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EXAMENSARBETE 

 i 

Anpassning av kaross- och mätutrustning för 
sampassnings aktiviteter 

Sammanfattning 
Examensarbetet inriktade sig på att utifrån ett antal definierade problemställningar som 
framkommit under projektarbetet, finna lösningar och förslag på hur Saab skall lyckas med 
att utföra sampassnings analys i processutrustningen. De problem som definierades under 
projektarbetet var bland annat att finna mätutrustning som är bättre lämpad att utföra 
mätningar i processutrustningen än en Faro arm och att titta på konstruktionsförbättringar 
som kan underlätta och snabba upp mätningen av processutrustningen och att med det 
förslag på mätutrustning och föreslagna konstruktionslösningar analysera om de 
ergonomiska förutsättningarna blivit bättre. När det gäller mätutrustningen så är Leica 
Absolute Tracker AT901 ett mätsystem som skulle fungera alldeles utmärkt, detta 
mätsystem skulle lösa åtkomsten för mätning av stöd och styrningar på ett ergonomiskt 
sätt. Mätsystemet klarar de uppsatta kraven i grundkravspecifikationen och har den 
mätnoggrannhet  som  efterfrågas.  klarar  en  tuff  arbetsmiljö  att  mäta  i,  är  portabel  i  det  
avseendet att den är tillräckligt lätt att hantera och har en idrifttagnings tid som också är 
enligt uppsatta krav i grundkravspecifikationen. Under examensarbete framkom det att 
sidolineutrustningens leverantör ej följt Saabs TKS (standard), varken under konstruktion 
eller tillverkningsfasen. Dåligt upp märkta och placerade utgångar var några av de problem 
som upptäcktes under projektarbetet. Med dessa förslag på mätutrustning och 
konstruktionsförbättringar och att säkerställa att de valda leverantörerna av utrustningar 
följer Saabs krav så anser arbetsgruppen att sampassning i processutrustningen kan utföras 
med önskat resultat. 
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BACHELOR’S THESIS 
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Alignment of body and measuring equipment for 
matching activities 

Summary 
The thesis focused on the basis of a defined set of problems that emerged during the 
project work, find solutions and suggestions on how to succeed in performing matching 
analysis in the process equipment. The problems that were defined during the project work 
was to find suitable measuring equipment that is better suited to carry out measurements in 
process equipment than a Faro arm, to look at design improvements that can facilitate and 
speed up the measurement of the process equipment and with the proposal for measuring 
equipment and proposed design solutions, analysis if the ergonomic conditions have been 
improved. In the case of measuring equipment, we have found that the Leica Absolute 
Tracker AT901 measuring system would work according the demands;  it  would solve the 
access  for  the  measurement  of  support  and  guidance  systems  in  an  ergonomic  way.  The  
measuring system meets the stated requirements of the basic specifications, the accuracy of 
measurement as demanded withstand a tough environment to measure in, it’s portable in 
the sense that it is easy enough to handle and has a commissioning period, which is also in 
accordance with specified requirements of the basic specifications. Our thesis, it emerged 
that the side-line equipment supplier, has not complied with Saabs TKS (specification), 
either during construction or manufacturing phase. Poorly marked and placed outputs were 
some of the problems discovered during our project work. With these suggestions for 
measuring equipment and design improvements and to ensure that the equipment suppliers 
compliance with Saabs requirements there can be considered that matching in the process 
equipment can performed with the desired result. 
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Förord 
Under både projekt och examensarbetet har det gets möjligheter att använda våra teoretiska 
kunskaper som införskaffats under våra studier på Högskolan Väst [1,2,3,4,5,6,8,10]. 

Under projektarbete så framkom några punkter för vidare undersökning, dessa arbetades 
det vidare med under examensarbete. Under arbetets gång har hjälp erhållits utav ett antal 
personer.  

Utav alla som hjälpt oss både under både projektarbete och examensarbete tackas speciellt 
följande personer: 

Jörgen  Kothe  har  hjälpt  oss  med de  mätningar  som utförts  med det  portabla  mätsystem 
Faro arm.  

Peter Josefsson som ansvarig för alla mätutrustningar har hjälpt oss med tekniska frågor 
rörande mätsystem. Peter tillsammans med Lars Ullberg har planerat aktiviteterna och 
sedan tillsammans med mätoperatörer utfört de mätningar som gjorts under testerna av de 
olika mätsystemen. Peter har även hjälpt oss med de kontakter som behövdes för lån av 
mätutrustning, bland från Volvo där lån av Leicas mätutrustning skett. 

Natalié Andersson vår kurskollega, som deltagit i den ergonomiska utredningen (Bums).  

Speciellt tackas vår handledare Torbjörn Ilar. 
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DQA Dimensional Quality Assurance (avdelning inom Saab som ansvarar för 

geometrin på bilen) 

OK/NOK OK = Okej  NOK = Not okej (ej okej) 

SWOT Strength Weakness Opportunities Threats (Styrka, svagheter, möjligheter, 

hot)  

CAD Computer Aided Design 

BUMS Belastningsergonomisk Utvärderings Mall Saab 

DRV  Dubbelt rött värde (bedömningsnivå inom BUMS) 

Cockpit Kommer från flyget och är sammanfattning av förarmiljön vilket 
inkluderar förarsäte, ratt, instrumentpanel och golvkonsol inklusive 
växelspaken. 

Hard Cap Hard Cap är en keps med inbyggt stötskydd inte lika kraftigt som en 
skyddshjälm. 

TKS Teknisk kravspecifikation 

ET Ej Tillämpbart 

MP Mätpunkt 

DEV Deviation (Avvikelse) 

CMM Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin) 

Ref Referens (Utgång för uppriktning av koordinatsystem) 

DLL Mjukvara, gränssnitt  

DEV Deviation (avvikelse) 
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1 Inledning 
Examensarbete är utfört av Jon Höglind och Cenny Andersson som båda arbetar 
inom produktionsberedning på Saab Automobile AB. Produktionsberedningen 
ansvarar för produktionssättning av nya bilmodeller, och vår avdelning (DQA) 
ansvarar för framtagning av bilens geometrikrav och att dessa uppfylls på färdig bil.  
I detta examensarbete kommer fördjupning att ske i de frågeställningar som framkom 
under projektarbetet [9] samt även göra jämförelser och föra diskussion. Resultatet av 
våra jämförelser och diskussioner kommer förhoppningsvis vara till nytta för framtida 
arbetsätt inom Saab Automobile AB.  
 

1.1 Bakgrund/problembeskrivning 
Saab Automobile AB är sedan ett år tillbaka ett eget fristående företag ägt av Swedish 
Automobile N.V. Ett litet företag som Saab Automobile AB (i jämförelse med många 
andra bilföretag) måste ständigt hitta nya metoder för att reducera kostnader [6] och 
minimera tidsåtgång vid utveckling och produktionssättning av nya bilmodeller. I 
examensarbete kommer fördjupning att ske i de problemområden som framkom i 
projektarbete angående optimering av sampassning i karossutrustningen. 
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1.2 Översikt över tidigare arbeten 
Som det beskrevs i arbetsgruppens tidigare projektarbete [9] så var målet att förbättra 
sampassningsprocessen ur aspekterna såsom kostnadsbesparing och tidsbesparing. 
Den sampassningsprocess som beskrevs i projektarbetet är den som är inriktad på 
karossen.  

Karossen är stommen på bilen och består av ett antal sammanfogade plåtartiklar av 
aluminium och/eller stål. Karossen är bärare av alla andra komponenter bland annat 
drivlinan (motor och växellåda), interiöra artiklar cockpit, fram och baksäte och 
exteriöra artiklar såsom strålkastare, baklyktor och stötfångare.  

När det gäller sampassning av dessa monteringsartiklar så utelämnades den delen av 
sampassningsprocessen och behandlades inte i projektarbetet. Som beskrevs i 
projektarbetet används sampassning för att säkra bilens geometriska egenskaper. 
Karossen består av flera hundra plåtar som sammanfogas till en karosstomme i flera 
steg från minsta sammanbyggnadsnivå till en komplett karosstomme. Trots att alla 
ingående artiklar är specifikationsenliga kan det ibland vara så att artiklarnas 
toleransutfall går emot varandra och en artikelkrock uppstår.  

Det är i dessa fall som sampassning utförs och därefter beslutar vilken artikel som 
skall ändras. Det som undersöktes i projektarbetet var om sampassningen kunde 
utföra  i  processutrustningen  (se  Bild  2)  istället  för  att  utföra  den  i  en  unik  
sampassningsutrustning (se Bild 1) detta för att spara investeringar och tid.  

Det som framkom var att det finns fördelar med att använda en unik 
sampassningsutrustning. Dels så slipper de som utför sampassningen konkurrera med 
produktion och utprovningsarbete vilket går före sampassningsaktiviteter. Aktiviteten 
kan utföra i en utrustning som enbart är till för sampassning i jämförelse med 
produktionsutrustning vilken är optimerad för tillverkning. Även exempelvis åtkomst 
för svets- limutrustning undviks vilket kan försvåra sampassningsaktiviteterna. Vidare 
erhålls optimala arbetsställningar vilket minskar den ergonomiska belastningen på den 
operatören som skall utföra sampassningsarbete. En bra belysning erhålls eftersom 
sampassningen utför i ett mätcentrum där sampassningsutrustning kan placera på en 

Bild 2 Jigg för sammanfogning av Sida komplett Saab 9-5 Bild 1 Sampassningsfixtur för Sida komplett Saab 9-5 
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planskiva där allmänbelysning är väldigt bra. Vidare så upptäcktes under 
projektarbetet att karossutrusningen hade ett antal brister bland annat dåligt 
uppmärkta och dolda utgångar. Konstruktionsmissar så som delade processjiggar och 
en mätutrustning Faro arm som inte fungerade på ett optimalt mättekniskt sätt. 

Under projektarbetet användes bland annat SWOT analys för att få fram dessa brister. 
Trots alla problem så finns en potential att utföra sampassningen i karossutrustningen 
och i detta examensarbete har en fördjupning skett i:  

De ergonomiska problemen, brister i konstruktionen av bland annat utgångarna i 
processutrustningen, och att hitta en mätutrustning som fungerar på ett acceptabelt 
sätt jämfört med en Faro arm. 

1.3 Syfte/mål/avgränsningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka de problem som upptäcktes i 
projektarbetet och det är val av mätutrustning, de ergonomiska problemen, 
konstruktionsförbättringar på processutrustningen. Finner arbetsgruppen lösningar på 
dessa problem så förenklas utförandet av sampassning i processutrustningen.  

Ingen fördjupning av problemet med tillgänglighet i processutrustning enligt resultatet 
från projektarbetet kommer att göras i detta examensarbete, denna frågeställning 
kräver ett nytt synsätt och produktionsfilosofi och är inte moget att diskuteras och ta 
beslut om i dagsläge. 

1.4 Teori  

1.4.1 Mätsystem 
De krav som ställs på utrustningen enligt Saabs TKS [12 ] och de krav som ställs på 
de producerade produkterna (karossartiklar) skapar kraven på mätutrustningen. För 
bedömning av de olika systemen har fakta som presenterats av de olika leverantörerna 
till systemen samlats ihop [15,18 och 21].  

För att kunna göra geometriska mätningar av utrustningar 
behövs ett mätsystem. Det finns ett stort antal olika 
mätsystem att tillgå. Det finns fasta mätsystem där 
mätobjektet transporteras till mätmaskinen, det finns 
portabla mätsystem där mätsystemet transporteras till 
mätobjektet (se Bild 3) 
 
Det finns även mätprober som är ihopkopplad med 
huvudenheten med kabel eller kommunicerar trådlöst. (se 
Bild 4 Kommunikation mellan mätprob och basenheten 
Det finns även beröringsfria mätsystem såsom kamera 
eller laser mätutrustning.  

Bild 3 Stationär CMM, CNC 
Mätmaskin, Twin 

Bild 4 Kommunikation mellan 
mätprob och basenheten 
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Vad  som  kännetecknar  de  portabla  systemen  är  som  kan  höra  på  namnet  att  de  är  
portabla. Anledningen till behovet av portabla mätsystem är att det kan vara kostsamt 
och  i  en  del  fall  omöjligt  att  ta  mätobjektet  till  mätmaskinen.  Det  kan  bero  på  
storleken och att mätningen behövs utföra snabbt detta för att till exempel minimera 
störning i produktion. 

1.4.2 Processutrustning 
Kraven som för att kunna utföra sampassning i karossutrustningen är att alla utgångar 
på jiggplattan skall vara tydligt uppmärkta i bilens koordinatsystem enligt 3-2-1 regeln 
(se Figur 1).  

3-2-1  regeln  är  den  regel  som  används  för  att  definierar  (låsa)  ett  objekt  i  rymden.  
Definiering  innebär  att  artikeln  styrs  upp  först  i  Z-planet  i  tre  punkter  i  Y-led  i  två  
punkter och X-led i en punkt alltså behövs 6 lokaliseringspunkter för att 
lägesbestämma objektet. På grund av detta är det mycket viktigt att denna regel följs 
när utrustningen konstrueras.  

Att uppriktningen blir korrekt är den enda förankringen för att överhuvudtaget kunna 
veta att utrustningen är tillverkad på rätt sätt. Det är även viktigt att dessa utgångar 
placeras på grundstommen där jiggen sedan monteras på.  

Både leverantören och Saab kommer att använda dessa utgångar. Första tillfället är 
när utrustningen mäts upp av leverantören för att dokumentera att den är 
dimensionsriktigt. Andra tillfälle är när leverantören mäter upp utrustningen efter 
installationen utförts på Saab detta för att dokumentera att den fortfarande är 
dimensionsriktig.  

Till sist kommer utgångarna att användas av Saab vid kontrollmätning av utrustningen 
eller användas som föreslaget i detta examensarbete, när det skall utföras sampassning 
i karossutrustningen. Utgångarna skall placeras för att vara lättåtkomliga för 
mätoperatören och inte dolda under media dragning, vilket kan vara elledningar och 
tryckluftsledningar. Denna teori har legat till grund för arbetet som senare använts i 
kapitel 3. 

Figur 1 Referenser (utgångar) för uppriktning 
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1.4.3 Ergonomisk bedömning 
Inom Saab automobile AB används ett system för bedömning av ergonomi som kallas 
för BUMS [7] (Belastnings ergonomisk utvärderingsmall Saab) Detta system är 
framtaget av Saab och är även ett registrerat varunamn. För denna utredning valdes 
att använda Saabs arbetsätt BUMS för utvärdering. 

BUMS finns i två utföranden, en för konstruktion och en för produktion. BUMS 
konstruktion syftar till att ge beredare och produktionstekniker möjlighet att 
förbereda en bra arbetsmiljö vid införande av nya produkter/processer.  

BUMS produktion ska vara ett enkelt hjälpmedel för i första hand produktions-
tekniker, skyddsombud och arbetsledare inom produktionen och skall användas för 
att utföra en belastningsergonomisk utvärdering av enskilda arbetsmoment eller 
arbetsstationer inom tillverkningsprocessen.  

Den metod som arbetsgruppen använts sig av i denna rapport är BUMS för 
produktion. 

BUMS består av en checklista och en manual, denna manual beskriver hur checklistan 
ska användas och hur bedömningar görs vid olika arbetsmoment och rörelser. Vid 
analys av arbetsplatsen görs en genomgång av respektive punkt på checklistan. Detta 
för att bedöma hur rörelserna utförs under mätningen och de ergonomiska 
belastningar som då uppstår. Bedömning görs på allvarighetsgraden av kroppens 
rörelse  genom  att  bedöma  den  med  en  färgskala  från  grönt,  gult  till  rött.  En  
bedömning görs även på respektive färg beroende på hur länge av den totala tiden 
denna  rörelse  utförs,  eller  hur  ofta  rörelsen  repeteras.  Poäng  ges  från  1  till  3  (1  en  
mindre  del  av  tiden  eller  få  repetitioner,  3  en  stor  del  av  tiden  eller  många  
repetitioner).  

När alla punkter är bedömda enligt checklistan summeras resultatet, därefter görs en 
total bedömning där alla punkter summeras och kontrolleras mot en tabell, beroende 
på resultatet görs en övergripande bedömning av arbetsplatsen, Grönt, Gult eller Rött. 
Blir bedömningen röd måste åtgärd göras för att arbetsplatsen ska bli godkänd. Det 
förekommer att på grund av vissa omständigheter arbetsstation inte blir godkänd. 
Dispens kan då fås från kravet om en överenskommelse med produktionsledningen 
och skyddsingenjören görs, oftast löses detta genom att en tätare arbetsrotation. 

Grönt betyder att stationen är godkänd vilket betyder att arbetsstationen är 
ergonomisk riktig, även gult kan accepteras, arbetsstationen är godkänd men inte helt 
optimal enligt ergonomiska aspekter.  



Anpassning av kaross- och mätutrustning för sampassningsaktiviteter 
 

 6 

1.5 Metod/tillvägagångssätt 
 
Under examensarbete har arbetsgruppen använt ett antal olika metoder vid arbetet 
med; mätsystem, möjliga konstruktionsförbättringar och ergonomiska genomgång. 
Detta för att stödja arbetet med att utföra sampassning i karossutrustningen. 
 
Vid val av mätutrustning som skall användas vid en tänkt sampassning i 
karossutrustningen så är det ett antal parametrar som måste tillgodoses. Dessa 
parametrar har definierats bland annat som mätutrustningens mätnoggrannhet [8] och 
hur stort mätområde utrustningen klarar. 
Att utrustningen är portabel och i det avseendet inte är för stor och skrymmande utan 
enkelt kan flyttas till karossutrustningen där mätningen skall ske. 
Att mätutrustningen klarar mätning i en tuff produktionsmiljö och att den inte 
påverkas av pågående produktion i närliggande produktionsutrustning. Utrustningen 
skall också motsvara en idrifttagningstid som inte överstiger en förutbestämd tid och 
skall även vara kompatibel med Saabs mätprogram vilket är Metrologic. 
Mätutrustningsansvarig tillsammans med en arbetsgrupp tog fram en 
kravspecifikation.  Kravspecifikation beskriver alla viktiga parametrar som ställs på en 
portabel mätutrustning (Bilaga E). Utifrån denna specifikation togs det fram ett antal 
tänkbara mätsystem.  
Utrustningen validerades mot dessa ställda krav, mätning och sammanställning 
gjordes för utvärdering av de olika systemen.  
 
En ytterligare aspekt som framkom under projektarbetet är konstruktionen av 
processutrustningen, att leverantören redan under konstruktionsfasen tar med de 
utgångar som skall användas under sampassningen, och att dessa utgångar även 
används av leverantören vid uppmätningen av utrustningen. Förslag på hur 
processutrustningen skulle kunna utformas för att förenkla sampassningen och även 
vara till hjälp för leverantören vid mätning undersöks.  
Förbättringsförslag kommer att ges för att förbättra ergonomin för mätoperatören vid 
mätning i karossutrustning. 
 
Mätsystemen och dess användning i karossutrustning utvärderades därefter i en 
ergonomisk synvinkel. Metoden som användes för bedömning var Saabs 
ergonomiutrednings verktyg Bums [7]. Alla rörelser som mätoperatören utförde 
bedömdes enligt Bums och dokumenterades på tillhörande checklista. Resultatet 
mellan de olika systemen och de förbättringsförslag gällande konstruktion av 
karossutrustningen som föreslagits sammanställdes för att påvisa eventuella 
förbättringar. 
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2 Portabelt mätsystem för mätning i karossjigg 
 

2.1 Framtagning av kravspecifikation för mätutrustning. 
 
För att kunna ta fram ett mätsystem behövs en tydlig 
kravspecifikation [8].  
Vad är det som ska mätas, vilka mätkrav som ställs, 
och i vilken miljö som mätningen skall ske. 
En arbetsgrupp tillsattes med deltagare från 
mätcentrum (DQA) produktion (karossfabriken) och 
från produktionens kvalitetsavdelning. Gruppen 
ansvarade för att ta fram en kravspecifikation som 
skall användas som bas för urval av mätutrustning. 
Arbetsgruppen kom fram till följande 
grundkravspecifikation (se Figur 2) tydligare 
beskrivning finns i bilaga E. 
Kraven baserades på erfarenheter från tidigare 

projekt,  krav  på  mätobjekten  och  genom  att  föra  en  
dialog med kollegor från andra bilföretag. Denna 
kravspecifikation användes som en bas för bedömning av lämpligt mätsystem för 
vidare undersökning. Vid ett eventuellt beslut om köp behövs en detaljerad 
kravspecifikation tas fram.   

Figur 2 Grundkravs specifikation 
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2.2 Marknadsundersökning 

2.2.1 Vilka system finns det på marknaden  
Genomgång av befintliga mätsystem påbörjades med att en lista skapades där de 
mätsystem som mätsystemsansvarig inom Saab sen tidigare har erfarenhet av. 
Därefter togs kontakt med ett antal företag som säljer och/eller tillhandahåller 
mätsystem för att få information om tillgängliga mätsystem. Sökning gjordes även på 
internet för att hitta mätsystem som motsvarar de karv som specificerats i 
grundkravspecifikation. Besök gjordes även på en av Europas största mätsystems 
mässa [22].  Länkar till de sidor som används under undersökning på internet finns i 
källförteckningar [13,14,15,16,17,18,19,20,21]. 
 
Utifrån arbetsgruppens bästa förmåga kunde följande mätsystem identifieras och som 
enligt vår första undersökning motsvarande de ställda kraven för ett portabelt 
mätsystem. Dessa presenteras i Figur 3. 

 
Figur 3 Första urvalet av portabla mätsystem 

 

2.2.2 Sammanställning av de olika systemens fakta 
Arbetet startades med att gå genom tillverkarens hemsidor ladda ner tillgänglig fakta 
på de olika systemen. Jämförelse gjordes mellan respektive mätsystems basfakta mot 
grundkravspecifikation.  
 

2.2.3 Val av system för att gå vidare med utprovning/test 
Med hjälp av denna grundkravspecifikation valdes lämpliga mätsystem ut. Valet 
baserades även på tidigare erfarenheter från användning av mätsystem inom Saab. 
Tre av mätsystemen beslutades ingå i den slutliga verifieringen av mätsystem som ska 
användas för mätning av utrustning och artiklar under sampassningsprocessen (se 
Tabell 1 Mätsystemens basfakta). 
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Ett krav som arbetsgruppen tittade extra noga 
på,  var  möjligheten  med  att  använde  en  
mätprob med lång åtkomst (300mm, se Figur 4) 
 
Tabell 1 Mätsystemens basfakta 

 
Kontakt  togs  även  med återförsäljare  för  att  undersöka  om de  ville  delta  i  testen  av  
mätsystemen. De valda systemen blev följande API Tracker3 (T3-40), NDI Optotrak 
PRO och Leica Absolute Tracker AT901. Tekniken skiljer sig mellan systemen två av 
systemen mäter med hjälp av laser den tredje med ett kamera system (NDI) 
 
* För att klara av mätområdet behöver systemet flyttas och en ny uppriktning måste 
utföras 
 
** Priser på mätsystemet är något som förhandlas, och beror på många faktorer till 
exempel antal mätsystem som köps in, om det finns avtal, arbetsgruppen valde att 
göra en grov prisindikation i tabellen.    

2.3 Utvärdering av valda mätsystem 

2.3.1 Beskrivning av de tre vala 
mätsystemen 

2.3.1.1 NDI 
NDI [18] står för Northern Digital Inc. och startades 
på  University  of  Waterloo  i  Kanada  för  drygt  30  år  
sedan. NDI utvecklades ursprungligen för 
användning inom studier i den biomekaniska 
forskningen och den första kommersiella produkten 
hette WATSMART. Systemet ersattes snart av 

 API NDI Krypton Faro Arm Metronor Leica Romer 
 Tracker3 (T3-40 Optotrak PRO Krypton K600-

CMM Platinum 10 fot Duo system Absolute Tracker 
AT901 75 series 

Prob mätning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Mätområde  0-3 m Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Mätonoggrannhet  <0,08mm OK OK OK OK OK OK OK 
Mätområde  3-4.5 m Ja Ja Ja Ja* Ja Ja Ja 
Mätonoggrannhet <0,1mm OK OK OK NOK OK OK OK 
Mätområde 4.5 - 7  m  Ja Ja Ja Ja* Ja Ja Ja* 
Mätonoggrannhet <0,1mm OK OK OK NOK NOK OK NOK 
Mätområde 0 - 25 m Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej 
Mätonoggrannhet med 
prisma <0,05mm OK ET ET ET ET OK ET 
   Har ej prisma Har ej prisma Har ej prisma Har ej prisma  Har ej prisma 
Pris (Grund pris)** ca 2 000 000 kr   ca 2 000 000 kr ca 2 000 000 kr ca 900 000 kr ca 900 000 kr ca 2 000 000 kr ca 900 000 kr 

        
Lever upp till grundkraven Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 
Valda till fortsatt testning Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej 
        

Figur 4 Konfiguration mätprob 

Figur 6 NDI mätområde 

Figur 5 Exempel på mätvolym 
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Optotrak som är den utrustning Saab valt att utvärdera.   
NDI har kunder inom bilindustrin såsom Audi, BMW, Honda och GM för att nämna 
några, även Bombardier som tillverkar flygplan och tåg är kunder till NDI.  
NDI’s  OPTOTRAK  PRO  utrustning  är  en  portabel  
koordinatmätmaskin. Mätsystemets mätvolym illustreras i Figur 5 
och Figur 6. 

Basenheten (se Bild 7) består av en optisk 
kameraenhet som läser positionen på den 
handhållna mätproben som placeras på 

mätobjektet,  detta  sker  från  två  håll,  genom  
trigonometriskt 3-d stereomätning. Den 
handhållna mätproben (se Bild 6) har tre 
dioder och är kopplad till en trådlös enhet 
som  också  har  en  diod,  dessa  dioder  måste  
hela tiden ses av den optiska kameraenheten 

för att kunna utföra mätningen. Mätområdet 
är ca 15 meter från basenheten till mätproben. 
Basenheten kan skicka ut en laserstråle (se Bild 5) som visas som 
ett kryss på mätobjektet, vilket är begränsningen på mätområdet 

i höjd och bredd. 

2.3.1.2 API 
API [15] står för Automated Precision Inc . och grundades av Dr. Kam 
Lau 1987. API har sitt huvudkontor i Rockville Maryland i Nordamerika. 
Användare av API ’s utrustning är järnvägs industrin där bland annat DB 
Waggonbau Niesky  GmbH använder sig av laser traker. DB Waggonbau 

Niesky   GmbH har   European   railways  som kund,  andra  användare  är  
flygindustrin  där  det  används  av  bland  annat  AMAS  ENGINEERING  
GmbH som är underleverantör till Airbus A380.  

Ett  annat  användnings  område  för   API  är  vid  
kalibrering av CMM mätmaskiner. Tracker3 (T3-40) 
systemet består av en basenhet (se Bild 11) med 
lasersändare, med en kamera placerad i den övre 
motoriserade  rörliga  delen  och  en  mätdel  som  är  
antingen ett prisma i en stålkula (se Bild 9) som 
tillsammans med en sändardel (se Bild 10) där 
operatören kvitterar mätningen, utgör mätenhet.  
Eller en handhållen mätprob som har ett inbyggt prisma 
(se Bild 8), som utgör mätenhet. Den handhållna 
mätproben har en något sämre mätnoggrannhet än 
mätning med prismat. Systemet använder vinkelmätning och 

Bild 7 NDI basenheten 

Bild 6 NDI mätprob 

Bild 11 API basenheten 

Bild 9 Prisma 

Bild 10 sändardel 

Bild 8 Mätprob 

Bild 5 Laser kryss på mätobjektet 
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interferometri tekniken (absolut mätning ADM) för att beräkna mätobjektet. 
Mätområde har en räckvidd på upptill 60 meter men med handhållen mätprob så är 

mätområdet begränsat till 15 m. Systemet funktion är att prismat 
fångar upp laserstrålen från basenheten som reflekteras tillbaka 
till  basenheten  vid  en  förflyttning  av  prismat  till  mätobjektet  så  
följer den motoriserade enheten automatiskt prismat, skulle 
laserstrålen tappas så måste operatöre gå tillbaka till enhet och 
hämta upp laserstrålen igen. Den handhållna mätproben har ett 
inbyggt gyro som håller reda på vinklarna i förhållande till 
laserstrålen i X och Y-led medan en kamera placerad bakom 

prismat håller reda på rotationen i Z-led i förhållande till laserstrålen, kontrollen av 
läget sker vid alla mätpunkter och tar någon sekund för varje mätning. (Se beskrivning 
koordinatriktningar Figur 7) 
 

2.3.1.3 Leica 
Lecia Geosystems [21] bildades 1997 som en avknoppning av 
Leica Group vilken har sitt ursprung i ett nästan 200 år gammalt 
företag som från början hette Kern & Co. Ungefär 100 år senare 
utvecklar Heinrich Wild T2 den första riktiga portabla teodoliten 
vilken användes i lantmäteriet.  
Dagens Lecia Tracker bygger på samma princip med vinkel 
mätning men innehåller mycket modernare teknik. 
Huvudkontoret  finns  i  Heerbrugg  i  Schweiz.  Laser  tracker  
används bland annat inom bilindustrin av BMW, AUDI, 
Porsche och Volvo. Användare inom flygindustrin kan nämnas 
Airbus Industries, Boieng och NASA.  
 
Leica Absolute Tracker AT901 (se Bild 12) använder absolut mätnings tekniken 
tillsammans med interferometri tekniken (AIFM) vilket gör att den kan mäta av en yta 
kontinuerligt när handproben förs (se Bild 13) över objektets yta, och i motsats till 

API Traker 3 system gör det inget att laserstrålen tappas utan 
den kan hämtas upp av mätoperatören vid mätobjektet, så fort 
som mätproben fått kontakt med bas enheten kan mätningen 
återupptas. Dock måste en kalibrering av var handproben 
befinner sig göras, denna kalibrering tar ca 10 sekunder.  
 
Mätområdet är 50 meter och med den trådlösa handhållana (T-
prob) enheten 18 meter. Mätproben fungerar på liknande sätt 
som API Traker3 den har en prisma för mottagning av 
laserstrålen  men  i  motsats  till  API  så  har  den  tre  dioder  som  

anger  läget  på  handproben  i  X,Y  och  Z  –led.  Detta  gör  att  mätningen  med  Leica  
systemet är något snabbare vid varje mätpunktsmätning än med API’s system.   

Figur 7 Koordinat riktning 

Bild 12 Leica basenhet 

Bild 13 Leica’s mätprob 
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2.3.2 Framtagning av testobjekt 
De tre utvalda mätsystemen togs in till Saabs 
mätavdelning där mätning kunde utföras i en 
simulerad karossutrustning.  
Ett  antal  faktorer  som  ej  testas  i  detta  prov,  är  
systemens inverkan av ljus, buller och åtkoms. 
 
Testet påbörjades med att ta fram ett 
mätförhållande som skulle likna en uppmätning i 
en karossjigg (Sida komplett). Syftet med valet av 
mätpunkter var att få en mätvolym som är 
ungefärligt lika stort som vid en mätning av 
karossutrustningen för en sida komplett. Viktigt 
var  att  få  med även  djupet  i  mätningen.  Valet  av  
mätpunkter gjordes för att få ett önskat 
mätområde på ca 4 x 1 x 2 meter (se Bild 14). Vid 
jämförelse med karossutrustningen (se Bild 15) 
blev mätområdet likvärdigt. 
 

2.3.2.1 Inmätning av testobjektet 
När testobjektet utformning var bestämt, riggades 
testobjektet upp. Utgångar valdes och placerades ut i hörnen på mätplattan. De gula 
ringarna i (se Bild 16) visar placeringen av de valda utgångarna, dessa markerades på 
mätplattan i X,Y och Z (koordinat systemet). Systemet riktades upp (se Bilaga B). 
Samma  utgångar  användes  vid  jämförelse  mätning  med  de  olika  mätsystemen.  
Avståndet mellan hålen i plattan är 100mm 
 
Ref 1 nollades i både X,Y och Z  (värde = 0,0,0) 
Ref 2 nollades i Y och Z   (värde = 3900,0,0) 
Ref 3 nollades i Y  (värde = 0,0,1700) 

Bild 14 Testobjekt i mätcentrum 

Bild 15 Karossjigg sida komplett 

Bild 16 Mätplatta med markerade utgångar och valda mätpunkter för utvärdering 
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2.3.2.2 Mätning med de olika mätsystemen 
 
Vid provmätning och utvärdering av de olika mätsystemen så kunde detta inte göras 
under samma tillfälle, detta på grund av tillgängligheten av de olika mätsystemen. 
Testobjektet rördes inte mellan provmätningarna. Arbetsgruppen beslutade att 
jämföra mätsystemens prestanda utifrån behovet att kunna använda en lång mätprob 
både för åtkomst och ur de ergonomiska aspekterna.  

De systemen som först  kontrollerade var Leica och API (se Bild 
17). Dessa system lånades in, API av återförsäljare (LK 
Scandinavia AB) och Leica av Volvo personvagnar.  
API och Leica placerades framför (se Figur 8) den vertikala 
planskivan och flyttades ej under mätningarna. Placering av 
mätutrustningen markerades på golvet så att vid mätning med 
NDI systemet 

placerades den ut på 
samma avstånd från 

mätobjektet. 
För att skapa en grund att utgå ifrån 
under utvärderingen startades arbetet 
med att verifiera mätsystemens 
grundprestanda. Tesobjektet mättes upp 
med prisma mätning vilket är det mest noggranna mätförfarandet (se prisma 
toleransen i Tabell 1 Mätsystemens basfakta). Detta är mätsystemets mest exakta 
mätutförande, vilket är med en så liten mätprob som möjligt. Både Leica och API 
använder sig av något som kallas prisma (rund kula med prisma som reflekterar laser 
strålen) beskrivs mer i detalj i kapitel 2.3.1.2 och 2.3.1.3.  
 
Mätning med prisma (grundmätning):  
Först mättes mätobjektet med prismat två gånger detta för att 
eliminera operatörspåverkan vid mätningen, 8 hål och en sfär 
mättes med de båda laser trackarna som är utrustade med 

prisma (se Bild 18). Resultatet från dessa mätningar visar att 
båda systemen har likartad noggrannhet, men med en fördel 
för Leica. Denna mätning användes senare som bas när mätning utfördes med 
mätprob (med ca 300mm mätskaft). Mätningen med prisma utfördes ej med NDI då 
NDI’s mätsystem saknar denna funktionalitet. Detta har dock inte någon betydelse 
för undersökningen då kravet på mät noggrannheten är inom 0,1 mm med en 300 mm 
förlängare. För resultat se Bilaga C  

Figur 8 Schematisk bild över placering mellan mätsystem och 
mätobjekt 

Bild 17 Leica och API 

Bild 18 Prisma 



Anpassning av kaross- och mätutrustning för sampassningsaktiviteter 
 

 14 

 
Mätning med mätprob  
 
Systemen iordningställdes med följande 
inställningar, 300mm förlängare (se Bild 
20), placering enligt Figur 8 Schematisk 
bild över placering mellan mätsystem och 
mätobjekt. Respektive mätpunkt och dess 
nominella mätvärde matades in i 
mätsystemets program. Som nominellt 
värde valdes snittvärdet av Leicas mätning 
som utfördes med prisma (se bilaga C). Valet att ta Leicas mätvärde var ett val som 
gjorde  baserat  på  resultatet  från  mätning  med  prisma  samt  efter  diskussion  med  
mätutrustningsansvariga från Volvo. För detta test så kunde även resultatet från API’s 
mätning använts, men detta valdes att inte göra då detta inte påverkar slutresultatet på 
denna jämförelse av mätsystem. 
 
Mätningen  utfördes  med  de  tre  mätsystemen  (se  Bild  19),  
varje mätpunkt mättes tre gånger för att fånga upp 
variationer och eventuella felmätningar. Mätningen 
utfördes med Leica och API under samma tillfälle, NDI 
mättes en vecka senare. För att säkerställa att inget 
förändrades mellan mätningarna skyddades mätobjektet för 
eventuella yttre påverkan. Samma operatör utförde alla 
mätningar för att eliminera eventuell operatörs påverkan 
vid  mätningen,  det  som  önskades  skulle  framgå  i  
undersökningen var endast mätsystemens eventuella 
variationer. Resultatet från mätningarna fördes över från 
systemets redovisning (se bilaga D) och sammanställdes i 
ett Excel dokument. Medelavvikelsen beräknades för 
respektive mätsystem, dessa jämfördes därefter för att se 
om det var någon skillnad mellan mätsystemen som 
eventuellt kunde påverka de kraven som ställts på 
mätsystemen för mätning i karossutrustningen.  
  

Bild 19 De olika systemens mätprober 

Bild 20 Mätprob 300mm 
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2.3.2.3 Mätresultat 
Ett antal mätningar gjordes på de valda mätpunkterna (punkt 1 till 10) se Bild 16. 
Mätresultatet fördes över till Excel där en tabell över resultatet skapades (Tabell 2). 
Tabell 2 mätresultatet från mätning med 300mm mätprob 

Leica med 300mm         

# MP 1  MP 2 MP 3 Medel 
Referens 

värde 
DEV 

1 0.080 0.081 0.068 0.076 0.040 0.036 
2 0.031 0.067 0.056 0.051 0.057 0.006 
3 0.019 0.002 0.010 0.010 0.025 0.015 
4 -0.030 0.028 -0.040 -0.014 0.032 0.046 
5 0.050 0.071 0.023 0.048 0.036 0.012 
6 0.036 0.015 0.012 0.021 0.037 0.016 
7 -0.007 0.006 -0.011 -0.004 0.021 0.025 
8 0.058 0.027 0.083 0.056 0.049 0.007 
9 0.079 0.098 0.077 0.085 0.015 0.070 

10 -0.010 -0.019 0.019 -0.003 0.024 0.027 

API med 300mm         

# MP 1  MP 2 MP 3 Medel 
Referens 

värde 
DEV 

1 0.093 0.071 0.078 0.081 0.040 0.041 
2 0.039 0.075 0.079 0.064 0.057 0.007 
3 -0.009 -0.006 0.023 0.003 0.025 0.022 
4 0.031 0.068 -0.049 0.017 0.032 0.015 
5 0.052 0.082 0.023 0.052 0.036 0.016 
6 -0.026 -0.015 0.012 -0.010 0.037 0.047 
7 -0.019 -0.026 -0.021 -0.022 0.021 0.043 
8 0.019 0.031 0.072 0.041 0.049 0.008 
9 0.073 0.048 0.071 0.064 0.015 0.049 

10 0.034 0.069 0.079 0.061 0.024 0.037 

NDI med 300mm         

# MP 1  MP 2 MP 3 Medel 
Referens 

värde 
DEV 

1 0.081 0.131 -0.048 0.055 0.040 0.015 
2 0.091 0.114 0.126 0.110 0.057 0.053 
3 0.119 0.142 0.141 0.134 0.025 0.109 
4 -0.130 -0.038 -0.040 -0.069 0.032 0.101 
5 0.090 0.081 -0.023 0.049 0.036 0.013 
6 0.036 0.015 0.012 0.021 0.037 0.016 
7 -0.007 0.036 -0.011 0.006 0.021 0.015 
8 0.159 0.127 0.083 0.123 0.049 0.074 
9 0.069 0.098 0.147 0.105 0.015 0.090 

10 -0.178 -0.190 0.099 -0.090 0.024 0.114 
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2.4 Resultat och förslag på lämpligt mätsystem 
Vid mätningen med de olika mätsystemen så visade det sig relativt snart att både Leica 
och API mätsystemet motsvarar de krav som gäller både för mätområde (se Tabell 2) 
och mätnoggrannhet. 

NDIs mätsystem hade ett antal uppskattade egenskaper bland annat möjligheten att 
mäta stängningshastigheten vid stängning av dörrar och dessa användarvänliga 
gränssnitt (mjukvaran), dessa egenskaper kompenserar dock inte för bristerna gällande 
systemets mätnoggrannhet.  

Arbetsgruppen vill dock informera att sättet som mätsystemen kontrollerads och 
jämfördes på, inte kan avgöra mätsystemen fullständiga mätnoggrannhet då detta 
kräver omfattande undersökningar vilket arbetsgruppen varken har resurser, 
utrustning, kunskaper eller tid till att utföra. För att verkligen kunna göra en exakt 
utredning på mätsystemen skulle det behövas göra en mer djupgående analys/test. 
Återförsäljaren av det NDI mätsystemet som lånades, påpekade på ett antal faktorer 
som han vill kontrollera. Arbetsgruppen avböjde dock detta då det ej ansågs tillföra 
ytterligare fakta, och att testet var tillräckligt bra för det för att kunna användas som 
bedömning av de olika mätsystemen.  

När det gäller förslag på lämpligt mätsystem så rekommenderar arbetsgruppen Leica’s 
mätsystem. Det finns ett antal faktorer som avgör denna bedömning. Mätresultatet 
visar att Leica är något bättre, det framkom även en del faktorer bland annat så kunde 
Leica’s system tappa laserstrålen utan att du behövde starta om, Leica’s system hittade 
laser strålen igen. Det finns eventuellt andra faktorer som kan motivera mätsystemet 
gentemot det andra men dessa faktorer har inte ytterligare undersökt under denna 
test.  
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3 Kravspecifikation på karossutrustning för att 
underlätta och snabba på uppmätning av process 
utrustningen.  

3.1 Inledning problemställning kopplad till 
projektrapporten. 

 

Som det beskrivs i projektrapport [9] så finns det ett antal problem, som 
arbetsgruppen behöver fördjupa sig i. I denna examensrapport har vi fördjupat oss i 
dessa problem.  
 
Det som behandlas i detta kapitel är krav på processutrustningen ur mättekniska 
aspekter, säkerhet och ergonomi. De ergonomiproblem som upptäcktes är bland 
annat dåliga arbetsställningar, detta problem har arbetsgruppen försökt att hitta 
lösningar på och som beskrivs i kapitel 4. 
När det gäller buller och smuts är det svårt att hitta några konkreta lösningar att ta till, 
mer än att använda sig av föreskriven skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, 
öronskydd, heltäckande armskydd och huvudskydd ”Hard Cap”. Används 
karossutrustningen för att utföra sampassning i exponeras mätoperatören för samma 
miljö som de operatörer som arbetar och producerar artiklar vid karossutrustningen. 
Detta innebär att produktionen kommer att störa om inte sampassning utförs utanför 
produktionstiden. 
 
Förslag till konstruktionsförbättringar kommer att beskrivas i detta kapitel 
Dessa förbättringar ingick i den ergonomi jämförelse mellan före och efter de 
föreslagna förändringarna utfördes, resultatet beskrivs i kapitel 4. 
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3.2 Förslag på kravspecifikation som förbättrar och 
förenklar uppmätning av utrustningen och ergonomin 

3.2.1 Förslag på konstruktion och placering av utgångar. 
Som kan ses på Bild 21 som kommer från projektrapporten så är inte de ergonomiska 
förutsättningarna optimala när operatören skall rikta upp mätutrustningen i detta fall 

med en Faro arm. Det är trångt och svårt att komma 
åt utgångarna som även är fel placerade. 
Som även kan ses i Bild 22 så är jiggplattorna delade 

och i och med det individuella uppriktningssystem vilket gör att det redan i 
konstruktions fasen har förlorats ett antal tiondelar i noggrannheten av 
processutrustningen. Konstruktionskravet gällande noggrannheten på en styrning är 
±0,1mm. Uppmärkningen av utgångarna är bristfälligt vilket visas i Bild 22. 
Arbetsgruppens förslag är att placerar huvudutgångarna enligt 3-2-1 regeln (vilket 
också är Saabs krav i TKS’n [12] som inte leverantören följt) i fallet med sida komplett 
skall det vara tre Y utgångar två Z utgångar och en X utgång. (se Figur 9). 
Utgångarna skall placeras på grundstommen, dessa utgångar används vid uppriktning  

Figur 9 Referenser (utgångar) för uppriktning Bild 21 Mätning av utgång 

Bild 22 Karossjigg sida komplett Saab 9-5, med utgångar 
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av mätutrustningen. När utrustningen är lägesbestämd 
används en cad modell som är nedladdad till 
mätutrustningen för att verifiera stöd och styrningarnas 
ytor och placering.  
I projektarbetet så riktas mätutrustningen upp på 
utgångarna som finns på de separata plattorna. Ingen 
koppling finns mellan plattorna och i och med det inte 
heller någon koppling mellan styrningarna och stöden 
som finns på de olika jiggplattorna.  
Arbetsgruppens förslag är att som visas i Bild 24 tydligt 
markerade  utgångar  som  placeras  på  jiggramen.  Med  
hjälp av detta behövs det enbart en uppriktning som 
täcker in alla styrningar och stöd som skall mätas, vidare så 
skall jiggen inte bestå av två jiggplattor utan av en komplett 
jiggplatta där alla stöd och styrningar monteras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgångarna skall konstrueras enligt konstruktionsförslaget 
på Bild 25 där utgångarna är tydligt  märkta i  koordinaterna i  X, Y och Z-led och är 
instansade i en märkplåt. Denna konstruktion av utgångar har med gott resultat 
använts vid uppmärkning av mätupplägg. Ytterligare konstruktionsförslag som kan 
snabba upp uppriktningen, är att använda en adapter som placeras i utgången (se 
Figur 10). Denna adapter är konstruerad för kulan på mätproben, mätproben förs ner 
i adaptern som har en kona som centrerar kulan och den bottnar på samma höjd som 
ytan på utgången. Med hjälp av detta slipper mätoperatören att definiera utgångarna 
på jiggramen med femton mätningar (fem mätningar per utgång) utan klar det med tre 
definieringar.  

3.2.2 Förslag på lösning på ergonomi problemet. 
Genom att tydligt märka utgångarna (se Bild 25) och placera dem på jiggramen utan 
att dölja de under media dragningar (tryckluftsslangar elledningar, se Bild 24) har detta 
avsevärt förenklat för mätoperatören, detta bidrar ergonomiskt till en bättre 
arbetssituation för mätoperatören. I kapitel 4 så finns en BUMS utredning gjord och 
även förslag på ytterligare ergonomiförbättringar. 
 

Figur 10 adapter för mätning av utgång 

Bild 23 Mätning av utgång 

Bild 25 Utgång med koordinatplatta 
Bild 24 Karossjigg sida komplett med bilder på utgångarna 
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4 Ergonomi, mätning i karossutrustning   
Avdelningen DQA (Dimensional Quality Assurance) ansvarar för Saabs 
mätutrustningar, bland annat de portabla som används för verifiering av 
karossutrustning och artiklar. Det portabla mätsystemet som används är från 
tillverkaren FARO Technologies Inc [13]. Det finns även ett system som ej används 
då detta system är föråldrat och ej är operativt av märket Metronor [17].   Mätsystemet 
FARO är  därför  det  enda  fungerande  mätsystemet  som används  inom företaget  för  
den typ av mätningar som beskrivs i examensarbetet.  

Mätsystemet som är tillgängligt har ett antal fördelar men även begränsningar som 
kommer att tas upp i de övriga avsnitten i detta examensarbete. I detta avsnitt så 
beskrivs de ergonomiska aspekterna med detta mätsystem vid mätning i 
karossutrustning. I kapitel 2 gjordes en undersökning av andra mer tillämpbara 
mätsystem, arbetsgruppen beslutade att även göra en ergonomisk undersökning på 
hur dessa mätsystem är att använda för mätning i kaross. De mätsystemen som valdes 
för undersökning var NDI, Leica och API, dessa tre mätsystem har alla en handhållen 
mätprob som kommunicerar trådlöst med huvudenheten. En fiktiv mätarm användes 
som representerade för dessa mätsystem under ergonomi utvärderingen. Efter 
bedömningen av dessa två sätt att mäta jämfördes resultatet med varandra. Som 
mätobjekt  för  att  bedöma  ergonomin  vid  mätning  i  utrustning  valdes  karossjigg  för  
tillverkning av karossidor (hopfogning av ett antal artiklar till en enhet som benämns 
sida komplett). 

4.1 Metodik för utredning av ergonomi aspekterna vid 
mätning i karossutrustningen 

Arbetsgruppen har här gjort en BUMS utredning under en mätning, där 
arbetsgruppen tittat på de ergonomiska belastningarna under förberedelsen och vid 
mätningen av karossjiggens utgångar, styrpinnar och klampningsytor. Analys gjordes 
under mätning med båda dessa mätsystem, observationer gjordes för att se 
belastningar på mätoperatören. Arbetsmomenten dokumenterades med foto och film. 
Efter mätningen gjordes bedömning på de olika arbetsmomenten med hjälp av BUMS 
manualen och checklista för bedömning av de ergonomiska belastningarna. 
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4.2 Utförande av BUMS utredning 
För  att  göra  BUMS  utredningen  valdes  
samma  station  ut  som  undersökts  i  
projektarbetet vilket var sida komplett 
inom karossfabriken. Alla stationer är 
utformade  på  olika  sätt,  för  att  göra  en  
komplett ergonomisk utredning skulle 
behöva genomföra på fler stationer.  

Checklista Bums för produktion, skrevs 
ut tillsammans med BUMS manualen. 
Mätutrustning Faro arm och en mätprob 
användes för utredningen.  

Mätoperatören börjar med att transportera ut mätutrustningen till karossjiggen. 
Utrustningen ställs i ordning. Utgångarna som ska användas för att rikta upp 
mätobjektet lokaliseras  
 
Därefter startar mätoperatören med att 
mäta respektive utgång, tre stycken (se Bild 
26). Utgångarna består av ett hål som är 
borrat och brotschat i karossjiggens platta. 
 
När utgångarna är mätta riktar 
mätoperatören upp mätsystemet så att 
koordinatsystemet som används vid 
mätning motsvarar bilens koordinatsystem  
Efter att systemet är inställt börjar 
operatören att mäta in alla klampnings ytor och styrpinnar (se Bild 29 och Bild 28) 
som används för att lokalisera artiklarna som placeras i karossjiggen. Efter att 
kontrollen är färdig placeras artiklarna in i jiggen och mätning/analysen kan starta (se 
Bild 27) 

Vid varje mätoperation som utfördes, 
bedömdes rörelsen som mät operatören 
gjorde  med  hjälp  av  BUMS,  dels  så  
gjordes bedömningen direkt vid 
mätningen. Rörelserna dokumenterades 
även med foto och med film för 
ytterligare bedömning. Rörelserna gjordes 
parallellt med både Faro armen och med 
mätproben. 

  

Bild 26 Sida komplett Saab 9-5 med markerade utgångar 

Bild 27 Laddning av ytterplåt sida i karossjigg 

Bild 28 Mätning med Faro 
arm Bild 29 Mätning med mätprob 
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4.3 Resultat och Analys 
Bedömningen har gjorts enligt de bedömningsgrunder som finns beskrivna i BUMS-
manualen. Varje punkt i checklistan (se bilaga A) har bedömts ur tre synsätt, mätning 
av jiggens utgångar som används för uppriktning av utrustning samt mätningen av 
stöd och referenspunkterna och till sist mätning av karossartiklarna (plåtartiklar). Det 
sämsta momentet för respektive punkt är angivet i bedömningsmallen. De två olika 
BUMS utvärderingarna visar på olika brister när det gäller de ergonomiska aspekterna. 

Bedömnings graderna är följande (se även Figur 11och Figur 12): 

 Grön, Max 2 röda, max 7 gula, max 15 gula och röda punkter tillsammans och 
ingen DRV. 

 Gul, 3-6 röda punkter, 8-15 gula, max 15 gula och röda punkter tillsammans. 

 Röd, över 15 gula och/eller mer än 6 röda och/eller mer än 15 gula och röda 
tillsammans och/eller mer än 1 DRV. 

(Se Bilaga A för hela resultatet från Bums utredningen) 

 

Faro arm 

För stationen mätt med Faro arm blev 
resultatet  7  gula  och  9  röda  punkter.  Då  
antalet röda punkter och Gula+Röda 
överskrider kravet blir resultatet för stationen 
”Röd” (se Figur 11) 

Detta innebär att stor risk för 
belastningsskador föreligger för flertalet av 
arbetstagare och krav på förändring finns. 

Mätprob 

För stationen mätt med mätprob som 
mätsystem blev resultatet 7 gula och 4 röda 
punkter. Då antalet röda punkter och 

Gula+Röda underskrider kravet blir resultatet 
för stationen ”Gul” (se Figur 12) 

 

Dock är stationen fortfarande i riskzonen med risk för belastningsskador om arbetet 
skulle utföras dagligen. Då mätningen ej görs kontinuerligt ansåg arbetsgruppen att 
denna analys visar på en acceptabel belastnings nivå för mätoperatören. 

  

Figur 12 Bums resultat mätprob Figur 11 Bums resultat Faro 
arm 
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4.3.1 Bums-rapporten, sammandrag av röda punkter 
 

Punkt 2.3, frigång för hand/finger, bedöms som röd 1 faro arm, gul 1 mätprob 

Detta beror på att mätoperatören vid mätning av framför allt utgångarna håller i 
mätarmen nära mätspetsen, utgångarna är placerade nära stabbar vilket gör att 
handen/fingrarna kläms mellan mätarmen och stabbarna. Röd bedömning kan tas 
bort med hjälp av omkonstruktion eller att använda sig av mätproben och blir då gul. 

Punkt 2.4, arbetsområde för hand, bedöms som röd 2 faro arm, röd 1 mätprob 

Vid mätning av utgångar och vid mätning av artikel och klampnings ytor kommer 
armen att under vissa moment överskrida kraven. Arbetsgruppen kom inte fram till 
någon lösning på detta ergonomiproblem, röd bedömning kvarstår. Bedömningen är 
att med mätproben kommer detta att ske mindre frekvent 

Punkt 2.9, arbetsställning nacke, bedöms som röd 2 faro arm, röd 1 mätprob 

Samma bedömning som punkt 2.4 

Punkt 2.10, arbetsställning handled, bedöms som röd 2 faro arm, röd 1 mätprob 

Vid mätning av utgångar och vid mätning av artikel, klampytor kommer handleden att 
under vissa moment överskrida kraven. Bedömningen är att med mätproben kommer 
detta att ske mindre frekvent.  

Punkt 2.11, arbetsställning -axel, arm, bedöms som röd 2 faro arm, röd 1 mätprob 

Samma bedömning som punkt 2.4 

 

Arbetsgruppens bedömning är att de röda punkter som framkommit vid mätning med 
Faro arm inte är acceptabelt även om denna typ av mätning ej utförs regelbundet.  

Med  det  resultatet  som  framkom  under  utvärdering  av  de  olika  mätsystemen  (Faro  
arm och med mätprob) kan förbättringar tydligt ses i de ergonomiska 
förutsättningarna med mätning med mätprob, därför bör möjligheten att byta 
mätsystem till ett som använder sig av mätprob undersökas. 
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5 Resultat 
Det  resultat  som  framkommit  under  examensarbetet,  där  det  har  gjorts  en  
fördjupning i val av mätsystem, undersökning av de ergonomiska förutsättningarna 
och förbättringar av karossutrustnings specifikation. Nedan presenteras resultaten och 
förslag på lösningar. 
 

 Ergonomiutredningen som gjordes med hjälp av Saabs BUMS manual visar på 
ett behov av att införskaffa ett nytt mätsystem. Det befintliga mätsystemet har 
för liten räckvidd (klarar inte av grundkraven) och klarar inte av de 
ergonomiska förutsättningar som bör ställa vid denna typ av mätning. Idag så 
finns det inget sådant officiellt krav vid mätning. Vidare bör en mätprob med 
minst 300mm förlängare användas för att operatören ska undvika belastningar 
på rygg, nacke och arm/handleder. 

 Mätsystem, även om det ej tas hänsyn till de ergonomiska kraven så klarar 
dagen  mätsystem  (Faro  arm)  inte  av  de  krav  som  ställs  vid  mätning  i  
karossutrustningen. Dagens mätsystem har en räckvidd på ca 1,5 meter vilket 
gör att inte alla mätpunkter nås utan att mätsystemet får flyttas (ny 
uppriktning). I det område som nås att mäta, så är mätsystemets 
mätnoggrannhet dugligt, när systemet flyttas så påverkas mätresultatet och 
kravet på hela mätvolymen klaras ej av. Undersökningen visar att det 
mätsystem som bäst uppfyller grundkravsspecifikationen är Leica’s mätsystem, 
även API’s mätsystem klarar kraven. 

 Karossutrustningen. Det finns ett antal åtgärder som kan göras för att 
förbättra förutsättningarna för sampassning i karossutrustningen. Genomgång 
av kravspecifikationen som används vid inköp av processutrustningen bör 
uppdateras, där det tas hänsyn till de krav som ställs för att förenkla 
mätningen av process utrustningen, där märkning av utgångar, åtkomst och 
tillgängligheten är viktigast. Med föreslagen adapter som sätts i utgången så 
kan antalet mätningar minska som behövs för att definiera jiggen från femton 
till tre mätningar vilket innebär sparad kostnad och minskad belastning på 
mätoperatören. 
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6 Diskussion/framtida arbete 
Är målet uppnått med examensarbetet? Det anser arbetsgruppen att den har gjort, 
lösningar har funnits på de problem som ingått i examensarbetet. 

Genom att byta mätsystem från att använda Faro arm till Leica Absolute Tracker 
AT901. I jämförelsen mellan de olika mätsystemen i detta examensarbete har det 
framkommit att systemet uppnår kraven som är satta i grundkravsspecifikation för 
mätsystem, gällande både mätnoggrannhet och användarvänlighet, och genom att 
förtydliga och uppdatera kravspecifikationen för karossutrustningen så kommer 
utrustning att möta de krav som ställs för att utföra sampassning i 
karossutrustningen.  

Det som inte behandlat över huvud taget i detta examensarbete är tillgängligheten 
i processutrustning som krävs för att kunna utföra sampassnings aktiviteter. Detta 
kräver en genomgripande diskussion gällande vilken väg Saab skall gå och vilken 
filosofi som skall tillämpas i geometrisäkringsarbetet. Skall Saab gå den inslagna 
vägen och köpa separat sampassningsfixturer eller skall sampassningen utföras 
som en del i det ordinarie try out arbetet och därmed använda karossutrustningen 
som sampassningsfixtur och redan i planeringsstadiet [5] planera in tid för 
sampassning. Detta är det framtida arbetet som måste lösas innan sampassning är 
möjlig att utföra i karossutrustningen. 
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Bilaga A:1 

A. Bums utredning mätning, ergonomi 
Nedan visas BUMS utredning på Faroarms mätning och vid mätning med mätprob 
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Bilaga A:2 
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Bilaga A:3 
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Bilaga A:4 
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Bilaga A:5 
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Bilaga A:6 
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Bilaga B:1 

B. Mätning av utgångarna på mätplatta 
Visar mätning av utgångar på mätplatta, resultatet ska vara noll avvikelser i uppriktnings 
punkterna vilket bilden visar att det också är. 
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Bilaga C:1 

C. Inmätning av mätplatta med prisma 
 

Inmätning  av  alla  utgångar  inför  mätning  med  mätprober  (förlängare)  För  att  säkerställa  
utgångsläget samt att användas vid jämförelse mellan de olika systemen. 

 

Leica mätning på plattan, med Prisma (mätpunkterna 1 till 10) 

POINT 1 1 2 3 Mag 0.04 
 

POINT 6 1 2 3 Mag 0.037 

X 1000,009 1000,047 1000,001 0,038 
 

X 3800,121 3800,151 3800,115 0,030 

Y -0,054 -0,050 -0,057 0,004 
 

Y 0,155 0,157 0,150 0,018 

Z -200,037 -200,024 -200,052 0,013 
 

Z -1600,142 -1600,125 -1600,196 0,013 

  
    

  
POINT 2 1 2 3 Mag 0.057 

 
POINT 7 1 2 3 Mag 0.021 

X 800,017 800,074 800,018 0,057 
 

X 99,973 99,989 99,969 0,016 

Y -0,090 -0,089 -0,093 0,001 
 

Y -0,036 -0,038 -0,033 -0,002 

Z -1300,105 -1300,112 -1300,138 -0,007 
 

Z -1500,166 -1500,153 -1500,199 0,013 

  
    

  
POINT 3 1 2 3 Mag 0.025 

 
POINT 8 1 2 3 Mag 0.049 

X 1300,032 1300,056 1300,030 0,024 
 

X 499,985 500,026 500,006 0,041 

Y 0,052 0,059 0,051 0,007 
 

Y -0,047 -0,046 -0,045 0,001 

Z -900,106 -900,102 -900,127 0,004 
 

Z -1700,156 -1700,129 -1700,192 0,027 

  
  

  
POINT 4 1 2 3 Mag 0.032 

 
Sfär 9 1 2 3 Mag 0.015 

X 2400,045 2400,076 2400,028 0,031 
 

X 1946,117 1946,121 1946,123 0,004 

Y 0,121 0,126 0,120 0,005 
 

Y -50,098 -50,088 -50,095 0,010 

Z -200,049 -200,042 -200,064 0,007 
 

Z -337,276 -337,266 -337,272 0,010 

    
POINT 5 1 2 3 Mag 0.036 

 
Sfär 10 1 2 3 Mag 0.024 

X 2500,078 2500,111 2500,080 0,033 
 

X 106,117 106,121 106,117 0,004 

Y 0,140 0,144 0,135 0,004 
 

Y -1672,295 -1672,274 -1672,284 0,021 

Z -1400,149 -1400,134 -1400,162 0,015 
 

Z -1937,276 -1937,266 -1937,271 0,010 
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D. Mätresultat från mätsystemet 
Här visas ett exempel på hur mätdata presenteras från mätsystemets mjukvara (i detta fall 
Metrologic). Mätresultatet har exporterats till Excel där mätdata sedan har bearbetats. 
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E. Grund krav för nytt portabelt mätsystem 
Dessa krav som tidigare framtagits av Peter Josefsson (ansvarig för mätsystem inom Saab 
Automobile AB) Användes som bas för vår utvärdering av lämpligt mätsystem. 

Requirement measuring equipment. 
   Generally description: 
 Mobile system for calibration of equipment and measuring of fixtures and 

parts in production lines. 
 Wireless probing measurements 
 Temperature sensors 
 Sensors for level of gravity 
 Fast switch between different measuring methods 
 Height adjustable stand  
   Measuring range, m  7 m 

Accuracy without probe extension, mm  0.02 mm 
Accuracy with probe extension 100 -300 mm  0.1 mm 
Accuracy with app. 300 mm effective standoff 0.1 mm 

Time for re-establish a lost connection between the measuring device and the 
base unit <1 sec 

  Portability:  
 Easy to transport/carry 
 Number of control boxes for probe measurements 
 Number of control boxes for scanning 
 Type of cables between base unit and control boxes (type/analog/digital) 
 Dimensions of base unit without stand 
 Weight of base unit ET 

Total weight ET 

  Startup time:  
 Set up 10 min 

warm up 5 min 

  Optional: 
 Scanning 
 Track position (X, Y, Z) in real time 
 Track position (X, Y, Z) and orientation (Roll, Pitch, Yaw) in real time 
 Standard development kit for software integration 
 Calibration 
 Maintenance 
 Connection to Metrologic: 
 DLL / Option Included 
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