandra. 
Tack vare detta erhålls både högre hastighet och bättre precision vid användning av 
pumparna [30]. F2 tillverkas i storlekarna -42/42, -53/53, -55/28, -70/35 och -70/70 där 
siffrorna på var sida om snedstrecket representerar ett av pumpens två deplacement. 
Pumpens yttre dimensioner är desamma oavsett storleken på pumpens deplacement. F2 
finns i vänster- och högergående utförande. Pumpens utformning, med ett inlopp och två 
utlopp, kan ses i Figur 5.2. Typiska tillämpningsområden för en tvåflödespump är 
skogskranar, tippar i kombination med kran samt sopbilar.  
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Figur 5.2 Tvåflödespump F2. Med tillstånd av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB   

5.1.3 Urkopplingsbar hydraulpump F3 
Pumpen F3 är urkopplingsbar vilket innebär att pumpen kan frikopplas, helt från 
motorkraftuttaget, utan att motorn stängs av. Fördelarna med denna funktion är att bränsle 
sparas, driftsäkerheten höjs, ljudnivån sänks samt att pumpen får en längre livslängd [30]. F3 
tillverkas i storlekarna -81 och -101 och finns i vänster- och högergående utförande. 
Pumpens utformning kan ses i Figur 5.3. Typiska fordon där F3 är monterad är lastväxlare, 
liftdumpers och tippbilar. 

 

Figur 5.3 Hydraulpump F3. Med tillstånd av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB   
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5.2 Montering 
Montering av pumpar i dagens monteringsstation kan delas upp i två arbetscykler, en för F1 
och F2 samt en för F3.  Som nämndes i projektets bakgrund i kapitel 1.2 sker montering av 
F1 och F2 delvis före monteringsstationen. När F1 och F2 anländer till monteringsstationen 
förflyttas de av en hiss och placeras i monteringsstationen med ingående axel riktad nedåt. 
När F1 och F2 placerats i skruvstationen är det montering av packning, anslutningstopp och 
momentdragning av skruvar för anslutningstoppen och lagerhuset med fläns som återstår. I 
Figur 5.4 visas en genomskärning av F1 där ingående axel, anslutningstopp och lagerhus med 
fläns är märkta med nummer 9, 1 respektive 7. 

 

Figur 5.4 Hydraulpump F1 i genomskärning. Med tillstånd av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB   

För F3 förbereds ingående komponenter genom pressning och montering för att sedan 
sammanställas i skruvstationen. I Figur 5.5 visas en genomskärning av F3 där viktiga 
komponenter är utmärkta. Punkt 10, 12 och 13 i Figur 5.5 är komponenter som monteras 
efter att pumpen lämnat monteringsstationen. Den stora skillnaden på F3 i förhållande till 
F1 och F2 är dess urkopplingsfunktion. Förutom pumpens användningsområden påverkar 
urkopplingsfunktionen även arbetsgången för hur pumpen monteras. Montering av F3 sker 
i omvänd ordning jämfört med F1 och F2.  Monteringen startas genom placering av 
anslutningstoppen i skruvstationen, därefter placeras ett ”axelpaket” som består av 
cylindertrumma, kolvar med kolvring, trumstöd, kuggkrans, rullager samt inre axel på 
anslutningstoppen.  Ett hölje benämnt som hus i Figur 5.5 träs över axelpaketet. Efter detta 
moment kläms pumpen fast i skruvstationen för att möjliggöra rotation och 
momentdragning. Komponenter för pumpens urkopplingsfunktion monteras sedan på 
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pumpens inre axel varpå den ingående axeln monteras. Monteringen avslutas med montering 
av ett skyddande hölje för urkopplingsfunktionen som kallas ”kopplingshus”. 

 

Figur 5.5 Hydraulpump F3 i genomskärning. Med tillstånd av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB   

5.3 Belastningsergonomiska risker i monteringsstationen 
För att strukturerat analysera montörerna ur ett ergonomiskt perspektiv har 
Arbetsmiljöverkets modeller för bedömning av belastningsergonomiska risker, som 
beskrivits i kapitel 3.1, använts som stöd. 

5.3.1 Arbetsställningar och arbetsrörelser 
Arbetsuppgifterna i monteringsstationen utförs enbart i stående arbetsställning.  Enligt 
modellen för bedömning av arbetsställning som visades i Figur 3.2 har observationer därför 
gjorts för nacke, rygg, axel/arm och ben vid stående arbete. Samtliga hamnar inom det gröna 
området i modellen. Grönt område, som beskrivits i Figur 3.1, innebär att belastningarna är 
acceptabla och att det enligt Arbetsmiljöverket normalt inte behövs några åtgärder.  

Monteringsstationen har höjdjustering vilket gör det möjligt att anpassa arbetshöjden efter 
längden på montören eller till en av montören önskad höjd. 

Arbetsrörelser är varierade med huvuddelen av händernas arbete inom det inre 
arbetsområdet. Det inre arbetsområdet som nämndes i kapitel 3.1.1 och visas i bilaga B 
innebär att arbetet utförs på ett skonsamt avstånd. 
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Av genomförda intervjuerna framgick att montörerna inte upplevde några tröttande eller 
ansträngande belastningar på grund av arbetsställningar och arbetsrörelser. 

5.3.2 Manuella lyft  
Manuell hantering i monteringsstationen sker främst i form av manuella lyft. Vid arbete i 
monteringsstationen lyfter montören in material till skruvstationen från närliggande 
materialbanor och materialställ. När pumparna är färdigmonterade lyfts de manuellt från 
skruvstationen till bordet för provning som är placerat intill skruvstationen. Montören lyfter 
även in eller ut en fixtur då en annan modell av pump skall monteras. Vikter i kg på material 
samt största pump av respektive modell visas i Tabell 5.1. Avståndet i cm som material och 
pumpar hämtas på visas i Tabell 5.2. Materialet är förmonterat och vikten avser det utförande 
som de anländer till skruvstationen. Siffrorna under ”Material eller pump som hämtas” i 
Tabell 5.2 refererar till numreringen av detaljerna i Tabell 5.1. Fixturen har en vikt på 4,2kg. 
Förflyttning av den färdiga pumpen görs över en sträcka om 100cm. Denna förflyttning ger 
upphov till vridning av rygg och risk för att snubbla eller halka.  

Tabell 5.1 Vikter på pumpar och ingående detaljer angivna i kg  

Nr. Material och pump F1-110  F2-70/35 F3-101 

1 Anslutningstopp 4,5 4,4 2,2* 
2 Hus - - 3,3 
3 Cylindertrumma med kolvar och inneraxel - - 5,7 
4 Foder - - 1,0 
5 Komplett koppling - - 1,3 
6 Komplett kopplingshus med ingående axel   - - 4,0 
7 Packningar och skruvar <0,1 <0,1 <0,1 
8 Färdigmonterad pump 18,4 18,4 17,6 

Tabell 5.2 Avstånd mellan ländrygg och detaljernas tyngdpunkt då de plockas upp, angivet i cm 

Var material eller pump hämtas 
från 

Material eller pump 
som hämtas Ländrygg till tyngdpunkt  

Materialbanan  1, 3, 6 60 
Skruvstation 8 40 
Materialbanor (provningsbord) *1, 2, 4, 5 80 
Materialställ 7 80 

Enligt Arbetsmiljöverkets modell för bedömning av manuella lyft, som visas i Figur 3.3, 
hamnar det manuella lyftet av färdigmonterad pump, för samtliga modeller, inom rött 
område. Rött område, som beskrivits i Figur 3.1, innebär att belastningarna är olämpliga och 
att förhållandena behöver åtgärdas omgående. 

En belastningsrisk som uppmärksammades men som ansåg vara en acceptabel belastning var 
vid inhämtande av material från materialbanorna placerade på bordet för provning. Lyftet 
innebar normalt ingen risk men kan vid slarv ge upphov till en ogynnsam vridning. 
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5.3.3 Repetitivt arbete 
Då monteringsstationen endast är en del av montörernas arbetsuppgifter har samtliga 
arbetsuppgifter som montören utför i sitt dagliga arbete tagits med vid bedömning av 
repetitivt arbete. 

I monteringslinan jobbar två montörer och arbetsrotation förekommer. Montörerna växlar 
mellan att montera pumpar och att plocka fram samt förbereda material. Arbetsväxling sker 
normalt i intervaller om två timmar. 

Arbetet har en god arbetsutvidgning och arbetsberikning då montörerna utför samtliga 
arbetsuppgifter i monteringslinan. Montörens arbetscykel börjar med att plocka fram 
material till aktuell order. Delar av materialet förbereds genom att det monteras samman före 
skruvstationen. Materialet monteras sedan i skruvstationen till en färdig pump. Den färdiga 
pumpen kontrolleras och provas för att slutligen märkas och paketeras. Även arbetsuppgifter 
som underhåll och rengöring ligger under montörernas ansvar att utföra.  

De arbetsuppgifter som utförs i monteringslinan ger möjlighet till variation och ställer olika 
krav på montörens koncentration och skicklighet. 

Följande gäller för monteringsstationen: 

• Arbetscykeln upprepas några gånger i timmen 

• Montören har goda möjligheter att variera arbetsställning och arbetsrörelser 

• Montören har goda möjligheter att anpassa arbetstakt efter egen förmåga 

• Montören har möjlighet att anpassa upplägget av arbetet 

• Montören deltar under hela monteringsprocessen 

Enligt Arbetsmiljöverkets modell för repetitivt arbete som visades i Figur 3.4 hamnar 
samtliga faktorer för bedömning av repetitivt arbete inom det gröna området.  

5.4 Ställtid i monteringsstationen  
I enighet med tillvägagångsättet för SMED, som beskrivits i kapitel 4.2, studerades 
omställningen för F1/F2 till F3 (hädanefter benämnt OA) respektive F3 till F1/F2 
(hädanefter benämnt OB). Studien visade att monteringsstationens omställning bestod av en 
inre aktivitet för respektive omställning. Aktiviteten för OA innebär att monteringspersonal 
hämtar, placerar och fixerar en försjusterad fixtur i skruvstationen. Aktiviteten för OB 
innebär att monteringspersonal lösgör samma fixtur från skruvstationen och lämnar den på 
sin ursprungliga plats.   

Den förjusterade fixturen är placerad på en förbestämd plats i en hylla då den inte används. 
Hyllan är placerad utanför monteringsstationen i en annan del av monteringslinan. Ställtiden 
består i huvudsak av att hämta och lämna fixturen.  

Ställtiden för OA är 14,7 sekunder och för OB är 14,8 sekunder. Ställtiden definierades av 
ett medelvärde av fem tidmätningar för respektive omställning.  
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6 Konceptframtagning  
Konceptframtagningen påbörjades genom informationsinsamling, de metoder som 
användes kan ses i kapitel 2.2. Insamlad information om dagens monteringsstation samt 
fördjupade kunskaper inom belastningsergonomi och ställtidsreducering med SMED, låg till 
grund för den fortsatta konceptutvecklingen.   

Nedan beskrivs genomförandet av de konceptutvecklingsmetoder som beskrivs i kapitel 2.3.  

6.1 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen inleddes med metoden för att tolka informationsinsamlingen i form 
av behov och krav. Behoven och kraven sammanställdes i en behov- och kravlista som 
kontrollerades av monteringspersonal, produktionstekniker och produktionsansvarig hos 
Parker. Slutlig behov- och kravlista kan ses i bilaga C.   

Huvudmålet, ”Montera och förflytta pump”, delades upp i mindre delmål i ett träddiagram. 
Uppdelningen resulterade i nio delmål som tillsammans uppfyller huvudmålet. 
Träddiagrammet kan ses i bilaga D. Träddiagrammet och dess delmål användes först vid ett 
internt brainstormingsmöte där projektdeltagarna genererade idéer. Därefter vid ett externt 
brainstormingsmöte med maskiningenjörsstudenter inom produktutveckling och industriell 
produktion på Högskolan Väst. Vid det externa brainstormingsmötet medverkade nio 
personer vilket gynnade grundprinciperna ”bygga vidare på andras idéer” och ”generera ett 
stort antal idéer”.  

Det externa brainstormingsmötet samordnades genom att projektdeltagarna agerade 
koordinatorer. Mötet följde en dagordning enligt följande punkter. 

• Kort presentation av brainstormingens metodik och grundprinciper.  

• Beskrivning av syfte och mål med projektet 

• Kort presentation av nuläget.   

• Visning av videoinspelning då F2 och F3 monteras i monteringsstationen. 

• Beskrivning av träddiagrammet. 

• Brainstorming på delmålen  

• Avslutning  

Samtliga idéer från de interna och externa brainstormingsmötena sammanställdes. 
Konceptgenereringens moment granskades för att se om hela lösningsrymden utforskats. Då 
genererade idéer ansågs ha potential att uppfylla samtliga behov och krav togs beslut att gå 
vidare. 

Genererade idéer hade i kombinationstabellen resulterat i 624 360 000 
(43x22x11x15x2x5x5x2x43) möjliga koncept, vilket ansågs vara ett ohanterligt antal. För att 
effektivt minska antalet möjliga koncept, inför kombinationstabellen, genomfördes en 
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idésållning. Idésållningen genomfördes i fem steg där projektdeltagarna diskuterade för- och 
nackdelar för varje idé. Efter idésållningen infördes kvarvarande idéer i en 
kombinationstabell. Det återstod då 73 möjliga koncept, som togs vidare till konceptsållning. 

6.2 Konceptsållning 
Konceptsållningen inleddes med en grovsållning av de 73 koncepten. Grovsållningen 
genomfördes i fyra steg med samma tillvägagångssätt som för idésållningen.  

Efter grovsållningen återstod nio möjliga koncept. Som beskrivits i kapitel 2.3.2 är tolv det 
högsta rekommenderade antal koncept för konceptsållningsmatrisen. Då antalet koncept är 
lägre än rekommenderat högsta antal, togs samtliga nio koncept vidare till 
konceptsållningsmatrisen. 

Inför konceptsållningsmatrisen förberedes urvalskriterier. Då behoven och kraven var för 
många till antalet valdes och anpassades de som skapade störst variation mellan koncepten. 
För att bättre förstå och särskilja koncepten visualiserades de nio koncepten inför 
konceptsållningsmatrisen. Visualisering genomfördes genom att skapa två vyer av varje 
koncept, en framifrån och en uppifrån. Vyerna byggdes upp av standardgeometrier i Office 
Power Point. Koncepten benämndes härefter som koncept A till och med I. 

I konceptsållningsmatrisen valdes nuvarande monteringsstation som referens för de andra 
koncepten att jämföras mot. Koncepten utvärderades en i taget mot referensen. Efter 
konceptsållningsmatrisen återstod tre koncept för vidare utvärdering i konceptvalsmatrisen. 
Färdigställd konceptsållningsmatris kan ses i bilaga E. De koncept som gick vidare var det 
kombinerade konceptet D+E, koncept H och koncept I. 

Bortsållade koncept samt de separata koncepten D och E med tillhörande beskrivning kan 
ses i bilaga F. 

6.2.1 Beskrivning av kvarvarande koncept inför konceptval 
Koncept D+E 

Koncept D+E använder sig av den befintliga hissen för förflyttning av F1 och F2 till 
skruvstationen. Förflyttning från skruvstationen görs genom att skruvstationen vrids 
manuellt till bordet för provning. Skruvstationen har en roterande axel som kan rotera 135° 
i vertikalplanet. Rotation av axeln sker manuellt. Pumparna fixeras genom att klämmas eller 
nypas fast. För montering av F3 finns en integrerad skiva anpassad efter dess 
anslutningstopp. Skivan ger stabilitet under F3-pumpens första monteringsmoment. 
Momentdragning görs framifrån. En vy över konceptet kan ses i Figur 6.1. Koncepten D 
och E kombinerades genom att den integrerade skivan för F3 från koncept E tillämpades på 
koncept D. Koncept D fick ett negativt betyg för ”få förbestämda lägen” vid rotation då den 
hade dubbelt antal lägen jämfört med referensen. I och med kombinationen erhöll det nya 
konceptet D+E samma antal förbestämda lägen som referensen.   
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Figur 6.1 Koncept D + E 

Koncept H 

Koncept H består av en förlängd transportbana för förflyttning till och från skruvstationen, 
med bord för provning placerat intill. Skruvstationen är en del av transportbanan och har en 
roterande axel där pumparna fixeras genom att klämmas eller nypas fast. Skruvstationens 
monteringsyta kan roteras 135° i vertikalplanet för att möjliggöra momentdragning framifrån. 
Rotation manuvreras genom knapptryckning och sker automatiskt med förbestämda lägen. 
Pumparna transporteras på skivor som är anpassade för samtliga pumpar. Pumparna tippas 
manuellt från transportbanan till bordet för provning. Materialstället är placerat bakom 
skruvstationen. En vy över konceptet kan ses i Figur 6.2.  
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Figur 6.2 Koncept H 

Koncept I 

Koncept I består av en ny hiss för förflyttning till och från skruvstationen och en förlängd 
bana för förflyttning av F1 och F2 till hissen. Skruvstationen har en roterande axel där F1 
och F2 monteras på ovansidan och F3 på undersidan. Skruvstationens monteringsyta roteras 
180° i vertikalplanet då F3 skall monteras. Rotation av skruvstationens monteringsyta sker 
manuellt. Pumparna fixeras genom att klämmas eller nypas fast. Momentdragning görs 
framifrån. En vy över konceptet kan ses i Figur 6.3. 
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Figur 6.3 Koncept I 

6.3 Konceptval 
Konceptvalsprocessen inleddes med att urvalskriterierna, från konceptsållningen, tilldelades 
en procentuell viktfaktor från viktningsmatrisen. Koncept D+E, koncept H och koncept I 
utvärderades utifrån hur väl koncepten uppfyllde urvalskriterierna. Baserat på 
konceptvalsmatrisen erhöll koncept H högst poäng. Färdigställd konceptvalsmatris kan ses i 
Figur 6.4. 
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Figur 6.4 Konceptvalsmatris 

Egenskaperna hos koncept H har värderats högre överlag än egenskaperna hos koncept 
D+E och koncept I. Urvalskriterier som viktats högt var säkerhet, minimalt antal 
belastningsergonomiska risker, rotation av pump sker med hjälp av tekniska hjälpmedel och 
förflyttning sker med liten manuell hantering. Samtliga av nämnda urvalskriterier hade en 
viktfaktor på 10% eller högre, vilket innebar att de hade en stor inverkan på resultatet. 
Koncept H fick en högre poäng än koncept I för säkerhet. Detta tack vare att pumparna i 
koncept H förflyttas längs med transportbanan samt att pumparna inte lyfts genom eller över 
montörens arbetsområde. Koncept I har en hiss som rör sig i montörens arbetsområde och 
riskerar därför att skada montören. Resterande av nämnda urvalskriterier rör ergonomi och 
hälsa. Koncept H fick en högre poäng än koncept D+E för dessa kriterier då koncept H har 
mindre manuell hantering samt fler tekniska hjälpmedel. Ett exempel på detta är att koncept 
D+E har en manuell rotationsanordning och koncept H har en automatisk 
rotationsanordning. 
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Koncept H bedömdes även vara mer fördelaktig tack vare att materialstället flyttas närmare 
montören, och hamnar då inom montörens arbetsområde. Koncept H möjliggör även 
planering av omställningen från F1/F2 till F3. Planering kan göras genom att antalet pumpar 
som skall monteras stämmer överens med antalet skivor som läggs fram på transportbanan.  

Med konceptvalsmatrisen och ovanstående som motivering togs koncept H vidare till 
konceptutvärdering.  

6.4 Konceptutvärdering - simulering  
Konceptutvärderingen inleddes med framtagningen av CAD-modeller för koncept H. 
Programmet som användes i projektet för CAD-modeller och simulering, var Siemens NX 
11 [31]. Mindre detaljerade CAD-modeller utformades för att representera 
monteringsstationens inredning och funktioner. Modellerna sammanfogades och 
funktionernas frihetsgrader definierades med hjälp av programmets verktyg ”Assembly”. 
Koncept H simulerades genom att konceptets tänkta rörelsemönster definierades och 
sammanställdes, i en serie sekvenser, med hjälp av programmets verktyg ”Assembly 
sequences”.  

I simuleringen uppenbarades två förbättringsmöjligheter som implementerades i konceptet. 
Det första var att materialbanorna placerade på bordet för provning kunde kombineras med 
materialstället. Materialbanorna hamnar tack vare omplaceringen inom montörens 
arbetsområde. Den andra förbättringsmöjligheten var att en lyftanordning, exempelvis en 
hiss, kan användas för förflyttning av pump från transportbanan till bordet för provning. 
Tack vare lyftanordningen kan höjdjusteringen vara separat för transportbanan och för 
bordet för provning. Lyftanordningen ersätter även det manuella momentet då pumpen 
tippas från transportbanan till bordet för provning. 

I simuleringen uppenbarades även ett problem då den roterande axeln var placerad mitt i 
banan. Vid rotation placerades pumpen på ett avstånd som krävde en längre momentdragare 
samt försvårade placering av momentdragarverktyget i skruvhuvudet. Problemet åtgärdades 
genom att den roterande axeln förflyttas i horisontalplanet vid rotation. Åtgärden bedömdes 
inte vara tillräckligt omfattande för att motivera en omprövning av konceptet.   

Med förbättringar och åtgärd implementerade benämns konceptet hädanefter, H+. 
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7 Resultat 
I detta kapitel beskrivs det valda och förbättrade konceptet H+. Koncept H+ är det koncept 
som projektdeltagarna rekommenderar Parker att fortsätta utveckla. 

I Figur 7.1 visas en vy över koncept H+ med en flödesbeskrivning för inkommande material 
samt hur färdigmonterade pumpar förflyttas till bordet för provning. 

 

Figur 7.1 Vy över koncept H+ med flödesbeskrivning 

De delvis förmonterade pumparna F1 och F2 transporteras på skivor till skruvstationen via 
en transportbana. För F3 transporteras tomma skivor till skruvstationen. Detta gör att aktuell 
montör kan planera omställningen i förväg. Skivorna är kombinerade för transport och 
montering av samtliga pumpar. I skruvstationen fixeras pump och skiva med ett 
standardiserat verktyg i form av en klämma. Det standardiserade verktyget är anpassat för 
samtliga modeller och storlekar. F1 och F2 fixeras då de anländer till skruvstationen. F3 
fixeras inför momentdragning först efter att huset är placerat i skruvstationen. Skivorna i 
kombination med det standardiserade verktyget eliminerar ställtiden. 

Efter fixering roteras skruvstationen i vertikalplanet för att möjliggöra momentdragning 
framifrån. Vid rotation för första momentdragningen förflyttas skruvstationens rotationsaxel 
i riktning mot montören. För andra momentdragningen förflyttas skruvstationens 
rotationsaxel i riktning från montören. Förflyttningen underlättar momentdragning genom 
att den del av pumpen som skall dras med moment, placeras på ett lämpligt avstånd från 
montören. 

Inkommande material vid montering hämtas av montören från en materialbana placerad till 
höger om montören samt från det kombinerade materialstället placerat framför montören. 
Materialbanans och materialställets placering kan ses i Figur 7.1. Konceptets placering av 
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inkommande material möjliggör att samtliga moment utförs inom montörens arbetsområde 
med ett minskat antal vridningar. 

Färdigmonterad pump frigörs och transporteras från skruvstationen via en transportbana till 
en lyftanordning. Lyftanordningen förflyttar pumpen över till bordet för provning. 

Transportbanor och skruvstation är utrustade med höjdjustering. 

Tack vare förbättringarna hamnar samtliga belastningsergonomiska risker enligt 
Arbetsmiljöverkets bedömningsmodeller på en acceptabel nivå. 

I Figur 7.2 visas en 3D-bild från den slutliga simuleringen av koncept H+. För en tydligare 
koppling till Figur 7.1 har detaljerna i simuleringen färgkodats med liknande färger. 

 

Figur 7.2 Bild från simulering av koncept H+ 

Modellen av koncept H+ som representerats i Figur 7.2 visar endast ett exempel på hur 
detaljerna kan komma att se ut i den färdigutvecklade monteringsstationen. Den slutliga 
utformningen av detaljerna ansvarar Parker för i den fortsatta utvecklingsprocessen. 

  



Framtagning av koncept för monteringsstation 

 38 

8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras utförda metoder och det vinnande konceptet H+. 

Utförda metoder 

Det tillvägagångssättet som använts för informationsinsamling och konceptutveckling i 
projektet är utformat för en produktutvecklingsprocess. Att använda sig av 
tillvägagångssätten visade sig ge bra resultat även i produktionsutveckling. Detta förmodas 
vara tack vare grundliga och systematiska metoder vid informationsinsamling, vilket gav en 
tydlig bild av nuläget och ett bra utgångsläge inför konceptutvecklingsfasen. 

En av svårigheterna i projektet var i övergången mellan informationsinsamling och 
konceptframtagning, att tolka erhållen information till behov och krav. De tolkningarna som 
görs baseras på projektdeltagarnas erfarenhet. Olika erfarenheter kan därför resultera i olika 
behov och krav. Felaktiga tolkningar kan leda till att viktiga behov och krav förbises eller att 
mindre viktiga behov anses viktiga. För att ta del av kunskap från människor med olika 
erfarenhet och fokusområden har tolkningar i projektet kontrollerats av anställda hos Parker. 

När lösningar som uppfyller behov och krav har genererats är det fortfarande svårt att säga 
om projektets slutliga resultat blir tillfredställande. Trots användning av den erkända 
metoden brainstorming finns inga garantier för att den bästa lösningen uppmärksammats. 
För att öka sannolikheten att finna den bästa lösningen tillsattes en diskussionsgrupp. 
Lösningarna som genererades av projektgruppen i kombination med diskussionsgruppen 
hade resulterat i över 600 miljoner möjliga koncept. Antalet lösningar ansågs därför 
tillräckligt för att den potentiellt bästa lösningen skulle ha uppmärksammats. 

En för projektet tidskrävande aktivitet var sållning av idéer och koncept. Inledande var det 
ett stort antal idéer som kunde uteslutas då de enligt projektdeltagarna inte gick att realisera. 
Då antalet idéer minskade ökade samtidigt svårigheten att bedöma vilka idéer som hade störst 
potential. Sållningsmomenten gjordes utan stress och med stor noggrannhet för att 
säkerställa att rätt lösningar togs vidare.  

Då idéerna nått ett rimligt antal och kombinerats till koncept uppenbarades ett problem som 
tros ha orsakats av träddiagrammet. Då idéerna för samtliga koncept genererats på delmålen 
i träddiagrammet, erhölls en stor likhet mellan koncepten. Detta försvårade arbetet att 
bedöma vilka koncept som var mest fördelaktiga. På grund av detta ökade vikten att skapa 
variation vid val av urvalskriterier. Efter noggrant övervägande valdes urvalskriterier som 
möjliggjorde att konceptens fördelar och nackdelar kunde urskiljas. 

Att genomföra en simulering av det valda konceptet var givande för projektet då ytterligare 
förbättringsmöjligheter identifierades. Svårigheter som eventuellt inte hade 
uppmärksammats förrän vid integration av konceptet, synliggjordes och kunde rapporteras 
till Parker. 

Koncept H+ 

Koncept H+ är utformat ur en belastningsergonomisk synpunkt och anses vara en 
monteringsstation där det råder låg risk för belastningsskador. Enligt Arbetsmiljöverkets 
bedömningsmodeller ligger samtliga risker inom grönt område för koncept H+.  
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Manuella lyft av färdigmonterad pump var en risk som Parker uppmärksammat redan före 
projektstart. Att undvika tunga manuella lyft var därför inkluderat i projektets syfte och mål. 
Den belastningsergonomiska analys som projektdeltagarna genomförde bekräftade det som 
Parker uppmärksammat. Lyftets allvarlighetsgrad resulterade i att förflyttning av 
färdigmonterad pump var det problem där flest lösningar genererades och störst variation 
mellan koncepten skapades. Med anledning av detta anser projektdeltagarna att det vinnande 
konceptet har stor potential att lösa problemet. 

Repetitivt arbete beror främst på montörens arbetscykel och de arbetsuppgifter som ingår.  
Efter analys av arbetscykeln bedömdes monteringsstationen ligga inom grönt område. Då 
omformning av arbetsuppgifter inte var en del av projektet och resultatet av analysen var 
positivt, inkluderades inga lösningar för repetitivt arbete i koncepten. Då arbetsuppgifterna 
för koncept H+ utförs på samma sätt som i nuvarande monteringsstation förväntas även 
konceptet hamna inom grönt område i bedömningsmodellen för repetitivt arbete. 

Tack vare förbättringarna av belastningsergonomin vid implementering av koncept H+ kan 
Parker, enligt sambandet mellan belastningsergonomi och kvalitet, fortsätta producera 
pumpar utan att riskera kvalitetsbrister på grund av bristande ergonomi.  

Ur miljö- och ekonomisynpunkt anses koncept H+ vara väl utformat. Allt material som krävs 
för att möjliggöra konceptet förutom rotationsanordning och skivor finns att tillgå hos 
Parker. Befintlig momentdragare, materialställ och materialbanor kan användas i konceptet 
efter anpassning. Att i större utsträckning använda material som redan finns hos Parker är 
fördelaktigt både vad gäller miljöpåverkan och ekonomisk påfrestning. Vilket material som 
används för att realisera konceptet bestäms dock av Parker. Ytterligare en ekonomiskt 
fördelaktig aspekt är att den förbättrade ergonomin minskar risken för 
kvalitetsbristkostnader. 

Säkerheten för de anställda i monteringsstationen och i monteringsstationens närhet har 
beaktats genom hela projektet. Att monteringsstationen utformades för att vara säker har 
varit ett oskrivet mål och en självklarhet i projektet. Vid varje bedömningsmoment har 
säkerhet varit den faktor som värderats högst. Projektdeltagarna anser därför att 
monteringsstationen i koncept H+ är säker för samtliga anställda.  

Undersökningen av omställningen visade att ställtiden inte var huvudproblemet utan att det 
var det extra moment som omställningen innebar som behövde åtgärdas. Det extra 
momentet eliminerades genom att implementera SMED-metodens rekommendation om 
tekniska förbättringar i form av ett standardiserat verktyg. Efter fördjupning i SMED-
metoden upplevdes det att SMED-metoden var bättre anpassad för större maskiner med 
längre ställtid. Inför kommande projekt där omställningen är av liknande karaktär kan 
SMED-metoden användas men andra metoder för ställtidsreducering bör även undersökas. 

Det vinnande konceptet är endast en rekommendation till Parker. Det är Parker som beslutar 
om hela konceptet, delar av konceptet eller något annat koncept är det koncept som de väljer 
att vidareutveckla. Oberoende av Parkers beslut, rekommenderar projektdeltagarna att 
Parker i den fortsatta utvecklingen använder sig av den sammanställda behov- och kravlistan. 
Detta då projektdeltagarna är övertygade om att den kan vara till hjälp vid utveckling av en 
väl utformad monteringsstation.  
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9 Slutsats och framtida arbete  
Målet med projektet var att ta fram ett koncept på en monteringsstation som är anpassad för 
F1, F2 och F3 med förflyttning till och från skruvstationen där manuella lyft ej överskrider 
sju kg. Med koncept H+ anses målet vara uppnått. Montering av F1 och F2 har likvärdiga 
förutsättningar som i nuläget, men att flödet till skruvstationen är effektivare i och med 
transportbanan. Montering av F3 har i konceptet anpassats genom att en fixtur inte längre är 
nödvändig. F3 fixeras istället med ett standardiserat verktyg anpassat för samtliga modeller. 
Implementeras konceptet minskas även belastningsergonomiska risker då förflyttning från 
skruvstationen görs med transportbanor och lyftanordning. Manuella lyft över sju kg kan i 
och med transportbanan och lyftanordningen elimineras.  

Framtida arbete  

Det framtida arbetet för Parker handlar om att vidareutveckla och realisera koncept H+.  

Det första som bör göras är att ytterligare testa koncept H+ genom att bygga upp en fysisk 
prototyp. Den fysiska prototypen kan då bekräfta om konceptets funktioner och utformning 
fungerar som planerat. Eventuella riskområden kan här även identifieras. 

Efter genomförandet av den fysiska prototypen fortsätter det utvecklingsarbete som krävs 
för att realisera konceptet. Exempel på kommande utvecklingsarbeten är: 

• Utformning av de kombinerade skivorna för montage och transport. 

• Utformning av det standardiserade verktyget för fixering av pumparna i 
skruvstationen.  

• Identifiering av hur skruvstationen kan integreras i transportbanan, på ett sätt som 
är gynnsamt för montören i arbete. 

Avslutningsvis vill projektdeltagarna föreslå en möjlighet att effektivisera flödet i 
monteringsstationen. Montering av F3 består av fler monteringsmoment i skruvstationen än 
för F1 och F2 vilket innebär att montering av F3 är ett mer tidskrävande moment. Flödet 
kan effektiviseras genom att flytta delar av monteringsmomenten för F3 och lägga dem som 
ett moment före skruvstationen. Detta möjliggörs tack vare utformningen av koncept H+. 
Genom att kombinera skivorna för samtliga pumpar och använda ett standardiserat verktyg 
för fixering, kan F3 anlända delvis monterad till skruvstationen likt F1 och F2. Samtliga 
pumpar kan då delvis monteras parallellt med användandet av skruvstationen. I händelse av 
en ökad efterfrågan föreligger en risk att monteringen av F3 kan komma att begränsa flödet 
för F1 och F2. Med hjälp av den, för Parker, föreslagna effektiviseringen tror 
projektdeltagarna att denna begränsning kan minskas eller helt undvikas.  
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A: Arbetsmiljöverket  
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B: Lämplig arbetshöjd och arbetsområde 

 

Figur 0.1 Lämplig arbetshöjd. Med tillstånd av Arbetsmiljöverket.  

 

Figur 0.2 Lämpligt arbetsområde. Med tillstånd av Arbetsmiljöverket. 
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C: Behov- och kravlista  

Skruvstationen är säker för behörig personal 
• Förflyttning av pump sker säkert 
• Montering av pump sker säkert 
• Förflyttning av pump sker utan hastiga rörelser 
• Varningar för risker 
• Indikering när pumpen är fastlåst 
• Rotation sker endast om pumpen är fastlåst 

 
Ergonomisk utformning 

• Pumpen är placerad nära kroppen vid montering 
• Skruvstationen har höjdjustering 
• Upprätt arbetsställning 
• Aktuell monteringsytan riktad mot montören 
• Rotation av pump sker med tekniska hjälpmedel 

 
Variation av arbetsrörelser i lämplig höjd inom kroppens arbetsområde 

• Material är vid montering placerat i lämplig höjd inom kroppens arbetsområde 
• Variation av arbetsrörelser 

 
Skruvstationen är anpassad för montering av pump F1, F2 och F3 

• Pump F1 går att montera i skruvstationen 
• Pump F2 går att montera i skruvstationen 
• Pump F3 går att montera i skruvstationen 
• Skruvar dras med moment i skruvstationen 

 
Vänder aktuell arbetsyta mot montören 

• Pumpen stannar vid ändposition (rotation) 
• Rotation av pump sker med förbestämda positioner 

 
Pumpen är fixerad i skruvstationen och vid förflyttning 

• Rotation sker utan manuell fasthållning av pump 
• Pumpen fixeras i skruvstationen 
• Pumpen är fixerad vid förflyttning 

 
Kort ställtid 

• Enkelt kunna byta och montera en annan modell av pump 
• Kunna montera olika modeller i blandad ordning 
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D: Träddiagram 
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E: Konceptsållningsmatris 
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Bilaga F:1 

F: Bortsållade koncept 
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