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EXAMENSARBETE 

 i 

Kvalitetssäkring av monteringsmoment vid Fasta 
Motorers F11-montering utifrån en process-, felläges- 

och effektanalys 

Sammanfattning 

I detta examensarbete har möjligheten att kvalitetssäkra en monteringsbana vid Parker 

Hannifin Manufacturing Sweden AB:s anläggning i Trollhättan utretts. Syftet med studien 

var att förbättra kvalitetssäkringen vid Fasta Motorers F11-montering och arbetet 

baserades på en tidigare utarbetad felläges- och effektanalys. För att styrka 

kundperspektivet genomfördes en undersökning av vad kunderna reklamerar, i form av 

PQP-anmälningar samt NCMR-rapporter.  

Genom att därefter identifiera kritiska monteringsmoment i felläges- och effektanalysen, 

PQP-anmälningar och NCMR-rapporter, var en prioritering möjlig att utföra. 

Prioriteringen resulterade i att feltyperna felvridet lagerhus, felplock av material samt 

kuggfel ansågs vara de mest kritiska att kvalitetssäkra.  

Målet med arbetet var att reducera det totala risktalsvärdet, vilket var möjligt genom en 

konceptgenerering samt ett konceptval för de specifika prioriteringarna. I samband med 

konceptgenereringen undersöktes, genom intervjuer med berörd personal, specifika 

kundbehov. Dessa kundbehov omarbetades därefter till målspecifikationer för att 

underlätta genereringen av koncept. Då informativa koncept var framtagna återstod ett val 

av det bäst lämpade konceptet. Valet utfördes med två olika metoder, screening och scoring 

samt 3P, för att ytterligare säkerställa att rätt koncept valts. Det var därmed möjligt att 

uppdatera felläges- och effektanalysen med de valda åtgärderna och då påvisa att syftet var 

uppnått. Syftet med kvalitetssäkringen uppnåddes genom att sänka det totala risktalsvärdet 

med 47,5 procent mot det tidigare risktalsvärdet, 6415. 
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

Quality assurance of assembly operations at fixed 
motors F11-assembly based on a process failure mode 

and effect analysis 

Summary 

In this thesis an investigation has been made in order to find possibilities to assure the 

quality at an assembly line at Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB:s facility in 

Trollhättan. The purpose with the study was to improve the quality assurance at Fixed 

Motors F11-assembly line, where the work was based on an already conducted process-

FMEA. In order to verify and further investigate the customer perspective, an inquiry was 

also done to see what customers complained about, this with help of PQP, Product Quality 

Problems, and NCMR, Nonconformance reports.  

By analyzing the process-FMEA, PQP and NCMR reports an identification and 

prioritization of critical failures were made. The result from these steps was three failures, 

incorrect positioning of the bearing house, picking of incorrect material and incorrect gear 

timing. These three were considered to be the most critical failures to quality assure.  

The aim with the quality work were set to reduce the total RPN, Risk Priority Number, of the 

process-FMEA, which was rendered by applying a concept generation and a concept 

selection for the specific failures. In relation with the concept selection, interviews were 

made with staff that was considered important and vital for the project. This was made to 

identify specific customer needs regarding solutions to the three failures. From these needs 

a target specification was developed to ease the generation of concepts. After generating a 

number of well specified concepts, a concept selection was made using the two methods 

screening and scoring and an additional Parker method called 3P to further establish that the 

right concepts was chosen. Further it was then possible to update the process-FMEA with 

the chosen concept solutions and by doing that reaching the project aim. By implementing 

the solutions it was possible to reduce total RPN, 6415, with 47,5 percent. 
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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i 
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samråd mellan författarna. 
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PMD Pump and Motor Division. Den division inom 

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB som 

anläggningen i Trollhättan verkar.  

F11 Monteringsbana inom produktlinjen Fasta 

Motorer, specifik för Parker Hannifin 

Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. 

JCB En av världens tre största tillverkare av 

anläggningsmaskiner. 

Deplacement Mätetal för den volym hydraulvätska som 

transporteras för varje rotationsvarv av maskinens 

axel. 

FMEA   Failure Mode and Effects Analysis  

D-FMEA   Design-Failure Mode and Effects Analysis 

P-FMEA   Process-Failure Mode and Effects Analysis 

RPN   Risk Priority Number  
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NCMR   Nonconformance report 

VDA 6.1 Verband der Automobilindustrie- Tysk 

bilindustristandard baserad på ISO-9004. 
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Citroën och Renault. 
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olika erfarenheter inom Parker Hannifin 
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1 Inledning 

En globaliserad värld medför möjligheter till samarbete och utveckling, men också en 

hårdare konkurrens på marknaden. För att företagen långsiktigt skall kunna överleva 

på denna marknad krävs det att de tillfredsställer sina kunders behov. Detta når de 

genom att metodiskt och effektivt förbättra kvaliteten på sina produkter eller tjänster. 

Att ständigt förbättra kvaliteten har till följd att företagets intäkter ökar, kostnaderna 

minskar och ett bättre kapitalutnyttjande nås. Kvaliteten blir då ett konkurrensmedel 

samt hjälpmedel för att förbättra lönsamheten på företaget [1]. 

Ett verktyg för att förbättra kvaliteten är FMEA, som möjliggör en systematisk 

kontroll av en produkt eller process. Verktyget syftar till att förebygga 

kvalitetsproblem, vilket således minskar kostnaderna för företaget [1]. 

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB är en global producent av 

hydraulmaskiner. Företaget verkar under filosofin: ”Ständiga förbättringar baserade på 

allas engagemang” [2]. FMEA är ett av de verktyg Parker Hannifin Manufacturing 

Sweden AB använder i sitt förbättringsarbete i syfte att minimera risken att felaktiga 

produkter når kunden. 

I detta kapitel följer beskrivning av företaget där examensarbetet utfördes samt en 

problembeskrivning över arbetet med mål och avgränsningar. 

 

1.1 Företagsbeskrivning  

På 1960-talet startade hydraulikverksamheten på Volvo Flygmotor. Detta efter att ett 

patent köptes på en sfärisk kolv, uppfunnen av Gunnar Wahlmark. Den sfäriska 

kolven medförde att en kompakt hydraulmaskin därmed kunde konstrueras. 

Verksamheten inom hydraulik blev därefter ett eget affärsområde och år 1983 

skapades aktiebolaget Volvo Hydraulik. År 1992 såldes halva andelen aktier i Volvo 

Hydraulik till Atlas Copco, vilket då hade till följd att ägandeförhållandet blev 50-50 

mellan Volvo Flygmotor och Atlas Copco. Namnet på fabriken ändrades då till 

VOAC. Slutligen, den första mars 1996, såldes VOAC till Parker Hannifin AB och 

fabriken döptes därefter. Under 2011 utökades namnet till Parker Hannifin 

Manufacturing Sweden AB [2]. Parker i Trollhättan är en del i ett världsledande 

företag inom teknologi för rörelse och styrning. Produkterna återfinns i 

entreprenadmaskiner, industri, flyg och rymdfart. Parker Hannifin AB finns i 47 

länder, i alla världsdelar, med cirka 58 000 anställda. Inom företaget finns det åtta 

produktgrupper där fabriken i Trollhättan ingår i produktgruppen PMD, Pump and 

Motor Division. Fabriken i Trollhättan har cirka 300 anställda och tillverkar cirka 105 

000 enheter per år. Parker i Trollhättan har tre produktlinjer, Fasta Motorer, Variabla 
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Motorer och Lastbilspumpar. Se figur 1. Av de enheterna går cirka 85 procent till 

exportförsäljning med kunder som JCB, Volvo och John Deere [3]. 

 

Figur 1 Fast, Variabel samt Lastbils produkt med underliggande exempel på applikation [2]. 

 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

En process-, felläges- och effektanalys gjordes på Fasta Motorers F11-montering av 

en tillsatt projektgrupp, med avsikt att uppnå ”0-fel” i monteringen och därigenom 

uppnå ”0-fel” till kund. Problemen som skulle lösas baserades på den redan 

existerande felläges- och effektanalysen och syftade till att identifiera och 

kvalitetssäkra kritiska moment i monteringen.  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet var att få en bättre kvalitetssäkring vid Fasta Motorers F11-

montering och i slutändan öka kundtillfredsställelsen.   

 

1.4 Mål 

Målet var att reducera det totala risktalsvärdet för de moment som erhållits från 

felläges- och effektanalysen och på så vis förbättrades kvalitetssäkringen på Fasta 

Motorers F11-montering.  

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades till att enbart gälla Fasta Motorers F11-montering, samt att de 

förslag på förbättringar som gavs var till de feltyper som prioriterats genom jämförelse 

av felläges- och effektanalysen, PQP-anmälningar och NCMR-rapporter. 
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2 Teori 

Detta teorikapitel beskriver hydraulsystem, kvalitet, standarder samt poka-yoke-

system. 

 

2.1 Hydraulsystem 

Hydraulik är ett samlat uttryck för hydromekanikens lagar. Hydromekanik kommer 

från grekiskan där ordet innebär vattenmaskin. Hydromekanik indelas i hydrostatik 

och hydrodynamik. Hydrostatik handlar om vätskor under tryck och hydrodynamik 

om vätskor i rörelse. Ett hydraulsystem är uppbyggt av pumpar, motorer, ventiler med 

mera. Funktionen med systemet är att positionera samt styra rörelser av maskiner och 

fordon av olika slag. För att åstadkomma rörelse bygger hydraulsystemen på 

kraftöverföring via hydraulvätskor eller oljor [4]. 

Hydraulpump/hydraulmotor 

En hydraulpump tillför tryck och flöde till ett hydraulsystem med hjälp av en extern 

kraftkälla som roterar hydraulpumpens axel. En hydraulmotor omvandlar 

hydraulsystemets flöde och tryck till en mekanisk rörelse i form av rotation på 

hydraulmotorns axel, se figur 2 [5]. 

 

Figur 2 Hydraulpump/Hydraulmotor. 
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2.2 Kvalitet och kvalitetssäkring 

Kvalitet härstammar från det latinska ordet ’qualitas’, som betyder ’av vad’. Konceptet 

kvalitet kan definieras på ett flertal sätt, nedan följer ett urval av definitioner. 

 ”Fitness for use”, Joseph Juran [1]. 

  “The degree to which a set of inherent characteristics fulfills the 

requirements, i.e. needs or expectations that are stated, generally implied or 

obligatory”, ISO 9000:2000 [1]. 

Dessa definitioner av kvalitet syftar i stort på att uppfylla eller överträffa kundens 

behov. Det är alltså kunden som avgör kvaliteten av en produkt eller tjänst. 

Begreppet kvalitetssäkring har även det ett flertal tolkningar. ISO 9000:2000 tolkar 

kvalitetssäkring enligt nedan. 

 ”The part of quality management focused on providing confidence that 

quality requirements will be fulfilled” [1]. 

Kvalitetssäkring verkar som ett verktyg, som skapar förutsättningar så att defekter kan 

uppdagas och undvikas helst innan eller åtminstone under en produkts tillverkning [1]. 

Under kommande rubriker i detta avsnitt kommer kvalitetssäkringsverktyg redovisas 

med hänsyn tagen till relevans i detta examensarbete. 

 

2.3 Processflödeskarta och FMEA 

Syftet med att utföra en processflödeskarta är att beskriva tillverkningsflödets olika 

steg från start av arbetsorder till utleverans av produkt. Detta görs som ett första steg 

för att utreda eventuella förbättringsmöjligheter i processen [1].  

Vid Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB verkar processflödeskartan som 

indata till FMEA samt till styrplaner. Det är därför av stor betydelse att processtegen 

är de samma i dokumenten. I processflödeskartan sammanställs processens olika steg 

och beskrivs beroende på vad som görs i steget.  

I förekommande fall antecknas också speciella egenskaper, operationsbeskrivning och 

stationsbeskrivning. Anteckningarna införs därefter i befintlig mall för 

processflödeskartor.  
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FMEA står för Failure Mode and Effects Analysis och är ett kvalitetssäkringsverktyg som 

används för att på ett metodiskt sätt analysera hur tillförlitlig en produkt eller process 

är. Med hjälp av verktyget är det möjligt att systematiskt gå igenom och kontrollera 

produktens eller processens funktioner, funktionernas problem, orsakerna till 

problemen samt vilka konsekvenser problemen ger. Genom ett risktal, RPN, som 

genereras vid multiplicering av allvarlighetsgrad, förekomst och upptäcktsmöjlighet i en 

felläges- och effektanalys, fås en möjlighet att identifiera och prioritera kritiska 

funktioner med kvalitetsbrister. Beroende på vad som skall analyseras, såsom en 

produkt eller en process, så är utformningen av verktyget olika. Det finns också olika 

utformningar beroende på företag och vilken grad av kvalitetssäkring företaget tagit 

fram gentemot sina kunder [6]. 

 

2.3.1 D-FMEA 

Under framtagning och design av en produkt är det möjligt att utnyttja en viss typ av 

FMEA. I dessa fall används uttrycket D-FMEA, där D står för design. 

En D-FMEA kan användas som underlag när ett arbetsteam bestående av personer 

med olika kompetens inom det specifika området skall undersöka om det finns brister 

i en produktdesign [1].  

 

2.3.2 P-FMEA 

Vid produktion är det möjligt att applicera en annan typ av FMEA. Vid dessa tillfällen 

är det istället tillverkningsprocessen som undersöks och uttrycket P-FMEA används, 

där P står för process. Vid en P-FMEA används tillverkade produkter med 

funktionsstörningar som utgångspunkt. Målet med en P-FMEA är att undersöka om 

och var dessa störningar hos produkten skapas under tillverkningsprocessen. En 

sådan utredning över processen kan appliceras både före och efter starten av en 

produktion. Verktyget kan användas både före och efter produktionsstart som 

förbättringsstöd men efter även som bas för utformning av processtyrning [1]. 

 

2.4 QS9000 

QS9000 är ett kvalitetssystem framtaget 1994 i ett samarbete mellan General Motors, 

Chrysler och Ford. Ändamålet med kvalitetssystemet är att uppnå en enad standard 

inom den amerikanska bilindustrin. QS9000, där QS står för Quality System, består av 

krav och referensmanualer uppdelade i två dokument.  

Det första dokumentet kallas för QSR, Quality System Requirements och är i sin tur 

uppdelad i två delar. Första delen består till stor del av standarden ISO 9001 men även 

ytterligare ställda krav som främst är riktade mot leverantörer. Exempel på dessa krav 
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är att leverantörernas processer måste vara dokumenterade på rätt sätt för att 

säkerställa goda kundrelationer. Andra delen kallas PPAP, Production Part Approval 

Process. I PPAP redogörs de regler, som skall följas vid ett godkännande av ett företags 

olika processer. Den redogör även för de specifika krav på processen och för de fall 

då det inte heller är nödvändigt med ett godkännande. 

 I det andra dokumentet av QS9000 finns fem manualer, vilka kan utnyttjas som 

referenser vid kvalitetsarbeten under olika skeden av processen. Den första manualen 

som heter QSA, Quality System Assesment, används när ett företag vill kontrollera 

skillnaderna i sitt eget kvalitetssystem gentemot QS9000. Andra manualen, APQP, 

Advanced Product Quality Planning and Control Plan, är ett hjälpmedel som går igenom 

riktlinjer vid framtagning av kvalitetsplaner och produktutveckling. SPC, Statistical 

Process Control, är den tredje manualen och i den ges riktlinjer hur övervakning av en 

process skall ske. Den fjärde manualen, MSA, Measurement Systems Analysis, beskriver 

riktlinjer hur system skall mätas för att uppnå pålitliga resultat. Den femte och sista 

manualen, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis, beskriver hur ett utförande av en 

felläges- och effektanalys utförs både på en process eller produktnivå [1][7][8]. 

 

2.5 ISO/TS 16949 

Under 1990-talet växte ett problem fram gällande standarder inom världens 

bilindustrier. Problemet härstammade i de svårigheter som leverantörer fick när de 

skulle bygga upp sin verksamhet med hänsyn till olika företag och länder, där andra 

standarder tagits fram. Exempel var tyska, VDA 6.1, franska, EAQF 94 men även den 

tidigare nämnda amerikanska, QS9000. Ytterligare svårigheter skapades också när nya 

delägarskap bildades såsom Ford - Volvo och General Motors - Saab [6]. Problemet ledde 

till att år 1996 tillsattes en grupp, där representanter från världens bilindustrier ingick. 

Gruppen döptes till IATF, International Automotive Task Force, och fick till uppgift att ta 

fram en gemensam standard som skulle kunna användas världen över. Genom denna 

standard ville IATF uppnå en global harmoni inom kvalitetssystem i bilindustrin 

världen över. Detta skulle också leda till konkurrensfördelar och underlätta vid 

framtida delägarskap. Vid skapandet av ISO/TS 16949 gjordes därför försök att 

koncentrera och samla ihop de olika bilindustristandarderna till en samlad standard, 

där representanterna fick tycka till om innehållet. Den nya standarden var framtagen 

för att vara mer lättarbetad och var betydligt kortare än exempelvis QS9000. Detta var 

möjligt främst genom att den nya standarden kunde referera till de ursprungliga 

standardernas material, såsom exempelvis QS9000 och dess referensmanualer [8]. 
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2.6 Poka-yoke system 

Poka-yoke är en metoden som härstammar ifrån de japanska orden ’poka’ som betyder 

’oavsiktliga fel’ och ’yokerie’ med innebörden ’att undvika’. Metoden utvecklades av en 

en japansk ingenjör vid namn Shigeo Shingo för att uppnå noll fel vid tillverkning av 

produkter. 

Ett poka-yoke system har två huvudfunktioner. Systemet kan utföra en 

hundraprocentig inspektion samt ge direkt återkoppling om avvikelser inträffar.  

Dessutom finns två reglerande funktioner som utförs av poka-yoke systemet. De ena 

är kontrollmetoder som stänger ner eller låser maskinen vid avvikelse. De andra är 

varningsmetoder som aktiverar en ringklocka eller ljus vid avvikelser. 

Det finns tre typer av poka-yoke metoder. En kontaktmetod där en sensor upptäcker 

avvikelser genom att antingen vara i kontakt med produkten eller på annat sätt känna 

avvikelsen. Den andra metoden utgår från ett fixerat värde, där antalet gånger en 

operation utförs räknas och jämförs med ett förutbestämt tal. Vid olika värden larmar 

systemet. Den tredje och sista är en rörelsemetod, vilket innebär att avvikelser 

upptäcks genom att inspektera rörelsemönstret och jämföra det med ett förutbestämt 

mönster [9]. 
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3 Beskrivning av organisationen och dess 
kvalitetsarbete 

Detta kapitel avser att skapa en förståelse inför de moment som senare beskrivs under 

resterande skede i rapporten.  

 

3.1 Beskrivning av Fasta Motorers F11-montering 

Inom PMD i Trollhättan och Fasta Motorer finns två monteringar. F11-monteringen 

och F12-monteringen. Skillnaden mellan de två monteringarna är främst stoleken på 

deplacementet på de maskiner som monteras. På F11 monteras maskiner med 

deplacement upp till 19 kubikcentimeter per roterat varv och på F12 monteras 

maskiner med deplacement upp till 250 kubikcentimeter per roterat varv.  

På F11-monteringen arbetar vid full produktionstakt två fyrapersoners lag i två skift. 

Arbetet är uppdelat i fyra stationer där en station består av materialframsatsning, två 

stationer med montering och testning av maskinerna och en station med 

eftermontering och packning. Se figur 3. 

 

Figur 3 Detaljers flöde genom F11 monteringen. 
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3.1.1 Framsatsning och insatsning av material 

En av montörerna under ett skift har i uppgift att utföra materialframsatsning. Detta 

sker med hjälp av vagnar utformade med vinklade plattformar. Plattformarna är i sin 

tur utrustade med rullar som matar material mot monteringsbanan.  

Till varje materialstation längs med banan finns två vagnar. En vagn med redan påfyllt 

material som står vid banans materialstation och en vagn som står redo för påfyllning.  

Vid start av arbetet erhålls en arbetsorder från en monteringsplanerare över de 

maskiner som skall monteras och vilka detaljer dessa skall innehålla. Från 

arbetsordern börjar montören, från en bifogad plocklista, ta fram de ingående 

artiklarna.  

De artiklar som används vid montering finns samlade i ett materialställ placerat på 

baksidan av F11-monteringen. Materialstället har en strukturerad utformning där 

artiklar kommer i lådor, placerade i den ordning som de skall monteras. Detta betyder 

till exempel att alla axlar är placerade tillsammans och ordnade tidigt i materialstället, 

eftersom axlar monteras i början. Montören som har ansvar för material-

framsatsningen börjar därför med vagnen som tillhör första monteringsstationen och 

fyller på med de detaljer som skall ingå, fortsätter därefter med resterande vagnar på 

samma sätt.  

När artiklarna tar slut i en låda och montören börjar på nästa, måste nytt material 

beställas in via ett kanbansystem. Systemet fungerar så att när en ny låda med artiklar 

påbörjas tas ett bifogat kort från lådan. Detta kort läggs på en station där ansvarig 

person för materialpåfyllnad passerar vid bestämda tider. Kortet fungerar därefter 

som ett startskott för tillverkningen och att en ny uppsättning av artikeln ska 

tillverkas. Vid de fall där produkten beställs måste en beställning göras. Det finns 

också några fall där artikeln konsigneras, vilket betyder att produkten fylls på av 

leverantören själv. När materialet sedan har färdigproducerats eller levererats från 

beställningen görs en insatsning. Vid insatsning matas den nya lådan med material in 

på rätt plats, längst bak i materialstället.  
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3.1.2 Montering och packning av material 

De tre återstående montörerna i arbetslaget ansvarar för montering och packning av 

de orderlagda maskinerna. De tre montörerna roterar under skiftet efter ett schema 

mellan de tre monteringsstationerna, bana ett, två och tre.  

 
Bana ett 

Vid bana ett där monteringen startar, delmonteras alla inre detaljer och placeras i 

trumhuset, även kallat övre hus.  Detta sker i fyra steg där de första två är kopplade till 

varsin materialvagn. Det tredje steget var kopplat till ett materialställ vid banan. 

Montören arbetar sig igenom varje steg av banan fram till avslutande steg fyra, där 

denne flyttar över maskinen som nu är internt färdigsammanställd till bana två. 

 

Bana två 

Vid bana två påbörjas slutmontering av maskinen. Lagerhuset, även kallat undre huset, 

placeras över det färdigställda inre maskinpaketet. Tätning fästs och de båda husen 

skruvas samman till en färdigställd maskin. Nästa steg som också hör till bana två är att 

testa maskinen. Detta görs genom att först provtrycka maskinen med luft för att 

undersöka de olika tätningarna. Det andra testet som utförs är testkörning i en 

provrigg, vilket är en testanordning som mäter tryckpulsationer med hjälp av ett 

hydraulsystem. 

  

Bana tre 

Tredje banan består av eftermontering i form av pluggning och packning av maskinen. 

En montör pluggar igen maskinens anslutningar inför transport och lägger den sedan i 

en låda med tillhörande zerustpåse som skyddar mot rost. I lådan läggs även 

bruksanvisningar och en torkkudde, utformad för att uppta eventuell kvarliggande 

fukt från provrigg. Slutligen bandas lådan och skickas till godsavdelningen för vidare 

transport till kund.  
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3.2 Arbetsorder 

Till varje order som beställs av kund finns ett specifikt ordernummer. Vid 

framtagning av kundspecifika maskiner, som inte helt överensstämmer med tidigare 

utföranden görs en maskinberedning. Denna beredning påbörjas först på 

marknadsavdelningen där en säljare specificerar produktkoden för hydraulmaskinen 

tillsammans med kunden. Säljaren skickar sedan en begäran på produkten till 

maskinens tekniklag. Dessa får därefter till uppgift att kontrollera om önskemålen är 

möjliga att uppfylla, samt vad som krävs för att göra det. En konstruktör kontrollerar 

om det finns befintliga artiklar som går att utnyttja eller om det krävs nya utföranden 

av delar till maskinen. Vid behov av nya utföranden tar produktionstekniker fram ny 

maskinprogrammering och verktyg. En produktionstekniker ser också till att 

förändringen går att applicera i montering och skriver då även nya 

monteringsinstruktioner för just den specifika maskinen. När arbetet sedan är färdigt 

eller om tekniklaget har åsikter om förändringen, skickas beredningen tillbaka till 

säljaren där ytterligare kontakt tas med kund. Vid en senare order med samma 

produktkod, som inte har förändrats gentemot tidigare utföranden, är det sedan 

möjligt att göra en beställning direkt [10].  

F11 - - - - - - -

M
as

ki
n

ty
p

St
o

rl
ek

Fu
n

kt
io

n

H
u

vu
d

an
sl

u
tn

in
ga

r

M
o

n
te

ri
n

gs
fl

än
s

A
xe

lt
ät

n
in

g

A
xe

l

Se
ri

en
u

m
m

er
 f

ö
r 

sp
ec

ia
lu

tf
ö

ra
n

d
e

Ti
llv

al

Ti
llv

al

 

Figur 4 Upplägg för produktkod. 

 

Nedan ges en beskrivning av punkterna som en produktkod, figur 4, innehåller och 

hur de kan variera.  

Maskintyp beskriver vilken maskin som skall monteras. Under punkten storlek i koden 

beskrivs vilket deplacement som önskas på maskinen. Vid funktion beskrivs sedan 

vilken typ av maskin det gäller, det vill säga om det är en motor eller pump. Punkten 

huvudanslutningar används för att definiera vilken typ av anslutningsgänga som används. 

Typen av gänga varierar ofta beroende på vilket land och vilken standard som 

används på applikationen där maskinen kommer att nyttjas. Monteringsfläns beskriver 

utförandet på lagerhusets fläns som önskas för att montera fast maskinen på kundens 
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produkt. Under axeltätningspunkten ges en specifikation över vilken axeltätning som 

skall användas. Denna tätning varierar beroende på miljö och förhållandet som 

maskinen skall arbeta under. Aspekter som vägs in är till exempel vilket tryck, 

hydraulmedia samt vilken temperatur som tätningen arbetar i. Nästa punkt i 

produktkoden är axel och dess typer, kilaxel och splinesaxel. Vilken axel som väljs 

beror på var maskinen används samt vilken applikation som skall anslutas.  

Dessa är de delar i koden som hör till standardutförandet vid sammanställning av 

hydraulmaskiner gjorda på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB. Vidare följer 

kundspecifika behov och punkter som hör till dessa.  

Under punkten serienummer beskrivs specialutföranden för den specifika ordern. I ett 

samlat dokument kopplat till ett serienummer radas förändringarna gentemot 

standardutförandet upp och katalogiseras. I koden skrivs sedan serienumret vilket 

hänvisar till förändringsdokumentet. De sista två punkterna används för att påvisa 

kundbehov där kunden önskar ytterligare tillvalsapplikationer till maskinen. Tillvalen 

kan till exempelvis vara en varvtalsmätare [5]. 

 

3.3 Utformning av processflödeskarta vid PMD i 
Trollhättan 

Inom PMD i Trollhättan används en processflödeskarta som möjliggör indelning av 

processens steg i fyra stegalternativ. Stegalternativen är tillverkning, transport, 

mellanlagring samt inspektion. Tillvägagångssättet för att utföra en processflödeskarta 

inleds med att en tillsatt tvärfunktionell projektgrupp, vilken ansvarar för 

genomförandet, följer artiklarnas väg genom fabriken. Projektgruppen antecknar 

processtegen och betecknar dem med ett av de fyra olika stegalternativen in i befintlig 

mall [11]. Se bilaga A. 

 

3.4 Utformning av FMEA vid PMD i Trollhättan 

Vid anläggningen i Trollhättan som ingår i PMD har en FMEA-modell tagits fram, 

utformad enligt bilindustristandard ISO/TS16949 med referens från QS9000 [7]. 

PMD har valt att arbeta utefter denna standard på grund av de kundkrav som ställts 

på företaget. Nedan visas först grundmodellen vid PMD i Trollhättan, figur 5, följt av 

en genomgång för punkterna i modellen [11]. Se bilaga B och bilaga C. 
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Figur 5 Grundmodell av FMEA vid PMD i Trollhättan. 

 

I kravkolumnen beskrivs den funktion som processen eller produkten har samt vilka 

specifika krav som ställts på funktionen. Feltypen beskriver på vilka sätt den specifika 

funktionen störs så att den inte fungerar på ett normalt sätt.  

Vid analys av feleffekten utreds vilka sätt produkten eller processen inte lyckats uppnå 

de krav som ställts. Vid en feleffektsanalys tas även hänsyn till hur stor allvarlighetsgrad 

som felet har. Denna allvarlighetsgrad har bestämts med en redan tidigare specificerad 

mall med frågeställningar framtagen för ändamålet. För D-FMEA utformning till 

produkter, se figur 6, och för utformning till en process, P-FMEA se figur 7. 

 
(14) DFMEA-utvärderingskriterier för Allvarlighet

Effekt Kriterier Grad

10

9

8

7

6

Låg Slutprodukt/objekt går att använda, men hjälpfunktion går bara 

att använda med reducerad prestationsnivå. Kunden är inte 

nöjd.

5

4

3

Mycket liten 2

1

Mindre Passning, finish eller buller avviker. Defekt märks av 50 % av 

kunder.

Passning, finish eller buller avviker. Defekt märks av känsliga 

kunder (mindre än 25 %).

Inga Ingen märkbar effekt.

Hög Slutprodukt/objekt går att använda, men med reducerad 

prestandanivå. Kunden är irriterad.

Måttlig Slutprodukt/objekt går att använda, men hjälpfunktion går inte 

att använda. Kunden är missnöjd.

Mycket låg Passning, finish eller buller avviker. Defekt märks av flertalet 

kunder (mer än 75 %).

Riskfyllt-utan varning Mycket hög allvarlighetsgrad där ett tänkbart felläge påverkar 

säker användning/drift "utan" varning (eller medför att 

myndighetsförordning inte efterlevs).

Riskfyllt-med varning Mycket hög allvarlighetsgrad där ett tänkbart felläge påverkar 

säker användning/drift "med" varning (eller medför att inte 

efterleva myndighetsförordning).

Mycket hög Slutprodukten går inte att använda, förlust av huvudfunktion.

 

Figur 6 Utformning av allvarlighetskriterier för en D-FMEA. 
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(14) PFMEA-utvärderingskriterier för Allvarlighet

Effekt Kriterier Grad

10

9

Mycket hög 8

Hög 7

Måttlig 6

Låg 5

Mycket låg 4

Mindre 3

Mycket liten Passning, finish eller buller avviker.  Defekt som märks av 

känsliga kunder (mindre än 25 procent). 

Eller en del (mindre än 100 

procent) av produkten kanske 

måste omarbetas, utan kassering, 

on-line men inom station.

2

Inga Ingen märkbar effekt. Eller något besvär för drift eller 

operatör, eller ingen effekt.

1

Artikel går att använda men hjälpfunktion arbetar med 

reducerad prestandanivå. 

Eller så kanske 100 procent av 

produkten måste omarbetas eller 

artikeln repareras off-line men inte 

gå till reparationsavdelning.

Passning, finish eller buller avviker. Defekt som märks  av 

flertalet kunder (fler än 75 procent). 

Eller så kanske produkten måste 

sorteras, utan kassering, och en 

del (mindre än 100 %) omarbetas.

Passning, finish eller buller avviker.  Defekt som märks av 50 

procent av kunderna. 

Eller en del (mindre än 100 

procent) av produkten kanske 

måste omarbetas, utan kassering, 

on-line men på plats utanför 

station.

Det går inte att använda artikel (förlust av huvudfunktion). Eller kanske 100 procent av 

produkten måste kasseras eller 

artikeln eventuellt måste 

repareras på reparationsavdelning 

med reparationstid som är längre 

än en (1) timme.

Artikel går att använda, men med reducerad prestandanivå. 

Kunden är irriterad.

Eller så kanske produkten måste 

sorteras och ett parti därav 

(mindre än 100 procent) kasseras, 

eller så måste artikeln repareras 

på reparationsavdelning med 

reparationstid som är mellan 30 

minuter och en (1) timme.

Artikel/objekt går att använda men hjälpfunktion går inte att 

använda. Kunden är missnöjd.

Eller en del (mindre än 100 %) av 

produkten kanske måste kasseras 

utan sortering eller så måste 

artikeln kanske repareras på 

reparationsavdelning med 

reparationstid som är mindre än 

30 minuter.

Riskfyllt utan varning Mycket hög allvarlighetsgrad där ett tänkbart felläge påverkar 

säker funktion av artikel/objekt och/eller medför 

myndighetsförordning "utan" varning som inte efterlevts.

Kan sätta maskin- eller 

monteringsoperatören i riskzonen 

"utan" varning. 

Riskfyllt med varning Mycket hög allvarlighetsgrad där ett tänkbart felläge påverkar 

säker funktion av artikel/objekt och/eller medför 

myndighetsförordning "med" varning som inte efterlevts.

Kan sätta maskin- eller 

monteringsoperatören i riskzonen 

"med" varning. 

 
Figur 7 Utformning av allvarlighetskriterier för en P-FMEA. 

 

För att ytterligare utvärdera feleffekten utförs en klassificering över de specifika 

funktionerna. Klassificeringen används för att påvisa processegenskaper som kräver 

ytterligare kontroll i form av olika process- och styrmetoder. Inom PMD i Trollhättan 

används en egen standard, TN 1025, som i sin tur är baserad på Volvo Lastvagnars 

standard, STD 105-0001, där processegenskaper med extra behov av kontroll 

markeras beroende på sin allvarlighetsgrad. Markeringen görs med en etta eller en tvåa 

inramat med en hakparentes. Vid värden då allvarlighetsgraden är större än åtta, sätts en 

etta i klassificering. Vid värden större än sex, sätts en tvåa i klassificering. Vid 
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klassificeringsvärdet ett finns det krav på säkerhetsbestämmelser som måste uppfyllas, 

såsom lagar och personsäkerhet. Vid klassificeringsvärdet två finns det risk för att 

produkten eller produktionen blir helt eller delvis hämmad om inte kraven uppfylls. 

TN 1025 tar dessutom hänsyn till ISO/TS 16949.  

Under kolumnen felorsak görs en utvärdering över vilka potentiella fel som finns där 

kravet kan hämmas helt eller till viss del. Dessa felorsaker skall beskrivas på ett vis att 

det finns möjlighet att rätta till problemet. Vid identifiering av en felorsak bestäms 

också förekomsten av problemet, det vill säga hur ofta det är sannolikt att problemet 

uppstår. Inom PMD i Trollhättan har mallar tagits fram beroende på vilken typ av 

FMEA som arbetet sker med. För förekomstkriterier till en D-FMEA se figur 8 och för 

en P-FMEA se figur 9. 

 

(17) DFMEA-utvärderingskriterier för Förekomst

Sannolikhet för fel Felfrekvenser Grad

1 per 1 000 st. 4

Ringa: Fel är 

osannolikt

>/= 0,010 per 1 000 1

Måttlig: Tillfälliga fel 5 per 1 000 st. 6

2 per 1 000 st. 5

Låg: Relativt få fel 0,5 per 1 000 3

0,1 per 1 000 2

Mycket höga: 

Bestående fel

>/= 100 per 1 000 10

50 per 1 000 st. 9

Hög: Ofta 

förekommande fel

20 per 1 000 st. 8

10 per 1 000 st. 7

 
Figur 8 Förekomstkriterier för D-FMEA. 

 
 

(17) PFMEA-utvärderingskriterier för Förekomst

Sannolikhet för fel Felfrekvenser Grad

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Låg: Relativt få fel 0,5 per 1 000 st.

0,1 per 1 000 st.

Ringa: Fel är 

osannolikt

</= 0,01 per 1 000 st.

Hög: Ofta 

förekommande fel

20 per 1 000 st.

10 per 1 000 st.

Måttlig: Tillfälliga fel 5 per 1 000 st.

2 per 1 000 st.

1 per 1 000 st.

Mycket höga: 

Bestående fel

>/= 100 per 1 000 st.

50 per 1 000 st.

 
Figur 9 Förekomstkriterier för P-FMEA. 

 

Under kolumnen förebyggande görs försök att beskriva de metoder som i dag används 

för att inte problemen skall uppstå. Detta görs genom att beskriva befintliga styr- och 

kontrollmetoder för produkten eller processen.  
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Vid arbete med kvalitetssäkring görs en bedömning över möjligheten att upptäcka ett 

potentiellt problem. I kolumnen upptäckt beskrivs de styr- och kontrollmetoder som i 

dag används för att upptäcka ett problem vid det specifika kravet. En upptäcktsmöjlighet 

sätts upp för att beskriva sannolikheten att nuvarande styr- och kontrollmetoder 

upptäcker ett problem. Vid PMD i Trollhättan har kriterielistor tagits fram för att 

underlätta denna bedömning, se figur 10 för en D-FMEA och se figur 11 för en P-

FMEA. 

 

(19) DFMEA-utvärderingskriterier för upptäcktsmöjlighet

Upptäckt Kriterier Grad

Omöjligt Det finns ingen Designkontroll eller så kommer 

Designkontrollen inte att upptäcka och/eller kan inte upptäcka 

en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge

10

Synnerligen liten Synnerligen liten chans för att Designkontroll kommer att 

upptäcka en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

9

Mycket liten Mycket liten chans för att Designkontroll kommer att upptäcka 

en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

8

Mycket låg Mycket låg chans för att Designkontroll kommer att upptäcka 

en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge. 

7

Låg Låg chans för att Designkontroll kommer att upptäcka en 

tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

6

Måttlig Måttlig chans för att Designkontroll kommer att upptäcka en 

tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

5

Måttligt hög Måttligt hög chans för att Designkontroll kommer att upptäcka 

en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge. 

4

Hög Hög chans för att Designkontroll kommer att upptäcka en 

tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

3

Mycket hög Mycket hög chans för att Designkontroll kommer att upptäcka 

en tänkbar orsak/mekanism och efterföljande felläge.

2

Nästan säker Designkontroll kommer nästan säkert att upptäcka en tänkbar 

orsak/mekanism och efterföljande felläge.

1

 
Figur 10 Utvärderingskriterier för val av upptäcktsmöjlighet vid en D-FMEA. 
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(19) PFMEA-utvärderingskriterier för Upptäcktsmöjlighet

Upptäckt Kriterier  Inspektionstyper Grad

Nästan omöjligt Absolut visshet om icke-upptäckt Kan inte upptäcka eller 

kontrolleras inte.

10

Synnerligen liten Kontroll-/Styrmetoden kommer sannolikt inte att upptäcka fel Styrning uppnås endast med 

indirekta eller slumpmässiga 

kontroller.

9

Mycket liten Kontroll-/Styrmetoden har undermålig chans att upptäcka fel Styrning uppnås endast med 

visuell inspektion.

8

Mycket låg Kontroll-/Styrmetoden har undermålig chans att upptäcka fel Styrning uppnås endast med 

dubbel visuell inspektion.

7

Låg Kontroll-/Styrmetoden kan upptäcka fel Styrning uppnås med 

diagrambeskrivning exempelvis 

Statistisk processtyrning (SPC).

6

Måttlig Kontroll-/Styrmetoden kan upptäcka fel Styrning baseras på variabel 

mätning efter det att delar har 

lämnat stationen, eller Go/No Go-

mätning utförs på 100 % av 

delarna efter det att delarna har 

lämnat stationen.

5

Måttligt högt Kontroll-/Styrmetoden har god chans att upptäcka fel Felupptäckt i efterföljande 

moment eller så utförs mätning 

vid installation och kontroll av 

första artikel (endast för 

installationsorsaker).

4

Hög Kontroll-/Styrmetoden har god chans att upptäcka fel Felupptäckt inom station, eller 

upptäckt i efterföljande moment 

via flera acceptansskikt: leverera, 

välja, installera, verifiera. Kan inte 

acceptera avvikande del.

3

Mycket hög Kontroll-/Styrmetoden upptäcker nästan helt säkert fel Felupptäckt inom station, 

(automatisk mätning med 

automatisk stoppfunktion). Kan 

inte godkänna avvikande del.

2

Visshet Kontroll-/Styrmetoden kommer att upptäcka fel Avvikande delar kan inte 

framställas eftersom 

objektet/artikeln har granskats 

med avseende på fel enligt 

process/produktutformning.

1

 
Figur 11 Utvärderingskriterier för val av upptäcktsmöjlighet vid en P-FMEA. 

 

Risktal eller RPN, Risk Priority Number, är ett värde vilket används som vägledning vid 

en eventuell identifiering av problem med hög prioriteringsnivå. Det vill säga problem 

som snarast måste åtgärdas. Risktalet är produkten som fås vid multiplicering av 

allvarlighetsgrad, förekomst och upptäcktsmöjlighet. Se figur 12. 

 

Risktal = Allvarlighetsgrad x Förekomst x Upptäcktsmöjlighet 

Figur 12 Beskrivning av risktalsberäkning. 
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Åtgärder beskriver de rekommendationer som finns för att lösa problemet under bästa 

tänkbara förhållande. Eftersom en åtgärd inte alltid är möjlig att utföra på grund av 

begränsningar i produkt eller process så är det ofta bra att lista flera 

rekommendationer.  

Vid kolumnen ansvar beskrivs vem som bär ansvaret för att kunna sätta en 

förändringsåtgärd i kraft. Detta kan både vara en person eller en organisation. Under 

ansvar sätts även det datum där den beräknade åtgärden bör träda i kraft. 

Under resultat av åtgärd sammanfattas vad som gjorts och vilken effekt detta bidragit 

till. Den vidtagna åtgärden redovisas kortfattat med ett tillhörande slutdatum. 

Efter att en lösning introducerats till ett specifikt problem, görs sedan en ny 

utvärdering över problemets allvarlighetsgrad, förekomst och upptäcktsmöjlighet. Genom 

denna utvärdering kan sedan ett nytt risktal räknas fram vilket kan jämföras med det 

ursprungliga. Detta ger en översyn över vilken effekt som den vidtagna åtgärden har 

haft. 

 

3.5 PQP 

PQP är en akronym för Product Quality Problems. PQP fungerar som en 

kommunikationskanal för återföring av information. Informationen berör kvaliteten 

hos levererade produkter, uppspårning av eventuella problem med produkter samt att 

kunna få förslag till möjliga förbättringar på varor och tjänster mellan 

tillverkningsenheter och säljbolag. Det finns inga generella regler för när en PQP skall 

utfärdas. Utfärdaren har möjlighet att ta upp alla typer av problem med den inköpta 

varan eller tjänsten. Flödet för en utfärdad PQP ser ut som följande:  

Då slutkund är missnöjd med maskin rapporteras det in till PQP-ansvarig på det 

säljbolag där kund anskaffat sin produkt. PQP-ansvarig på säljbolaget ställer samman 

all relevant fakta i ett PQP-formulär och sänder det till eftermarknadsavdelningen på 

tillverkningsenheten. Eftermarknadsavdelningen distribuerar därefter vidare 

formuläret till berörd avdelning. Den berörda avdelningen skall då skyndsamt utreda 

problemet och åtgärda det. Åtgärden på problemet fylls in i PQP-formuläret som 

skickas tillbaka till säljbolaget. Säljbolaget i sin tur avgör om svaret är godkänt och kan 

då stänga ärendet. I annat fall skickas PQP-formuläret tillbaka och hanteras på nytt 

[12]. 
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3.6 Produktrevision 

Produktrevision är en intern granskning av produkternas utgående kvalitet utifrån en 

fast bedömningsnorm som återger kundens syn på olika defekters betydelse. Från 

montering plockas slumpvis maskiner, som sedan demonteras och bedöms. Vid 

granskning är det av stor vikt att denna bedömning utförs korrekt och i enlighet med 

den fastställda bedömningsinstruktionen. Resultatet erhålls i form av en summa av 

felpoäng. Felpoäng sätts för varje fel enligt bedömningsinstruktionen. En produkts 

totalsumma av felpoäng redovisas i form av ett index 0-100 där index ”= 100” ges för 

en helt felfri produkt. Syftet med produktrevisionen är bland annat att ge berörda 

parter information om utvecklingen av kvaliteten hos produkter, upptäcka ändringar i 

kvalitetsnivå samt få redskap till att påbörja förbättrande och förebyggande åtgärder. 

Informationen skickas direkt ut till berörd avdelning i form av en NCMR-rapport då 

erhållen felpoäng är 20 eller större. Felpoäng redovisas också månadsvis till ansvarig 

avdelning. NCMR är en förkortning av Nonconformance Report och fungerar som 

en avvikelse- och felrapport [13]. 
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4 Metod 

Metod grundar sig i det vetenskapsteoretiska fältet metodologi, vilket betyder läran 

om olika tillvägagångssätt vid genomförandet av vetenskapliga undersökningar samt 

upprättandet av vetenskaplig kunskap. Ordet metod kommer av grekiskan ’méthodos’ 

med innebörden ’längs en väg’. Metoden beskriver den väg som utförs, ett 

tillvägagångssätt, för att genomföra en uppgift eller upprätta empiri [14].  

Det finns två alternativa metoder, kvantitativ och kvalitativ. Dessa metoder kan också 

beskrivas som hård- respektive mjukdata. Hårddata är av numerisk karaktär(siffror) 

medan mjukdata är av icke-numerisk karaktär(ord) [14]. 

Kunskap kring examensarbetet skapades genom att båda metoderna användes inom 

intervjuer, numeriska data, dokumentstudier etcetera. Det kvalitativa förfaringssättet 

användes vid tolkningar av datainsamlingen och ansågs lämpligt metodval då den 

skapade förståelse för kvalitetsproblemen, genom en djupare granskning. Den 

kvantitativa metoden nyttjades då sambandet mellan numeriska variabler undersöktes, 

vilket var lämpligt vid metodvalet eftersom den utgick från en objektiv registrering i 

form av statistik [14]. 

 

4.1 Identifiering 

För att möjliggöra en identifiering bland de aktuella problemen vid monteringsbanan, 

var det viktigt att undersöka problemen ur olika perspektiv. Detta för att påvisa vilka 

fel som fanns och var de upptäcktes. Identifiering utfördes genom att strukturerat gå 

igenom PQP-anmälningar, NCMR-rapporter och den aktuella felläges- och 

effektanalysen.  

Genom PQP-anmälningarna och NCMR-rapporterna var det möjligt att se problemen 

ur kundens respektive företagets egen kundföreträdares perspektiv. Dessa 

representerade då utfallet för de monteringsrelaterade fel som hade kommit ut till 

kund och som upptäckts. Felläges- och effektanalysen påvisade också fel anlända till 

kund, men då i en större kontext, där även företaget och de fel som upptäcktes av 

montör samt utrustning fanns med. 
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4.2 Prioritering 

Vid prioritering gjordes en jämförelse av PQP, NCMR och tabellen över felläges- och 

effektanalysen, framtagna vid identifieringen. Därefter prioriterades tre olika feltyper. 

Feltyperna var felvridet lagerhus, felplock och kuggfel. 

 

4.3 Konceptgenerering  

En konceptgenereringsprocess gjordes utifrån de feltyper som valts vid prioriteringen. 

En femstegsmetod tagen från boken Product Design and Development användes som 

vägledning för genomförandet [15]. Femstegsmetoden innebar att först utveckla en 

allmän förståelse över kvalitetssäkringsproblemen samt att bryta ner dessa problem i 

delproblem, vilket utfördes vid identifieringen och prioriteringen. Steget därpå var att 

utarbeta lösningar till problemen internt. Det tredje steget var att söka lösningar till 

problemen externt genom att till exempel intervjua experter inom området, leta efter 

patent samt söka efter relaterad litteratur. Det samlade resultatet av de externa och 

interna lösningarna sorterades efter feltyp, vilket var det fjärde steget. Slutligen det 

femte och sista steget i konceptgenereringen var att reflektera över lösningarna [15]. 

 

4.3.1 Intern sökning 

En intern sökning utfördes genom intervjuer med berörd personal. Detta för att 

säkerställa specifika kundbehov kring de lösningsförslag vilka skulle genereras. Från 

de specifika kundbehoven utarbetades målspecifikationer för respektive feltyp. Detta 

för att påvisa betydelsefulla kriterier till kommande koncept. 

 

Intervjuer  

Intervjuer utfördes enligt den kvalitativa metoden med målsättning att identifiera eller 

upptäcka särdrag inom de berörda ämnena. Intervjuerna utfördes efter ett icke-

standardiserat förfarande. Det innebar att intervjun blev en vägledd konversation, där 

intervjuaren blev medskapare till det slutgiltiga resultatet [16]. 

Inför intervjuerna gjordes en litteraturstudie över intervjuteknik för att erhålla 

kunskap inom området och därigenom få ett önskvärt resultat. Den kunskap som 

erhölls genom studien redovisas nedan.  

Det var av betydelse för slutresultatet att en planering av intervjun gjordes, så att en 

grund för fortsatta frågeställningar lades i början av samtalet samt att frågorna följde 

ett logiskt samband. Vid formulering av frågor var det viktigt att ställa öppna frågor. 

Öppna frågor gav bättre svar än slutna frågor, som besvarades med ja eller nej. Det 
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var också betydelsefullt att formulera frågan på ett korrekt vis så att inte 

intervjupersonen blev tvungen att reda ut premisserna för frågan. Att ta med laddade 

ord i frågorna medförde en risk att den intervjuade personen lade fokus på det 

laddade ordet istället för på innehållet i frågan. För att få intervjun att komma till 

önskvärt resultat kunde frågan kopplas till en tredjeperson, vilket medförde att det 

lättare gick att ställa känsliga eller kritiska frågor. Det var också viktigt att inte ställa 

provokativa och konfrontativa frågor, eftersom dessa kunde göra att intervjupersonen 

blev defensiv eller aggressiv. Det mest grundläggande för en lyckad intervju var att 

vara en god lyssnare. Detta innebar att den som ställde frågor gjorde intervjupersonen 

till huvudperson och försökte förstå vad denne berättade [17]. 

 

Kundbehov 

Vid produkt- eller processutveckling samt felanalys var det viktigt att definiera vilka 

parter som berördes av problemet. Detta gjordes för att säkerställa så att de framtida 

lösningarna inte utelämnade eller försämrade arbetet med produkten eller processen 

för någon part. En kartläggning utfördes, genom intervjuer, för att påvisa vilka som, 

förutom slutkunden, som hade synpunkter och behov kring kvalitetssäkringsarbetet 

av de prioriterade problemen. Genom att följa en hydraulmaskins väg från start av 

arbetsorder till slutleverans erhölls personer som var inblandade vid framtagning av 

produkten. Resultatet sammanställdes i en tabell där en bedömning utfördes på 

behoven. Denna bedömning gjordes genom att placera stjärnor(*) bakom behoven, 

där en stjärna var det samma som önskvärt behov, två stjärnor som innebar behov 

som underlättar arbetet med lösningen samt tre stjärnor vilket hade betydelsen kritiskt 

behov som måste uppfyllas. Bedömningen utfördes för att påvisa de viktigaste 

behoven, som sedan användes i en målspecifikation [15]. 

 

Målspecifikation 

För att på ett bättre sätt kunna handskas med kundbehoven utarbetades en 

målspecifikation. En målspecifikation uttryckte kundbehov som ett mått med 

tillhörande enhet, för att på så sätt förenkla konceptgenereringen samt säkerhetsställa 

att de specifika måtten uppnåtts vid konceptvalet. Genom att först omvandla 

kundbehoven till mätbara specifikationer erhölls mått, som indikerade vad lösningen 

var tvungen uppfylla men inte hur lösningen skulle uppfylla dessa. Måtten i sin tur 

tilldelades passande enheter. Därefter utfördes en bedömning av viktighet för varje 

enskilt mått. Detta genom att placera en siffra från ett till fem i viktighetskolumnen. 

De stjärnor som användes vid bedömningen av kundbehov utgjorde en mall för 

viktighetsbedömningen av måtten [15]. Slutligen utfördes en reflektion i samråd med 

företaget, över resultatet [18]. 
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4.3.2 Extern sökning 

Under konceptgenereringen gjordes en extern sökning över befintliga leverantörer 

med kunskap kring lösningar för de prioriterade feltyperna. Dessa leverantörer 

kontaktades för att samla in information om vad de kunde erbjuda Parker i 

Trollhättan kring de specifika problemområdena. 

 

4.3.3 Koncept 

I steg fyra av femstegsmetoden samlades resultatet in av de externa och interna 

lösningarna och koncept sammanställdes för respektive feltyp. 
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4.4 Konceptval 

Konceptvalet innebar att en lämplighetsvärdering utfördes på de genererade 

konceptalternativen för respektive prioriteringsområde för att på så vis utvärdera den 

bästa framtagna lösningen för ändamålet. Arbetssättet för prioriteringsområdena 

felvridet lagerhus, felplock samt kuggfel som tillämpats, baserades på boken Product 

Design and Development där en tvådelat valmetod presenterades [15]. Metoden föreslog 

användning av beslutmatriser som utgångspunkt, vilket i sin tur ledde till god 

strukturering samt möjligheten att behålla en hög objektivitet genom hela valet [15]. 

 

Screening 

I den första delen utfördes en så kallad screening där de genererade koncepten sattes in i 

en matris och jämfördes mot ett antal kriterier och en gemensam referens. Kriterierna 

var framtagna för att påvisa de behov som erhållits från konceptgenereringen. 

Referensen var ett koncept, framtaget för att antingen spegla en vedertagen befintlig 

produkt, eller ett koncept som gruppen hade god kunskap kring.   

Jämförelsen utfördes genom att vikta varje koncept mot de framtagna kriterierna och 

då bedöma om de var sämre, lika bra eller bättre än referensen för varje specifikt fall.  

Vid de fall där konceptet bedömdes vara sämre än referensen för ett specifikt 

kriterium sattes ett minustecken(-) , lika bra sattes en nolla(0) och bättre sattes ett 

plustecken(+). 

Efter jämförelsen sammanställdes resultatet och en intern ranking bland koncepten 

skapades. Därefter togs beslut om det fanns skäl till att förändra eller förbättra 

koncept samt vilka som skulle gå vidare till nästa del av konceptvalet. Se figur 13. 

Kriterier Referens A B C D E F G H I J

0

0

0

0

No of + 0

No of 0 X

No of - 0

Net score 0

Rank

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera)

Koncept

 

Figur 13 Mall för screeningmatris. 
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Scoring 

Andra delen av konceptvalet bestod i en scoring vilket också var en typ av 

beslutsmatris. Även i scoringen användes kundbehovsrelaterade kriterier och referenser 

för att vikta koncepten, men med viss specificering och vissa tillägg jämfört med 

screeningen, för att lättare påvisa skillnader mellan kvarvarande koncept.  

De kriterier som tagits fram från screeningen återanvändes, men med tillägget att en 

bedömning gjordes med avseende på dess viktighet, enligt målspecifikationen. 

Bedömningen för varje kriterium sattes till en procentuell siffra, där den sammanlagda 

siffran för alla kriterier sedan blev 100 procent. Ytterligare skillnader jämfört med 

screeningen var att inget specifikt koncept utsågs till referens. Detta för att undvika så 

kallad scale compression, vilket uppstod då en bestämd referens var bäst eller sämst för 

ett specifikt kriterium och viktningen inte längre fick möjlighet att utnyttja hela 

viktningsregistret. Istället varierade referensen beroende på vilket kriterium som 

jämfördes. Viktningen för varje koncept gentemot den specifika referensen gjordes 

med siffrorna ett till fem. Vid de fall där konceptet bedömdes vara sämre än referensen 

för ett specifikt kriterium sattes en etta eller tvåa, lika bra sattes en trea och bättre sattes 

en fyra eller femma. 

Jämförelsen utfördes genom att vikta varje koncept mot de framtagna kriterierna och 

då bedöma om de var sämre, lika bra eller bättre än referensen för varje specifikt fall. 

Genom att multiplicera kriteriets viktighetsbedömning med viktningen gavs ett värde 

från noll till ett. 

Efter jämförelsen sammanställdes även här resultatet och en intern ranking bland 

koncepten skapades. Därefter togs beslut om det fanns skäl till att förändra eller 

förbättra koncept eller om det här var möjligt att utse det koncept som ansågs vara det 

bäst lämpade konceptet. Se figur 14 

Viktning 

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

Rank

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera)

Kriterier

Viktighet 

(Totalt 

100%)

A B C D

Koncept

E

 

Figur 14 Mall för scoringmatris. 
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4.4.1 Product Preparation Process 

PMD i Trollhättan använde en metod för konceptval vid namn 3P, Product Preparation 

Process. Se figur 15. Det ansågs därför viktigt att konceptvalet utövades enligt denna 

metod också, för att då påvisa eventuella skillnader i resultaten. Denna metod 

tillämpades på de koncept som framkommit från screeningen, eftersom det resultatet 

speglade måtten i målspecifikationen bäst. Genom att återanvända kriterier från 

screeningen med en tillagd bedömning av viktighet, där viktighet bedömdes på skalan 

från ett till tio, erhölls en matris liknande scoringen. Det som skiljde från scoringen var att 

ingen referens valdes, utan alla koncept viktades mot varandra för respektive 

kriterium. Viktningen skedde i form av att en siffra från ett till tio placerades i kolumn 

P för respektive koncept och kriterium. Därefter multiplicerades resultatet av viktighet 

med resultatet av viktningen, kriterium för kriterium, och en produkt erhölls. Summan 

av alla produkter visade då vilket koncept som hade uppfyllt mest kriterier och det 

lämpligaste valet [18]. 

 

Name

Criteria's Weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight

1 9 8 72 4 36 6 54 4 36

2 7 6 42 6 42 8 56 7 49

3 10 8 80 8 80 4 40 7 70

4 8 5 40 5 40 7 56 6 48

5 8 7 56 7 56 7 56 4 32

6 6 6 36 6 36 6 36 4 24

7 7 8 56 5 35 6 42 9 63

Weighted Totals 382 325 340 322

Overall Process Rating 1 3 2 4

Alternativ

3P (Production Preparation Process)

Alternativ AlternativAlternativ

 

Figur 15 Mall för Production Preparation Process. 

4.5 Uppdatering av FMEA 

För att påvisa att målet för examensarbetet blivit uppnått utfördes en ny bedömning 

av felläges- och effektanalysen. För att denna bedömning skulle vara möjlig var det 

tvunget att göra approximativa antaganden över vad konceptvalen skulle bidragit till 

vid en eventuell implementering. De lösningar som framkom genom konceptvalet 

placerades under kolumnen vidtagna åtgärder, för var och en av de prioriterade 

feltyperna. Därefter utfördes en bedömning av åtgärderna enligt de specifika 

utvärderingskriterierna givet i kapitel 3.4. De kolumner där antaganden gjordes var 

förekomster samt upptäcktsmöjlighet. Allvarlighetsgraden lämnades därmed oförändrad. 
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5 Resultat av identifiering 

Resultatet av identifieringen redovisas under nedanstående rubriker. 

 

5.1 PQP 

För att identifiera i vilken ordning problemen skulle hanteras ur ett kundperspektiv 

gjordes ett paretodiagram över antalet PQP-anmälningar, se kapitel 3.5, kopplade till 

avvikelser gjorda vid montering av maskiner. Diagrammet visade vilka feltyper som 

genererade PQP-anmälningar under 2010 till 2012. Se figur 16.  

Det var viktigt att notera att en(1) PQP-anmälan kunde gälla en eller flera maskiner, 

dock visade diagrammet endast antal PQP-anmälningar, alltså inte antalet levererade 

maskiner med problem. 

 

 
Figur 16 Paretodiagram över feltyper som frambringat PQP-anmälan i förhållande till antal 
anmälningar. 
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5.2 NCMR 

Ytterligare ett paretodiagram gjordes över antalet NCMR-rapporter, se kapitel 3.6, även 

denna gång kopplade till avvikelser gjorda vid montering av produkt, se figur 17. 

Diagrammet gjordes för att påvisa vilka feltyper som hittats genom produktrevision 

och därefter kunde resultatet jämföras med feltyper upphittade av slutkund, alltså 

PQP-anmälningar.  

Notera att NCMR-rapporter var kopplade till antalet gånger det inträffade till skillnad 

mot antalet PQP-anmälningar. 

 

 

Figur 17 Paretodiagram över feltyper som frambringat NCMR-rapporter i förhållande till antal 
anmälningar. 
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5.3 FMEA 

Vid identifiering av kritiska moment ur den specifika process-, felläges- och 

effektanalysen var det tvunget att tas hänsyn till flera aspekter. De aspekterna som 

hamnade i fokus var upptäcksmöjlighet samt risktal för respektive feltyp. De 

aspekterna valdes i samråd med företaget, då det ansågs att dessa aspekter kunde 

orsaka störst skada om de inte åtgärdades. Genom att först sortera efter högst risktal 

erhölls en helhetsbild över allvarlighetsgraden, förekomsten och upptäckts-

möjlighetens påverkan på processen. Nästa steg sorterades feltyperna utefter 

upptäcktsmöjlighet för att påvisa processer som krävde extra kontroll i form av 

process- och styrmetoder. Genom att slutligen jämföra de båda utfallen var det 

möjligt att lokalisera överensstämmande resultat i form av feltyper. Se figur 18  

 

Nr Krav Feltyp Feleffekt Förebyggande Upptäckt RPN Åtgärder Ansvar
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59

Placering av undre hus på 

styrhylsan (i en speciell vinkel 

beroende på 

kundapplikationa)

Felvridet undre 

hus F11 (90/180 

grader) 

beroende på 

kundapplikation

Montage hos 

kund ej möjligt 

(pumpen 

fungerar men 

kan ej 

monteras) 8 [2]

Operatören saknar 

bra 

produktionsteknisk

a förutsättning

Operatör missat 

texten i 

instruktionen

Operatören saknar 

förutsättningar

6

Extra text i fet stil 

på 

monteringsorder

2 operatörer ska 

signera 

monteringsorder 

när huset är vridet

Visuellt

8 384 8

92 Placera torkkudde i 

zeruspåse

Glömt att lägga 

torkkudde i 

zeruspåse

Risk för 

kondens

Kan rosta
8 [2]

Operatör ej 

uppmärksam 5

Arbetsinstruktione

r

Produktrevision

9 360 8

Resultat av åtgärderFelorsak

 

Figur 18 Utdrag ur felläges- och effektanalysen som visar de mest kritiska momenten ur 
upptäcktsmöjlighet och risktals synpunkt.  
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6 Resultat av prioritering 

Resultatet av prioriteringen presenteras nedan under respektive feltyp. 

6.1 Felvridet lagerhus 

Från felläges- och effektanalysen utlästes att felvridet lagerhus var den feltyp med 

högst risktal, 384, samt upptäcktsmöjlighet, 8. Se figur 18. Det resultatet styrktes med 

utfallet givet från PQP-statistiken. Det medförde att felvridet lagerhus kvalificerades 

till lämpligt val vid prioriteringen. Felvridet lagerhus innebar att montör inte placerade 

lagerhuset korrekt vridet enligt arbetsorder. Lagerhuset kunde vridas med 90° eller 

180° från ordinarie position. Ett felvridet lagerhus hade till följd att kund inte kunde 

tillämpa levererad maskin i sin applikation. Anledningen var att lagerhuset var utrustad 

med en fläns som användes för att montera fast hydraulmaskinen på applikationen. 

Vid felvridet lagerhus blev följden att huvudanslutningarna vreds åt fel håll vilket i sin 

tur kunde medföra anslutningssvårigheter med applikationen. Felvridet lagerhus 

uppstod i början av bana två där lagerhuset sänktes ner över det färdigställda inre 

maskinpaketet. Problemet kunde också uppstå vid demontering av maskinen i 

skruvstationen, lagerhuset togs då bort för att sedan monteras på igen. Demontering 

gjordes då maskin inte klarat provtryckningen eller provkörningen i riggen. Se figur 19.  

 

Figur 19 F11 montering markerad med siffrorna ett och två, vilka beskriver var felvridet 
lagerhus uppstår. 
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6.2 Felplock 

Då ändamålet med arbetet såg till kvalitetssäkrande av monteringen och samtidigt 

syftade till att i slutändan ge nöjda kunder, ansågs det också vara viktigt att undersöka 

vad kunden var otillfredsställd med. Detta gjordes genom att analysera statistik över 

inrapporterade felanmälningar, PQP-anmälningar. Från PQP-anmälningarna gick det 

att utläsa felplock som en bidragande faktor till de fel som levererats. Felplock innebar 

att material plockades fram som inte överensstämde med arbetsordern. Vid jämförelse 

med felläges- och effektanalysen visade fel framsatsning av material på en hög 

upptäcktsmöjlighet, dock gavs ett varierande värde på risktalen på grund av antalet 

gånger det hade förekommit. Felplock förekom även i NCMR-statistiken i form av 

torkkudde saknas. En maskin med inkorrekt material som levererades till kund 

innebar att maskinen kunde blir obrukbar. Felplock gick att indela i två olika typer och 

skeden. De felplock som orsakades vid framsatsning av material med vagnar till 

monteringsbanan, se figur 20, och de felplock som skedde vid materialställ placerade 

utmed banan, se figur 21. Felplock utmed banan kunde också innebära att material inte 

plockades alls, exempelvis saknad torkkudde i zerustpåse, med det näst högsta 

risktalet på 360. Se figur 18. 

 

 

Figur 20 Placering av felplock som uppstår vid framsatsning. 
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Figur 21 Placeringar längs med banan där felplock kan uppstå. 

 

6.3 Kuggfel 

I PQP diagrammet erhöll kuggfel det högsta antalet anmälningar. Då arbetet i första 

hand ville utreda möjligheten att leverera felfria maskiner, ansågs det berättigat att 

även ta med kuggfel i prioriteringen, trots att risktalet för denna feltyp endast var 120. 

Detta berodde på låg allvarlighetsgrad, vilket sänkte utfallet för risktalet. Kuggfel 

uppstod då kuggarna på cylindertrumma respektive kuggkrans inte passades in på 

angivet läge utan en kugg hamnade ett steg fel antingen medurs eller moturs. 

Kuggfelet kunde också uppkomma då kuggarna från början låg korrekt, figur 22, men 

senare hoppade ur fas under resterande monteringssteg. Kuggfel innebar att kund 

erhöll en maskin med högre ljudnivå samt möjligheten till försämrad verkningsgrad 

vid användning [10]. 

 

 

Figur 22 Kuggväxel från hydraulmaskin [19]. 
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Vid monteringsbanan fanns det fyra platser där kuggfel kunde uppstå. På bana ett vid 

nedsänkning av maskinpaketet i trumhuset, på bana två när lagerhuset placerades över 

maskinpaketet, när lagerhuset pressades ner mot trumhuset och när maskinhusen 

skruvades ihop. Se figur 23 

 

Figur 23 Placeringar längs med banan där kuggfel kan uppstå. 
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7 Resultat av konceptgenerering 

Detta kapitel ämnar presentera resultatet av konceptgenereringen, med avseende på 

intervjuer, kundbehov, externa sökningar samt koncept. 

 

7.1 Resultat av intern sökning 

Resultatet av den interna sökningen redovisas nedan under respektive underrubrik. 

 

7.1.1 Resultat av intervjuer 

Nedan redovisas resultatet av gjorda intervjuer med de personer som identifierats som 

intressanta för projektet och konceptgenereringen. 

 

Intervju med montörer 

Syftet med att intervjua montörer var att få en bild av vilka moment, relaterade till de 

gjorda prioriteringarna, som var undermåliga i kvalitetssäkerhet samt materialflödes 

synpunkt. 

Det som framkom under intervjuerna var på vilka platser i monteringen det var lättast 

att göra misstag, varför det lätt blev misstag gjorda på dessa platser samt vad 

montörerna själva skulle vilja förbättra med avseende på prioriteringarna.  

Felvridet lagerhus kunde enligt montör endast ske på ett specifikt ställe. Misstaget 

uppstod då montör vred lagerhuset fel. Montörerna önskade att när felvridet lagerhus 

inträffade så larmade eller stoppade banan automatiskt innan ihopskruvning av lager- 

och trumhus genomfördes. Det var också av stor vikt att lösningen var ergonomiskt 

riktig. 

Felplockning kunde ske på ett antal platser både bakom monteringsbanan där 

framsatsning skedde och även under montering. För närvarande var den enda kontroll 

av att rätt material framsatsades, en visuell kontroll utförd av den person som plockat 

materialet. Det innebar att montörerna helt förlitade sig på framsatsningen. 

Montörerna såg helst att lösningen innebar att plockning skedde en order i taget, 

vilket gav lugn och ro. 

Kuggfel kunde enligt montör uppkomma på flertalet ställen vid montering av maskin. 

Att kuggfel uppstått kunde detekteras i provrigg, då maskinen genererade ett högre 

ljud vid provkörning. Montörerna önskade dock att kuggfel upptäcktes i slutet av bana 
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ett, då axelpaketet placeras i trumhuset. Den förbättringsåtgärd som kommer att ske 

inom kort är en tydligare märkning av kuggkrans, som i dag gjordes med ett kjörnslag. 

Det sista som framkom i intervjun var att moment som var tidskrävande eller 

krångliga tenderade till att inte bli gjorda. Det medförde att en förbättring inte skulle 

ta montörernas tid i anspråk utan istället förenkla momenten [20]. 

 

Intervju med rigg- och mättekniker 

Syftet med att intervjua riggtekniker var att få en bild över hur den befintliga 

provriggen i dagsläget detekterade fel samt få förslag till upptäckande av kuggfel i 

provrigg. 

I en provrigg utfördes en slutlig testkörning av färdigmonterade maskiner. Provriggen 

verkade som en testanordning som mätte bland annat tryckpulsationer med hjälp av 

tryckgivare i hydraulsystemet. Genom att koppla provobjektet till systemet var det 

möjligt att detektera defekter som uppstått längs monteringen och även i vissa fall 

från tillverkningen. Ur provningen gavs ett värde som kallas RMS-värde, Root Mean 

Square-värde. Detta värde jämfördes med tidigare satta gränser över vad som var 

normalt för provobjektet och systemet gav utslag vid överskridande och 

underskridande fall.   

Ovan framkom att mätningar av tryckpulsationer gjordes i hus och system för att 

detektera fel på provobjekt. Dessa tryckpulsationer uppstod från flödespulsationer. 

Flödespulsationer uppkom på grund av provobjektets geometri samt av 

sammanpressning av hydrauloljan vid komprimering. Flödespulsationerna 

omvandlades till tryckpulsationer och fick då slangar och deras infästningspunkter att 

vibrera. Denna vibration bidrog i sin tur till att ett ljud uppstod. Det var då detta ljud 

som skiljde sig från ett korrekt provobjekt till ett provobjekt med kuggfel. I slutet av 

1980-talet användes en ljudupptagningsapplikation, av märket Brüel & Kjær, för att 

detektera dessa kuggfel. Resultatet visade sig vara mindre bra, eftersom applikationen 

inte var kapabel till att utskilja detta specifika kuggfels ljud. För närvarande förlitar sig 

montörerna på deras egen hörsel för detektering av kuggfel.  

Riggteknikernas förslag var att titta på en ny ljudmätningsapplikation av den orsaken 

att om det var möjligt att med örat kunna förnimma ett kuggfel så bör det gå att 

analysera med en ljudmätning [21].  



Kvalitetssäkring av monteringsmoment vid Fasta Motorers F11-montering utifrån en process-, 
felläges- och effektanalys 

 

 36 

Intervju med eftermarknad 

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur ett eftermarknadsperspektiv.  

Från ett eftermarknadsperspektiv skulle en kvalitetssäkring av de prioriterade 

punkterna innebära en minskad andel reklamerade maskiner. Genom minskad 

reklamering skulle även andelen kostnader minskas i form av arbete, tid och 

transporter. Ur transportsynvinkeln skulle detta även medföra en minskad 

miljöpåverkan.  

Helst sågs lösningar på de prioriterade problemen som medförde att de inte gick att 

göra fel. Kunden skulle få det denne beställt och krävde också en bekräftelse på att 

eventuella problem som skett, inte uppstod igen.  

Vid djupare anblick på problemet felplock så menade eftermarknad att det inte bara 

handlade om att rätt detalj plockades utan att det också låg rätt detalj i materialstället 

från början [12]. 

 

Intervju med projektansvarig  

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur ett företagsperspektiv.  

Den främsta anledningen till att arbetet med kvalitetssäkring påbörjades var för att 

säkerställa så att inte lagerhuset vreds inkorrekt. Vid felmontering handlade det mera 

om att montören inte hade de korrekta förutsättningarna för att göra rätt. 

Överlag sågs gärna lösningar som medförde att fortsatt arbete inte var möjligt vid fel 

och att det då direkt larmar montören. 

För felvridet lagerhus efterfrågades enkelhet och att inte ytterligare moment såsom 

fixturer användes för att säkerställa problemet. Vid kuggfel så skulle lösningen vara 

funktionell. För felplock sågs helst något system som hjälpte montören att plocka rätt, 

såsom ett pick-to-light system [18]. 

 

Intervju med materialhanterare 

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur ett materialhanterings perspektiv och 

då främst kring feltypen felplock av material. 

Under intervjun framkom det att behov fanns av ett system som medförde ökad 

saldosäkerhet av artiklar. Ökad saldosäkerhet innebar en förenklad inventering samt 

en bättre spårbarhet av artiklar. Intervjupersonen skulle föredra en lösning med ett 

streckkodsystem eller ett system med pick-to-light [22]. 
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Intervju med monteringssamordnare 

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur en monteringssamordnares perspektiv 

och då främst kring arbete med arbetsorder.  

Från intervjun framkom behov av ytterligare utbildning för nyanställda. Inlärning 

skedde med ett högt tempo där det var svårt att ta till sig all information. Det spelade 

därför ingen roll hur informationen stod skriven på arbetsordern om den nyanställde 

inte hann förstå och ta till sig den [23]. 

 

Intervju med produktionstekniker 

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur ett produktionstekniskt perspektiv.  

Övergripande för de tre prioriterade problemen sågs helst lösningar där 

produktionsteknikern kunde arbeta med dessa i ”projektform”. Med detta menades 

att de förändringar eller problem som uppstod med lösningarna skulle kunna läggas ut 

på någon ansvarig reparatör och där produktionstekniker stod som beställare av 

jobbet.  

Specifikt vid felvridet lagerhus sågs helst lösningar som stannade banan vid fel. Det 

skulle sedan inte vara möjligt att takta banan vidare utan att problemet lösts. Det sågs 

också gärna en skärm som visade korrekt vridning med hjälp av monteringsritningar 

kopplade till ordernumret. Ytterligare fanns behov av att flödet, kapaciteten och 

balanseringen mellan montörer inte skulle försämras jämfört med i dag. 

För kuggfel gavs inga specifika förslag mer än att lösningen skulle informera 

montören visuellt vid fel och att den behövde vara tillförlitlig.  

För felplock vid framsatsning på vagnar ansågs den bästa lösningen vara streckkoder 

där säkerställning av detaljer skedde mot en bestämd låda och plats. För felplock längs 

med banan sågs gärna ett pick-to-light system som var kopplat till banan. Vid 

eventuellt felplock skulle banan stanna tills detta var åtgärdat [24]. 



Kvalitetssäkring av monteringsmoment vid Fasta Motorers F11-montering utifrån en process-, 
felläges- och effektanalys 

 

 38 

Intervju med konstruktör 

Syftet med intervjun var att ta fram ett underlag för de behov som fanns kring 

kvalitetssäkringen av F11-monteringsbanan ur ett konstruktörsperspektiv. 

I allmänhet vad gällde de prioriterade problemen förespråkades lösningar som var 

enkla, flexibla samt med låg kostnad.  

För felvridet lagerhus sågs något slags visionsystem, som identifierade rätt vridning, 

som den bästa lösningen. Ytterligare lösningar på problemet kunde vara att 

introducera fler hustyper, som på grund av monterade stift i husskarven inte kunde 

monteras på mer än ett sätt.  

Vad gällde kuggfelsproblemet så förespråkades någon form av kontroll, som utfördes 

efter hopsättning, då kuggarna inte kunde ändra placering. En referering gjordes till 

F12-monteringen där möjligheten fanns att kontrollera genom ett dräneringshål.  

Ur felplockssynpunkt sågs helst någon maskinell framsatsningen eller rekvirering av 

artiklar med hjälp av en handdator. Ytterligare ansågs det viktigt att det inte var 

möjligt att lägga tillbaka detaljer som plockats fram. Detta på grund av risken att lägga 

tillbaka dessa fel. Från intervjun framkom det att intervjupersonen ansåg att detta 

kunde vara en stor orsak till de felplock som uppstår [10]. 
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7.1.2 Kundbehov 

Den utförda kartläggningen resulterade i en tabell över befintliga kundbehov.            

Se tabell 1.  

Antalet stjärnor visade på behovens viktighet, för en utförlig beskrivning se kapitel 

4.3.1. 

 

Tabell 1 Kartläggning av behov kring respektive prioriterad feltyp. 

 
Behov kring felvridet lagerhus Behov kring felplock Behov kring Kuggfel

Kunder Tillfrågade personer  Behov av:  Behov av:  Behov av:

Eftermarknad Henrik Björklund Att kunna applicera maskin på befintlig applikation *** Att ha den produkt som beställts *** Rätt ljudnivå ***

Parker Hannifin 

Manufacturing Sweden AB

Stefan Rydin Att ha den produkt som beställts *** Att veta att eventuellt fel inte uppstår igen *** Rätt verkningsgrad enligt order ***

Produktionstekniker Mikael Lindebjörk Att veta att eventuellt fel inte uppstår igen *** Minskad monteringskostnad * Att veta att eventuellt fel inte uppstår igen ***

Konstruktör Per-Ove Josefsson Minskad monteringskostnad *  Minskat efterarbete ** Minskad monteringskostnad *

Materialansvarig Freddy Larsson  Minskat efterarbete **  0-fel till kund ***  Minskat efterarbete **

Monteringssamordnare Anders Krantz  0-fel till kund *** Uppföljning ***  0-fel till kund ***

Montering Monteringslaget Uppföljning *** Minskat materilalsvinn *** Uppföljning ***

Riggteknik Stig Almkvist Utbildning ** Utbildning ** Utbildning **

Att det inte tar extra tid * Saldoövervakning ** Att det inte tar extra tid *

 Att det inte är krångligt ** Att det inte tar extra tid *  Att det inte är krångligt **

Att lösning inte är i vägen *  Att det inte är krångligt ** Att lösning inte är i vägen *

Tidig påminnelse vid fel ** Att lösning inte är i vägen * Tidig påminnelse vid fel **

 Att det inte finns möjlighet att göra fel ** Tidig påminnelse vid fel **  Att det inte finns möjlighet att göra fel **

 Att slutlig kontroll fångar upp ett eventuellt fel **  Att det inte finns möjlighet att göra fel **  Att slutlig kontroll fångar upp ett eventuellt fel **

Att det lätt går att utföra underhåll **  Att slutlig kontroll fångar upp ett eventuellt fel ** Att det lätt går att utföra underhåll **

Liten miljöpåverkan * Liten miljöpåverkan * Liten miljöpåverkan *

Att lösning ska kunna detektera 180° vridning *** Att lösning främjar visuallitet ** Att lösning är ergonomisk riktig **

Att lösning är ergonomisk riktig ** Att lösning är ergonomisk riktig ** Att ha den produkt som beställts ***

Att det lätt går att utföra underhåll **  

 

7.1.3 Målspecifikationer 

Arbetet med att omvandla kundbehov till målspecifikationer resulterade i tre tabeller, 

en för respektive feltyp. Se tabell 2, 3, 4. En notering bör göras över enheterna binär, 

cykler samt subjektiv. Enheten binär innebar att lösningen kunde anta ett av två 

möjliga värden för det specifika behovet. Med cykler menades att lösningen under en 

tidsperiod testades för det specifika behovet. Enheten subjektiv vilket innebar att 

lösningar bedömdes från fall till fall, det vill säga att varje koncept värderades efter 

egen förmåga. 

Tabell 2 Målspecifikation för felvridet lagerhus. 

 

Måttnummer Mått Viktighet Enhet

1 Rätt produkt enligt order 5 binär

2 Minskat efterarbete 4 minuter

3 Minskad monteringskostnad 2 kronor

4 Liten analystid 2 sekunder

5 Detektera 180° vinkel 5 binär

6 Pålitlighet 5 cykler

7 Användarvänlig 4 subjektiv

8 Sinnesstimulering 4 subjektiv

9 Ergonomiskt riktig 4 cykler

10 Tid som krävs för att få lösningen bruklig 1 timmar

Felvridet lagerhus
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Tabell 3 Målspecifikation för felplock. 

 

Måttnummer Mått Viktighet Enhet

1 Rätt produkt enligt order 5 binär

2 Minskat efterarbete 4 minuter

3 Minskad monteringskostnad 2 kronor

4 Minskad plocktid 3 minuter

5 Minskat materialsvinn 4 kronor

6 Pålitlighet 5 cykler

7 Användarvänlig 4 subjektiv

8 Sinnesstimulering 4 subjektiv

9 Ergonomiskt riktig 4 cykler

10 Tid som krävs för att få lösningen bruklig 1 timmar

11 Visuallitet 3 binär

Felplock

 

 

Tabell 4 Målspecifikation för kuggfel. 

 

Måttnummer Mått Viktighet Enhet

1 Rätt verkningsgrad enligt order 5 v/min

2 Rätt ljudnivå 5 dB

3 Minskat efterarbete 4 minuter

4 Minskad monteringskostnad 2 kronor

5 Liten analystid 2 sekunder

6 Pålitlighet 5 cykler

7 Användarvänlig 4 subjektiv

8 Sinnesstimulering 4 subjektiv

9 Ergonomiskt riktig 4 cykler

10 Tid som krävs för att få lösningen bruklig 1 timmar

11 Stationär lösning 3 binär

Kuggfel

 

 

7.2 Resultat av extern sökning 

Det erhållna resultatet av den externa sökningen efter lösningar, klargörs nedan under 

respektive företag. 

 

7.2.1 Binar Elektronik AB 

Binar Elektronik AB är en del av Binarkoncernen. Koncernen är aktiv inom 

verksamhetsområdena elektronik, automation och verkstad. De har 250 anställda och 

företaget återfinns i Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Binar Elektronik AB är 

ett teknikutvecklingsbolag, som erbjuder varor och tjänster inom elektronik, 

styrsystem och mjukvaror. 

Ett företagsbesök gjordes på Binar i Trollhättan där de presenterade produkter och 

tjänster. Det som framkom var att de erbjuder en helhetslösning inom alla 

prioriteringsområden. Binar kunde arbeta med Parker från idé till dess att 

problemområdena var lösta, genom att ta fram kundspecifika lösningar [25]. 
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7.2.2 Turck 

Turck är en globalt ledande producent inom industriell automation. I dagsläget finns 

Turck i 85 länder med 2 500 anställda. De tillhandahåller en produktportfölj med över 

13 000 produkter, så som sensorer, interface, anslutnings- samt fältbussprodukter. 

Företaget erbjuder även skräddarsydda lösningar inom processautomation [26]. 

Genom ett besök på Parker presenterade Turck sina lösningsförslag. Turck kunde 

erbjuda lösningar inom prioriteringsområdena felplock och felvridet lagerhus. Inom 

området felplock var deras förslag ett RFID-system, vilket i sin tur var kopplat till ett 

pick-to-light system. RFID-systemet verkade på så sätt att ett induktivt växlande fält 

användes för att aktivera passiva taggar. En tagg var ett minneschip med en 

runtliggande kopparspole, inkapslat i plastmaterial. Meningen var då att varje maskin 

som skulle tillverkas tilldelas denna tagg på lämplig plats i monteringen. När taggen 

sedan passerade ett läs- och skrivhuvud kände systemet av vilken maskintyp som 

monterats och tände då i sin tur upp lampor där material skulle plockas. 

För feltypen felvridet lagerhus föreslog Turck en visionsystemlösning. Detta genom 

en kamera som kunde jämföra bild tagen på lagerhus med en referensbild och på så 

sätt detektera en eventuell felvridning. Denna kamera skulle också kunna vara kopplad 

till RFID-systemet.  

Turck levererade endast komponenter till system och alltså inte en helhetslösning. 

Företaget tillhandahöll ingen styrenhet för systemen och inte heller någon 

programmering av programvara [27]. 

 

7.2.3 JSProcesstyrning AB 

JSProcesstyrning AB grundades år 2010 och är ett helägt dotterbolag till Mekverken 

Tool AB. JSProcesstyrning AB är beläget i Laxå och erbjuder kvalitetssäkring av 

montering och materialplock genom företagets produkter. Produkterna är en 

kombination av teknik från det amerikanska företaget Speas Tech Inc. och mekaniska 

funktioner från Mekverken Tool AB [28]. 

JSProcesstyrnings lösningsförslag till Parker i Trollhättan placeras inom feltypen 

felplock. Företaget erbjöd en produkt vid namn SmartFrame. Smart Frame var en ram 

som med infraröda detektorer skapade ett nät av koordinater i x- och y-led. Denna 

ram placerades i sin tur framför ett materialställ, där koordinater för respektive fack 

fastställdes. Då en arbetsorder registrerats av systemet indikerades med gröna 

lysdioder i turordning i vilket fack montör skulle plocka material. Indikering visade 

också antalet gånger en viss artikel skulle plockas. Systemet kände av handrörelser. 

Det innebar att då felplock gjordes så signalerade ramen med ljudsignal samt röd 

indikering [29]. 
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7.2.4 SoftDesign 

SoftDesign är ett programvaruföretag, beläget i Göteborg. Företaget har två 

verksamhetsområden, materialhanteringssystem och visionsystem [30]. 

Det lösningsförslag som var aktuellt för Parker hamnade under feltyperna felplock 

och felvridet lagerhus. Med hjälp av företagets programplattform Softvison och ett 

kamerasystem med möjligheten till flera kameror, var det möjligt att utföra 

bildanalyser längs med banan samt en slutlig bildanalys efter slutsammanställning. 

Programplattformen var utformad så att det blev möjligt med orderspecifika 

förändringar, så kallad ”recepthantering”, som kunde förändras med hjälp av 

exempelvis en streckkod. 

Genom att applicera bildanalyser längs med banan var det på så vis möjligt att fånga 

upp felvridet lagerhus och felplockade detaljer [31]. 

 

7.2.5 Sensor Control  

Sensor control är ett företag som fokuserat sin verksamhet inom produktutveckling 

och då närmare bestämt inom robot- och visionsystem. Företaget startade sin 

verksamhet i början av 1980-talet som en del av ABB koncernen. Under slutet av 

1980-talet blev företaget ett fristående bolag [32]. 

De produkter som Sensor Control levererade och som var aktuella för Parker 

placerades sig under feltyperna felvridet lagerhus och felplock. Med hjälp av deras 

programplattform Optimaster var det möjligt att utforma ett visonkontrollsystem som 

övervakade kritiska steg i monteringen. Optimaster var möjlig att applicera dels i ett 

PC-baserat system med flera kameror eller i en ensamstående kamera med inbyggd 

dator [33]. 

 

7.2.6 Omron Corporation 

Omron Corporation är en koncern med sitt huvudkontor i Kyoto, Japan. Företaget är 

verksam i 36 länder med 35000 anställda. Omron Corporation erbjuder produkter och 

tjänster inom industriell automation, elektroniska komponenter och hälsovård [34]. 

Omron Electronics, som är en del av Omron Corporation, presenterade sina 

lösningsförslag genom ett besök hos Parker. De lösningar som presenterades 

placerade sig under de prioriterade feltyperna, felvridet lagerhus och kuggfel. För 

dessa rekommenderade företaget olika varianter av visionsystem för att lösa 

problemen.  

Genom deras kamera FX i utförandet standard möjliggjordes programmering av 32 

bildanalysscener, det vill säga 32 olika varianter på ”bildfacit”. Genom att koppla 

kameran till en streckkodsläsare, fanns möjlighet att scanna en streckkod på ordern 
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för att på så sätt byta scen. För varje analysscenario fanns också möjlighet att göra 32 

olika mätningar med olika mätningsverktyg. Exempel på dessa var färganalys, 

kantpositionering och mönsteranalys. Företaget demonstrerade även kamerans 

programvara, vilken finns att ladda ner via Omron Corporations hemsida för egna 

tester med en vanlig digitalkamera. 

För felvridet lagerhus ansåg företaget att den lättaste lösningen antingen var 

kantanalys eller någon typ av märknig på lagerhuset. Märkningen kunde vara allt från 

enklare mönster eller färger till så kallade 2D datamatriser som även kunde användas 

som identifiering.  

För kuggfel ansåg företaget att det borde finnas möjlighet att genom luckan på 

styrhylsan kunna kontrollera med en mönsteranalys om kuggingreppet blivit rätt [35]. 

 

7.2.7 Schaeffler 

Schaeffler-gruppen har cirka 70 000 anställda på 180 platser världen över. Företaget är 

leverantörer inom rullningslagerbranschen med tre varumärken, FAG, Luk och INA 

[36]. 

Företaget erbjöd en produkt vid namn SmartCheck, av varumärket FAG. Produkten 

inplacerades som lösningsförslag till kuggfel. Detta på grund av att en SmartCheck 

utförde en fullskalig tillståndsövervakning av maskiner. Produkten hade ett utbud på 

mätbara parametrar, som till exempel vibrationsskillnader mellan kolvar och kuggar. 

Produkten kunde då placeras i provriggen och där känna av ett eventuellt kuggfel 

genom skillnaden i vibration [37]. 

 

7.3 Koncept 

Enligt steg fyra i femstegsmetoden som beskrevs i kapitel 4.3 genererades koncept för 

respektive feltyp. 

 

7.3.1 Felvridet lagerhus 

Vad gällde felvridet lagerhus var det aktuellt att diskutera lösningar som både 

motverkade och eller upptäckte felet. Samtidigt var det också aktuellt att ha lösningar 

till olika skeden i monteringen.  

 
Alternativ ett 

Ett hjälpmedel mot felvridet lagerhus var att vid framsatsning vrida lagerhuset till rätt 

vinkel så att montör kunde plocka ett lagerhus med rätt vinkel från vagnen. Det 

innebar dock att den person som plockade fram lagerhusen gjorde rätt.  
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Alternativ två 

Genom att koppla en monitor till en arbetsorder via en streckkod, visades en ritning 

över hur lagerhuset skulle vridas. Denna monitor skulle vara placerad vid början av 

bana två. 

 
Alternativ tre 

Arbetsordern skulle också kunna vara utrustad med en bild över vridningen av 

lagerhuset. Vid bana två kunde montören sedan kontrollera vridningen av lagerhuset. 

 

Alternativ fyra 

Ett annat alternativ var att den vagn som lagerhus satsades fram på, ändrade utseende 

automatiskt så att det inte gick att göra fel för personen som plockade fram materialet. 

Detta skulle vara möjligt genom att vagnen blev utrustad med ett minne och en dator 

som kände igen olika produktkoder. 

 

Alternativ fem 

En annan idé var att utrusta banan med en mätsensor. Denna sensor skulle med hjälp 

av laser kunna mäta flänsens diameter på lagerhuset och på så vis detektera hur 

lagerhuset var vridet. Detta möjliggjordes eftersom lagerhusen inte hade en 

symmetrisk fläns. Med hjälp av streckkod justerades mätningen beroende på 

arbetsorder. Vid fel stoppade monteringsbanan tills felet var åtgärdat. Se figur 24. 

 

Figur 24 Konceptalternativ fem för felvridet lagerhus. 

 
Alternativ sex 

Genom att utrusta banan med en avståndsmätare var det möjligt att identifiera 

felvridet lagerhus i och med husflänsens asymmetri. Vid vridning detekterades 

förändringen med hjälp av att avståndet mellan mätaren och flänsen förändrats. Med 

hjälp av streckkod justerades mätningen beroende på arbetsorder. Vid fel stoppade 

monteringsbanan tills det att felet var åtgärdat. 
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Alternativ sju 

Vid taktningen av banan efter applicering av lagerhuset, gick maskinen genom en fålla. 

Denna fålla var utrustad med en brytare som slog av banan vid felvridet lagerhus. 

Denna lösning behövde dock vara justerbar så den klarade att bryta vid olika 

maskinstorlekar och hustyper. Vid fel stoppade monteringsbanan tills felet var 

åtgärdat. Se figur 25. 

 

Figur 25 Konceptalternativ sju för felvridet lagerhus. 

 
Alternativ åtta 
En ytterligare metod att eliminera felet kunde vara att i de fall där lagerhuset vreds så 

infördes en poka-yoke lösning genom att montera ett stift i lagerhuset. Detta 

medförde att lagerhuset endast passade på ett sätt. 

 

Alternativ nio 

Det kunde också vara möjligt att utnyttja en kamera med ett minne och processor, i 

början av bana två, för utförande av bildanalyser. På så vis var det möjligt att fånga in 

ett felvridet lagerhus men också möjligt att identifiera andra problem visuellt, såsom 

felvalda axlar. Vid fel stoppade monteringsbanan tills felet var åtgärdat. Se figur 26. 

 

Figur 26 Konceptalternativ nio för felvridet lagerhus. 

 
Alternativ tio 

En möjlighet att detektera ett felvridet lagerhus efter montering var genom en så 

kallad laserstyrd 3D inspektion. Med hjälp av ett koordinatsystem scannade en laser av 

maskinen och skapade en 3D modell av objektet. Genom bildanalys kunde sedan en 

bekräftelse ges om lagerhuset var rättmonterat eller inte. Vid fel stoppade 

monteringsbanan tills felet var åtgärdat.  
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Alternativ elva 

En ytterligare analysmetod för att detektera felvridet lagerhus var att utnyttja samma 

kamerasystem som i alternativ nio, men istället applicerades lösningen vid en slutlig 

kontroll vid bana tre. Detta skulle även medföra eventuell kontroll av axel, pluggar och 

kil. Vid fel indikerades detta med en blinkande lampa. 

 

7.3.2 Felplock av material 

De koncept som framkom vid femstegsmetoden för felplock av material var som 

följer.  

 
Alternativ ett 

Ett alternativ var utformning av en vågvagn där en montör gjorde framsatsningen en 

order i taget. I ordern stod det ett ordernummer för de maskiner som skulle tillverkas. 

Ordernumret samt antalet maskiner skrevs in i en applikation som automatiskt 

genererade en vikt över vad de ingående komponenterna skulle väga. Vagnen 

synkroniserade med monteringsbanans system och banan fungerade inte utan att rätt 

vikt fanns på vagnen. 

Framsatsningen var utformad så att den skedde efter ett givet mönster, vilket gjorde 

det möjligt att utforma en vågvagn som kände av när rätt delvikt var uppnådd. Då rätt 

delvikt var uppnådd gavs en indikation genom att en grön lampa tändes. När den 

gröna lampan tändes godkände montören det genom en knapptyckning och nästa 

komponent kunde plockas. När alla artiklar var plockade skulle slutvikten på det 

plockade materialet stämma överens med vågens referensvikt som även denna gång 

indikerade med en grön lampa. Det gavs då en otvivelaktig respons på att rätt 

komponenter var framsatsade. Det måste noteras att detta vågkoncept endast gällde 

de komponenter som i nuläget satsades fram på vagn. De artiklar som hade lagerplats 

vid monteringsbanan ingick alltså inte. Se figur 27. 

 

 

Figur 27 Konceptalternativ ett till felplock. 
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Alternativ två 

Alternativ två är poka-yoke lösningen pick-to-light. Syftet med ett pick-to-light system 

var att eliminera plockfel samt kontrollera arbetsprocessen för att undvika spill. Pick-

to-light var ett datorstyrt kontrollsystem av sensorer. En arbetsorder registrerades i 

systemet, som i sin tur indikerade med lampor vart plockning av material skulle göras. 

Lamporna lös med rött ljus där plockning skulle ske och när material i rätt mängd var 

plockat lös lampan med grönt ljus. Genom sensorer verifierades att rätt material 

framsatsades till monteringen. Detta alternativ blev än säkrare vid en kombination 

med put-to-light, vilket var en variant av pick-to-light. Put-to-light är uppbyggt på 

liknande sätt, skillnaden var att lampor indikerade vart materialet skulle ställas in i 

materialstället. Detta system säkrade på så vis att material placerades på rätt ställe 

vilket ledde till att korrekt material plockades senare i kedjan. Se figur 28. 

 

 

Figur 28 Konceptalternativ två för felplock. 

 
Alternativ tre 

Kittning av material var ytterligare ett alternativ. Kittning innebar att allt material som 

tillhörde en viss maskintyp, plockades, räknades och därefter placerades på en 

kittningsbricka. Se figur 29. Kittningsbrickan var utformad så att varje komponent hade 

ett unikt urstansat hål i brickan, där just rätt artikel passade. Denna bricka följde sedan 

med genom monteringsbanan och vid slutstationen skulle brickan vara tom. En tom 

bricka indikerade då på att rätt material samt rätt mängd av material fanns i maskinen.  

 

 

Figur 29 Kittbricka utformad efter Fasta Motorers artiklar. 
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Alternativ fyra 

Alternativ fyra var streckkoder. Streckkoder är parallella ljusa och mörka streck, som 

anordnas enligt ett bestämt system. De ljusa partierna i koden återreflekterar ljus som 

riktas mot dem, medan de mörka partierna absorberar ljus. Skillnaden mellan de olika 

partierna skapar kontrast. Kontrasten fås genom svepning av en ljusstråle över koden. 

Koden kan därmed innehålla information om till exempel identifikation, antal med 

mera.  

Streckkoder placerades på allt ingående material och vid plockning skulle varje 

komponent ”skjutas av” med en streckkodläsare. Streckkodläsaren verifierade att den 

person som plockade material tog i rätt lastbärare. En annan funktion med 

streckkoder var att de uträttade en kontinuerlig kontroll av antal artiklar per lastbärare, 

vilket underlättade inventering av material. För att en lastbärare skulle vara tom på 

artiklar enligt streckkodssystemet behövde personen som plockade verifiera detta med 

ett knapptryck på streckkodsläsaren. Fanns det dock kvar artiklar i lastbäraren 

behövde saldot av ingående artiklar justeras. Se figur 30. 

 

 

Figur 30 Konceptalternativ fyra för felplock. 

 
Alternativ fem 

Alternativ fem berörde alla platser där felplock kunde uppstå och innebar att ett 

paternosterlager således matade fram rätt artiklar för respektive maskintyp. Detta lager 

skulle innehålla lastbärare med artiklar för respektive maskintyp. Vid en order lästes 

streckoden av med hjälp av en läsare. Paternosterlagret matade då fram de specifika 

artiklarna. Paternosterlagret var utformat så att lagringsplatserna roterade automatiskt 

utefter specifik order. 
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Alternativ sex 

Alternativ sex utnyttjade lösningen vid namn pick-by-voice. Genom ett headset 

kopplat till en handburen dator kommunicerade montören med systemet och ordern i 

realtid. Kommunikationen skedde med röstkommandon där montören 

kommunicerade med systemet via rösten. I headsetet fick montören information om 

var och hur många artiklar som skulle plockas. När artiklarna sedan var plockade gav 

montören en muntlig bekräftelse till systemet via headsetets mikrofon. Vid felplock 

startade inte monteringsbanan förrän alla kommandon blivit uppfyllda. En fördel var 

att montören hade sina händer fria vid plockning. 

 
Alternativ sju 

Alternativ sju innebar att material plockades med hjälp av radiofrekvenser. Montören 

var då utrustad med ett läs- och skrivhuvud, som i sin tur var kopplad till en 

radiofrekvensterminal. Terminalen fick information om vad som skulle plockas 

genom ett överliggande PLC-system. Montören plockade då artiklarna i tur och 

ordning efter vad terminalen angivit, genom en display. Verifikation utfördes då 

montören närmade sig en radiofrekvenstagg med sitt läs- och skrivhuvud. Vid 

felplock varnade terminalen med ett ljud och vidare plock blev inte möjligt förrän rätt 

verifiering utförts. Se figur 31. 

 

  

Figur 31 Konceptalternativ sju för felplock. 

 

7.3.3 Kuggfel 

I detta stycke presenteras de konceptlösningar som uppkom vid konceptgenereringen 

kring det prioriterade problemet kuggfel. 

 
Alternativ ett 

En lösning på problemet med kuggfel skulle kunna vara att det i anslutning med 

provriggkörning gjordes en ljudupptagning av maskinen. Med hjälp av denna 

ljudupptagning var det sedan möjligt att filtrera ut ett eventuellt kuggfel. Vid kuggfel 

bröts riggkörningen.  
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Alternativ två 

Ytterligare en metod som kunde appliceras i provriggen var en utrustning som mätte 

vibrationerna från testkörningen. Denna utrustning kunde då urskilja skillnaden i 

frekvens vid rätt kuggingrepp och fel kuggingrepp. Vid kuggfel bröts riggkörningen. 

 

Alternativ tre 

Med hjälp av en kamera togs ett foto på kuggväxeln genom en lucka i styrhylsan. 

Detta utfördes vid bana två innan lagerhuset applicerats. Bilden analyserades av en 

dator som sedan kunde påvisa om märkningen på kuggkransen synkade med 

märkningen på cylindertrumman. Vid fel stoppade monteringsbanan tills felet var 

åtgärdat. Se figur 32. 

 

 

Figur 32 Konceptalternativ tre för kuggfel. 

 
Alternativ fyra 

Genom att skapa ett hål i lagerhuset var det möjligt att efter sammansättning 

kontrollera kuggingreppet visuellt vid skruvstationen. Hålet placerades i höjd med 

luckan i styrhylsan och tätades sedan innan testning av maskinen skedde. 



Kvalitetssäkring av monteringsmoment vid Fasta Motorers F11-montering utifrån en process-, 
felläges- och effektanalys 

 

 51 

 

8 Resultat av konceptval 

Det koncept som valdes för felvridet lagerhus var en kombination av alternativ nio 

och alternativ elva. För felplock valdes koncept två samt för kuggfel valdes koncept 

ett. De framkomna resultaten av konceptvalet motiveras under respektive feltyp.  

 

8.1 Felvridet lagerhus 

För de koncept tillhörande felvridet lagerhus valdes kriterier som speglade 

kundbehoven insamlade genom intervjuerna. En förklaring till de valda kriterierna ges 

i figur 33.  

 

Användarvänlig: Det får inte vara 

krångligt för montören att arbeta 

med lösningen. Ju mindre arbete 

som krävs av montören, desto 

bättre.

Liten analystid: Hur lång tid 

det krävs för att lösningen 

skall påvisa ett fel? Finns 

ingen felanalys blir resultatet 

negativt

Pålitlighet: Hur säker 

är lösningen på att 

upptäcka fel?

Minskat efterarbete: Hur 

långt efter att lagerhuset 

monterats till att lösningen 

larmar om eventuellt fel.

Sinnesstimulering: 

På vilket sätt varnar 

lösningen om 

eventuella fel?

Påvisa 180 graders 

vridning: Påvisar om 

huset blivit vridet 180 

grader gentemot 

standardvridning.

Tid som krävs för att få 

lösningen bruklig: Hur 

mycket arbete och tid 

krävs för att kunna 

applicera lösningen?

Kriterier

 

Figur 33 Beskrivning av kriterier kring felvridet lagerhus. 

 

Vid screening, första delen av konceptvalet, för felvridet lagerhus erhölls ett resultat 

vilket redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5 Resultat av screening för felvridet lagerhus. 

Kriterier Referens Mätsensor Framsatsning m. rätt vinkel Monitor Arbetsorder m. bild Automatisk vagn Avståndmätare Mekansik brytare Stift Kamera bana två Laserscanning Kamera bana tre

Användarvänlig 0 - 0 + - 0 - + 0 0 0

Liten analystid 0 - - - - 0 0 + 0 0 0

Pålitlighet 0 - - - - 0 0 + + + +

Minskat efterarbete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Sinnesstimulering 0 - - - - 0 0 0 0 0 -

Påvisa 180 graders vridning 0 + + + 0 0 0 + + + +

Tid som krävs för att få lösningen bruklig. 0 + + + - 0 - - 0 0 0

No of + 0 2 2 3 0 0 0 4 2 2 2

No of 0 7 1 2 2 2 7 5 2 5 5 3

No of - 0 4 3 3 5 0 2 1 0 0 2

Net score 0 -2 -1 0 -5 0 -2 3 2 2 0

Rank 3 5 4 3 6 3 5 1 2 2 3

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera) Ja Ja Komb. Ja Nej Komb. Nej Ja Ja Ja Komb.

Koncept

 

 

Vid scoring, andra delen av konceptvalet, för felvridet lagerhus erhölls ett resultat vilket 

redovisas i tabell 6. Det skall noteras att vid scoringen kombinerades vissa koncept med 

varandra för att tillsammans åstadkomma ett mer kvalitetssäkrande koncept. 
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Tabell 6 Resultat av scoring för felvridet lagerhus. De celler med grå nyans verkar som 
referenser till de olika kriterierna. 

Viktning 

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Användarvänlig 15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 5 0,75 4 0,6 4 0,6

Liten analystid 10 2 0,2 2 0,2 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Pålitlighet 25 2 0,5 2 0,5 3 0,75 3 0,75 4 1 3 0,75

Minskat efterarbete 15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45

Sinnesstimulering 10 1 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Påvisa 180 graders vridning 20 3 0,6 3 0,6 1 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Tid som krävs för att få lösningen bruklig. 5 4 0,2 4 0,2 3 0,15 1 0,05 3 0,15 3 0,15

Total 100 2,35 2,2 2,6 3,5 3,75 3,35

Rank

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera)

Kriterier

Viktighet 

(Totalt 

100%)

Framsatsning m. rätt vinkel Arbetsorder m. bild Mätsensor/ avståndsmätare Stift Kamera bana 2 och 3

Koncept

Laserscanning

35 6 4 2 1

 

 

Vid metoden 3P erhölls ett resultat vilket redovisas i tabell 7. Tabellen visade på att 

konceptet med kamera även denna gång var det mest lämpliga valet. 

 

Tabell 7 Resultat av 3P för felvridet lagerhus. 

 

Felvridet lagerhus

Criteria's Weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight

1 Användarvänlig 8 5 40 4 32 9 72 10 80 9 72 9 72

2 Liten analystid 7 5 35 5 35 9 63 10 70 9 63 9 63

3 Pålitlighet 10 2 20 2 20 5 50 10 100 10 100 9 90

4 Minskat efterarbete 8 7 56 7 56 7 56 8 64 9 72 7 56

5 Sinnesstimulering 8 2 16 2 16 9 72 9 72 9 72 9 72

6 Påvisa 180 graders vridning 9 5 45 5 45 1 9 10 90 10 90 10 90

7 Tid som krävs för att få lösningen bruklig. 6 10 60 9 54 6 36 2 12 6 36 6 36

Weighted Totals 272 258 358 488 505 479

Overall Process Rating 5 6 4 2 1 3

Mätsensor/ avståndsmätare Kamera bana 2 och 3 LaserscanningFramsatsning m. rätt vinkel StiftArbetsorder m. bild

3P (Production Preparation Process)

 

 

8.2 Felplock 

För de koncept tillhörande felplock valdes kriterier som speglade kundbehoven 

insamlade genom intervjuerna. En förklaring till de valda kriterierna ges i figur 34.  

 

Användarvänlig: Det får 

inte vara krångligt för 

montören att arbeta med 

lösningen. Ju mindre 

arbete som krävs av 

montören, desto bättre.

Pålitlighet: Hur 

säker är lösningen 

på att upptäcka 

fel?

Sinnesstimulering: På 

vilket sätt varnar 

lösningen om 

eventuella fel?

Tid som krävs för 

att få lösningen 

bruklig: Hur mycket 

arbete och tid krävs 

för att kunna 

applicera lösningen.

Minskad 

plocktid: Hur 

lång tid det tar 

att plocka 

material.

Ergonomiskt riktig: Hur goda 

är arbetsförutsättningarna?

Kriterier

 

Figur 34 Beskrivning av kriterier kring felplock. 
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Vid screening, första delen av konceptvalet, för felplock erhölls ett resultat vilket 

redovisas i tabell 8.  

 

Tabell 8 Resultat av screening för felplock. 

Kriterier Referens Streckkoder Vågvagn Pick-to -light Kittning Paternosterlager Pick-by-voice Radiofrekvens plockning

Användarvänlig 0 + + - 0 + +

Pålitlighet 0 0 + - + 0 0

Sinnesstimulering 0 + + - 0 + 0

Tid som krävs för att få lösningen bruklig 0 - - - - - -

Minskad plocktid 0 + + - 0 + +

Ergonomiskt riktig 0 + + - + + +

No of + 0 4 5 0 2 4 3

No of 0 6 1 0 0 3 1 2

No of - 0 1 1 6 1 1 1

Net score 0 3 4 -6 1 3 2

Rank 5 2 1 6 4 2 3

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Koncept

  

Vid scoring, andra delen av konceptvalet, för felplock erhölls ett resultat vilket 

redovisas i tabell 9. Det skall noteras att vid scoringen tillkom ett nytt kriterium. Kriteriet 

var visualitet med beskrivningen: ”hur väl synlighetsmässigt är artiklarna placerade”? 

 

Tabell 9 Resultat av scoring för felplock. De celler med grå nyans verkar som referenser till de 
olika kriterierna. 

Viktning 

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Användarvänlig 15 3 0,45 5 0,75 3 0,45 4 0,6 5 0,75 4 0,6

Pålitlighet 25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 5 1,25 3 0,75 3 0,75

Sinnesstimulering 10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Tid som krävs för att få lösningen bruklig 5 2 0,1 3 0,15 4 0,2 2 0,1 3 0,15 3 0,15

Minskad plocktid 15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Ergonomiskt riktig 15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 3 0,45 4 0,6 3 0,45

Visualitet 15 3 0,45 5 0,75 4 0,6 1 0,15 4 0,6 4 0,6

Total 100 2,5 3,75 2,8 3,4 3,6 3,3

Rank

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera)

46 1 5 3 2

Radiofrekvens plockning

Kriterier

Viktighet 

(Totalt 

100%)

Vågvagn Pick-to -light Streckkoder

Koncept

Paternosterlager Pick-by-voice

 

 

Vid metoden 3P erhölls ett resultat vilket redovisas i tabell 10. Tabellen visade på att 

konceptet med pick-to-light även denna gång var det mest lämpade valet. 

 

Tabell 10 Resultat av 3P för felplock. 
Felplock

Criteria's Weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight

1 Användarvänlig 8 7 56 9 72 7 56 8 64 9 72 8 64

2 Pålitlighet 10 8 80 8 80 7 70 10 100 8 80 7 70

3 Sinnesstimulering 7 8 56 8 56 8 56 9 63 8 56 8 56

4 Tid som krävs för att få lösningen bruklig 6 3 18 4 24 7 42 3 18 4 24 4 24

5 Minskad plocktid 8 4 32 7 56 5 40 8 64 7 56 6 48

6 Ergonomiskt riktig 8 5 40 7 56 5 40 6 48 7 56 6 48

7 Visualitet 8 5 40 9 72 7 56 2 16 7 56 7 56

Weighted Totals 322 416 360 373 400 366

Overall Process Rating 6 1 5 3 2 4

Streckkoder Pick-by-voice Radiofrekvens plockningVågvagn PaternosterlagerPick-to -light

3P (Production Preparation Process)
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8.3 Kuggfel 

För de koncept tillhörande kuggfel valdes kriterier som speglade kundbehoven 

insamlade genom intervjuerna. En förklaring till de valda kriterierna ges i figur 35.  

 

Användarvänlig: Det får inte 

vara krångligt för montören 

att arbeta med lösningen. Ju 

mindre arbete som krävs av 

montören, desto bättre.

Liten analystid: Hur 

lång tid det krävs för 

att lösningen skall 

påvisa ett fel.

Pålitlighet: Hur säker 

är lösningen på att 

upptäcka fel?

Minskat 

efterarbete: Hur 

långt efter att 

kuggen monteras till 

att lösningen larmar 

om eventuellt fel.

Sinnesstimulering: 

På vilket sätt varnar 

lösningen om 

eventuella fel.

Tid som krävs för att få 

lösningen bruklig: Hur 

mycket arbete och tid 

krävs för att kunna 

applicera lösningen.

Stationär lösning: Var måste 

lösningen vara placerad? 

Måste utrustningen flyttas för 

varje mätning eller stationär? 

Positivt om stationär.

Kriterier

 

Figur 35 Beskrivning av kriterier kring kuggfel. 

 

Vid screening, första delen av konceptvalet, för kuggfel erhölls ett resultat vilket 

redovisas i tabell 11.  

 

Tabell 11 Resultat av screening för kuggfel. 

Kriterier Referens Vibrationsmätning Ljudupptagning Kamera på kuggväxel Borra hål i hus

Användarvänlig 0 0 - -

Liten analystid 0 0 + +

Pålitlighet 0 0 - 0

Minskat efterarbete 0 0 + +

Sinnesstimulering 0 0 - -

Tid som krävs för att få lösning bruklig 0 0 0 -

Stationär lösning 0 + + 0

No of + 0 1 3 2

No of 0 7 6 1 2

No of - 0 0 3 3

Net score 0 1 0 -1

Rank 2 1 2 3

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera) Ja Ja Ja Ja

Koncept
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Vid scoring, andra delen av konceptvalet, för kuggfel erhölls ett resultat vilket redovisas 

i tabell 12. Det skall noteras att vid scoringen användes alla koncept, inget prioriterades 

bort under screeningen. 

 

Tabell 12 Resultat av scoring för kuggfel. De celler med grå nyans verkar som referenser till de 
olika kriterierna. 

Viktning 

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Viktning

(1-5) Värde

Användarvänlig 20 3 0,6 2 0,4 3 0,6 2 0,4

Liten analystid 10 3 0,3 3 0,3 5 0,5 4 0,4

Pålitlighet 25 4 1 4 1 1 0,25 3 0,75

Minskat efterarbete 15 1 0,15 1 0,15 4 0,6 3 0,45

Sinnesstimulering 15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 1 0,15

Tid som krävs för att få lösning bruklig 5 3 0,15 3 0,15 3 0,15 1 0,05

Stationär lösning 10 4 0,4 3 0,3 3 0,3 5 0,5

Total 100 3,05 2,75 2,85 2,7

Rank

Fortsätta (Ja/Nej/Kombinera)

1 3 2 4

Kriterier

Viktighet 

(Totalt 

100%)

Ljudupptagning Vibrationsmätning Kamera på kuggväxel

Koncept

Borra hål i hus

 

 

Vid metoden 3P erhölls ett resultat vilket redovisas i tabell 13. Tabellen visar på att 

konceptet med ljudupptagning även denna gång var det mest lämpade valet. 

 

Tabell 13 Resultat av 3P för felplock. 

Kuggfel

Criteria's Weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight Value P P x weight

1 Användarvänlig 9 8 72 4 36 6 54 4 36

2 Liten analystid 7 6 42 6 42 8 56 7 49

3 Pålitlighet 10 8 80 8 80 4 40 7 70

4 Minskat efterarbete 8 5 40 5 40 7 56 6 48

5 Sinnesstimulering 8 7 56 7 56 7 56 4 32

6 Tid som krävs för att få lösning bruklig 6 6 36 6 36 6 36 4 24

7 Stationär lösning 7 8 56 5 35 6 42 9 63

Weighted Totals 382 325 340 322

Overall Process Rating 1 3 2 4

Kamera på kuggväxel

3P (Production Preparation Process)

Ljudupptagning Borra hål i husVibrationsmätning
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9 Resultat i FMEA 

Den FMEA vilket arbetet utgick ifrån hade en total risktalssumma på 6415. Efter en 

skattad uppdatering med genererade åtgärder visade felläges- och effektanalysen på en 

total risktalssumma på 3370. Genom att dividera den senare risktalssumman med den 

ursprungliga risktalssumman erhölls en kvot på cirka 52,5 procent. Genom att sedan 

subtrahera denna term med ett(1) fås den procentuella minskningen. Risktalsvärdet 

hade då approximativt reducerats med 47,5 procent med valda koncept. För ett utdrag 

av den uppdaterade process- felläges- och effektanalysen se figur 36. 

 

Nr Krav Feltyp Feleffekt Förebyggande Upptäckt RPN Åtgärder Ansvar

#

Processfunktion och -krav 

eller

 artikelfunktion och -krav.

Tänkbara fel 

som gör att 

funktionen störs 

eller uteblir

Vilken 

konsekvens får 

felet när det 

inträffar. Hur 

uppfattar 

kunden felet? A
llv

a
rl
ig

h
e
ts

g
ra

d

K
la

s
s
if
ic

e
ri
n
g

Tänkbara orsaker 

till att felet 

uppkommer

F
ö
re

k
o
m

s
te

r

Metoder för att 

förebygga felet

Metoder för att 

upptäcka felet

U
p
p
tä

c
k
ts

m
ö
jl.

R
P

N
* 

R
is

k
ta

l

Rekommende-

rade åtgärder

Ansvarsom-

råde och 

måldatum för 

slutförande

Vidtagna 

åtgärder

A
llv

a
rl
ig

h
e
ts

g
ra

d

F
ö
re

k
o
m

s
te

r

U
p
p
tä

c
k
ts

m
ö
jl.

R
P

N
* 

R
is

k
ta

l

59

Placering av undre hus på 

styrhylsan (i en speciell vinkel 

beroende på 

kundapplikationa)

Felvridet undre 

hus F11 (90/180 

grader) 

beroende på 

kundapplikation

Montage hos 

kund ej möjligt 

(pumpen 

fungerar men 

kan ej 

monteras) 8 [2]

Operatören saknar 

bra 

produktionsteknisk

a förutsättning

Operatör missat 

texten i 

instruktionen

Operatören saknar 

förutsättningar

6

Extra text i fet stil 

på 

monteringsorder

2 operatörer ska 

signera 

monteringsorder 

när huset är vridet

Visuellt

8 384

Kamera

8 1 2 16

92 Placera torkkudde i 

zeruspåse

Glömt att lägga 

torkkudde i 

zeruspåse

Risk för 

kondens

Kan rosta
8 [2]

Operatör ej 

uppmärksam 5

Arbetsinstruktione

r

Produktrevision

9 360

Pick-to-light

8 1 2 16

56

Montering av axelpaket i hus

Kuggfel (1 kugg 

fel)

Störd funktion

Oljud

3

Flera olika 

felorsaker, ex.

Axelpaketet 

förflyttas till bana 2 

(risk att tappa 

kuggrepp)

Ej observant 

operatör

5

Visuellt (oljud)

8 120

Ljud-

upptagning

3 5 2 30

Resultat av åtgärderFelorsak

 

Figur 36 Utdrag ur P-FMEA med approximativa risktalsvärden. 
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10 Diskussion och slutsatser 

Syftet med arbetet var att erhålla en bättre kvalitetssäkring vid Fasta Motorers F11-

montering vilket i sin tur skulle ge mer tillfredsställda kunder. Eftersom projektet 

startades i ett skede där ett arbete kring kvalitetssäkring av F11-monteringsbanan 

redan påbörjats, i form av en P-FMEA, så blev den första utmaningen att sätta sig in i 

vad som gjorts. Detta dels genom att förstå hur verktyget fungerade i allmänhet, men 

också hur Parker som företag hade valt att tillämpa det.  

Med hänsyn till arbetets syfte, vilket i förlängd mening tolkades som mindre fel ut till 

kund, ansågs det även viktigt att identifiera vilka fel som de kom i kontakt med. Detta 

gjordes med hjälp av PQP-anmälningar och NCMR-rapporter och användes också för 

att styrka utfallet för förekomstkriterierna i felläges- och effektanalysen.  

Resultatet från dessa kommunikationskanaler, det vill säga fel, baserades på mänskliga 

iakttagelser där sedan en ansvarig från företaget gjort sitt utlåtande. För att denna typ 

av kommunikation skulle fungera krävdes att det fanns klara riktlinjer över vad som 

skulle göras vid kontroll av eventuella fel. Oavsett vem som monterade isär maskinen 

från företaget, serviceavdelning, produktrevision eller konstruktör så måste detta ske 

på ett korrekt sätt. Detta så att inte chanserna att påvisa fel försvann på grund av en 

oavsiktlig förändring vid nedmontering. 

 

Identifiering 

För PQP och NCMR samlades anmälningar och rapporter in från två år tillbaka. 

Anledningen till att två år valdes var på grund av att avslutade ärenden av PQP-

anmälningar endast sparades i två år. För att resultaten från de båda skulle sträcka sig 

över samma tid så beslutades därför att även NCMR-rapporter skulle samlas in för 

samma spann. Paretodiagram valdes eftersom de på ett effektivt sätt kunde påvisa i 

vilken ordning problemen borde prioriteras ur PQP respektive NCMR synvinkel. 

Vid den aktuella felläges- och effektanalysen krävdes ytterligare arbete för att 

identifiera kritiska problem. Genom att endast granska risktalet för varje specifikt 

problem gavs ett smidigt sätt att identifiera kritiska fel. Problemet med detta arbetssätt 

var att det inte tog hänsyn till om de olika kriterierna i risktalet hade olika viktighet 

[38][39][40]. Om allvarlighetsgrad A, förekomst F, upptäcktsmöjlighet U, 

multiplicerades med varandra kunde samma utfall fås, trots variering sinsemellan. Då 

A, F och U alla baserades på en skala från 1 till 10. Se figur 37. 
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Risktal = A x F x U

Om A =  8, F =  1, U = 1 fås Risktalet = 8

Om A =  2, F = 2, U =  2 fås Risktalet = 8

Om A = 2, F =  1, U = 4  fås Risktalet = 8  

Figur 37 Exempel på samma risktalsutfall vid varierande kriterievärde. 

 

Därför gjordes även en bedömning över risktalskriteriernas viktighet. Med tanke på 

arbetets syfte ansågs det vara viktigt att felen som uppstod fångades upp. I enighet 

med företaget bestämdes därför att feltyper med dålig upptäcktsmöjlighet också 

sorterades ut. 

 

Prioritering 

Ur ett kvalitetsperspektiv hade det bästa alternativet varit om möjligheten fanns att 

prioritera alla fel. Tyvärr är detta inte alltid praktiskt möjligt att tillämpa. På grund av 

tid och antalet personer som arbetade med projektet så krävdes det att prioriteringar 

gjordes över vad som skulle åtgärdas. Eftersom arbetet hade en tidsgräns på tio 

veckor valdes det att prioritera tre feltyper, felvridet lagerhus, felplock och kuggfel.  

Gemensamt för alla felplock var en hög allvarlighetsgrad samt att de i flesta fall var 

svårupptäckta på grund av de kundspecifika orderna. En detalj för en storlek kunde 

vara rätt i en order och fel i nästa. Därför gjordes ett beslut i samtycke med företaget 

om att inte endast prioritera plockningen av torkkudden, utan felplock och 

utelämning av plock över lag. NCMR-diagrammet visade dock inte på en hög 

förekomst av felplock. Det kunde bero på att maskiner, vilka slumpvis plockades till 

produktrevision, varit korrekta eller att det fanns brister i upptäcktsmöjligheten under 

revisionen. 

Kuggfel hade, i felläges- och effektanalysen, ett förhållandevis lågt värde på 

allvarlighetsgrad, vilket i sin tur medförde ett lägre risktal. Med risktalet i åtanke 

prioriterades dock ändå kuggfelet i samtycke med företaget, eftersom förekomsten var 

hög och upptäcktsmöjligheten låg. 

 

Konceptgenerering 

För att ta fram lösningskoncept användes en konceptgenereringsmetod tagen från 

boken Product Design and Development [15], eftersom det sedan tidigare fanns kunskap 

kring denna metod. Metoden som var indelad i fem steg syftade främst till 

konceptgenerering av produkter, men eftersom produkter och processer beror av 

varandra så ansågs metoden ändå vara aktuell. Detta styrktes också genom 

konsultering med Mats Eriksson, Universitetsadjutant i konstruktionsteknik vid 

Högskolan Västs avdelning för process- och produktutveckling [41]. 
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I efterhand kanske en ytterligare genomgång av problemen skulle medfört vidare 

insikt och vägledning i konceptgenereringen men med avseende på tidsaspekten så 

ansågs dock beslutet vara korrekt. 

Genom att inte bara se till den externa och slutgiltiga kunden utan även den personal 

som arbetade med processen gavs en större möjlighet till att de slutgiltiga lösningarna 

blev bra. Om personerna som arbetade med processen var missnöjda med lösningen, 

blev resultatet i sin tur lidande [15]. Vad gällde generering av egna lösningar på 

problemen så var dessa i efterhand lite svårhanterliga eftersom Parker efterfrågat att 

de helst såg en helhetslösning där någon extern källa stod för ansvaret av exempelvis 

service.  

Nästa steg i arbetet med konceptgenerering var granskning av den externa marknaden 

efter lösningar till de prioriterade problemen. I det här skedet kunde exempelvis 

slutanvändare intervjuas vilket dock tyvärr inte kändes aktuellt på grund av ärendets 

känsliga natur vad gällde kvalitetssäkring. Därför var det än mer viktigt att intervjun 

med eftermarknad från den interna sökningen, återspeglade vad de trodde slutkunden 

också ansåg. Här var också resultatet från PQP-anmälningarna till hjälp. Istället 

fokuserades arbetet på att söka och konsultera experter inom de prioriterade 

områdena. Detta skedde genom besök, telefonsamtal och e-post. I efterhand var det 

möjligt att konstatera att detta steg var mycket mer krävande än det från början antogs 

vara, främst då kontakt med företag via e-post.  Ytterligare gick det också att se en 

intresseminskning från företagen sett när ärendet rörde sig om en 

informationsbeskrivning och inte en jobbförfrågan.  

Granskning och sammanställning av koncepten kanske kunde ha förbättrats genom 

att ha infört ett klassificeringsträd eller liknande, för att på så vis gruppera lösningarna 

i klasser och försöka identifiera om det fanns några outforskade lösningsområden.  

I efterhand drogs slutsatsen att reflektion kring konceptgenereringen inte var så lätt att 

utföra i ett skede där konceptlösningarna inte var applicerade utan endast lösa idéer. 

Vid konceptgenerering hade inga ekonomiska förhållningar från företagets satts. Detta 

för att inte koncepten skulle räknas bort redan innan valet gjorts på grund av kostnad. 

 

Konceptval 

Det fanns ett flertal alternativa metoder för att kunna göra ett konceptval, emellertid 

var ingen metod vare sig rätt eller fel. Metoden screening och scoring valdes då det fanns 

en kännedom inom området sedan tidigare erfarenheter. Att konceptvalet gjordes 

genom en ytterligare metod var främst på grund av att företaget efterfrågade detta, då 

de inte hade någon kunskap inom screening och scoring. 

Vid viktningen av koncepten utgicks det alltid från ett normalfall. Det innebar till 

exempel att antaganden gjordes i form av att rätt artiklar låg placerade i lastbärarna då 

plockning av dem gjordes och då för många artiklar plockades ur en lastbärare var det 
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inte tillåtet att lägga tillbaka artikeln. Då viktningen gjordes var det också av stor 

väsentlighet att koncepten, vilka hade genererats, var informativa för att det skulle 

vara möjligt att avgöra för- respektive nackdelar dem emellan.  

 

Uppdatering av FMEA 

Vid uppdatering var det inte möjligt att sänka de prioriterade feltyperna i felläges- och 

effektanalysen med 100 procent. Detta på grund av att utvärderingskriterierna för 

allvarlighetsgrad samt upptäcktsmöjlighet inte kunde sänkas till ett, då det fortfarande var 

den befintliga monteringen. För de specifika kriterierna se figur 7 och figur 11. Att 

förekomsten kunde sänkas till ett ansågs möjligt genom att de koncept, vilka valdes, 

medförde en säkerhet så att feltyperna inte längre förekom vid normalfall. 

 

Allmän diskussion och slutsats 

I dagsläget valde Parker i Trollhättan att vid ett byte av en artikel i en maskin, också 

byta samma artikel i alla maskintyper. Detta på grund av att risken att göra fel ökade 

med många olika ingående artiklar. Det medförde då en extra omkostnad för 

resterande maskintyper och minskade vinstmarginalen på produkterna. Genom att nå 

målet för detta examensarbete var det inte bara möjligt att uppnå nöjda kunder utan 

också sänka denna omkostnad för företaget. Målet med examensarbetet var att 

reducera det totala risktalsvärdet i felläges- och effektanalysen. Detta kan uppfyllas då 

konceptvalen implementeras i den befintliga monteringen, vilket påvisades genom den 

approximativa bedömningen av felläges- och effektanalysen med insatta konceptval. 

Se figur 36. 

För att kunna applicera en ny lösning var det viktigt att först utarbeta ett 

standardiserat arbetssätt, så att det fanns en struktur att utgå ifrån. Bara då fanns det 

möjlighet att implementera en ny teknisk lösning med framgång. En annan viktig 

aspekt var att personal, som skulle arbeta med lösningen, kände en trygghet i det nya 

arbetssättet. Genom de intervjuer som genomförts med personal har det framkommit 

ett visst motstånd emot nya tekniska lösningar. Detta tros vara på grund av den 

trygghet det nuvarande arbetssättet skänkte samt en osäkerhet kring vad det nya 

arbetssättet kommer att ge. 

Slutligen ansåg företaget att det var viktigt med en leverantör som kunde leverera en 

helhetslösning för samtliga konceptval. Detta var av stor betydelse eftersom företaget 

sedan tidigare hade erfarenheten att flera leverantörer kunde göra att införandet av 

tekniska lösningar blev tidskrävande. Detta på grund av att applikationer från olika 

leverantörer behövde passa med varandra, men också att leverantören tog ansvar då 

komplikationer uppstod. Genom den externa sökningen var det ett företag som var 

mer lämpat i detta avseende än de andra. Det var Binar Elektronik AB. 
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11 Framtida arbete 

En rekommendation till fortsatt arbete blir att implementera de valda koncepten för 

respektive feltyp. För att realisera koncepten bör en specifikation över koncepten tas 

fram samt att en offert skickas ut till lämpliga leverantörer. Efter en eventuell 

implementering bör felläges- och effektanalysen uppdateras med avseende på det 

verkliga utfallet. Det skall dock noteras att felläges- och effektanalysen är ett levande 

dokument som kräver regelbunden uppdatering av det aktuella läget.  

Då visionen med felläges- och effektanalysen var att uppnå ”0-fel” i monteringen blir 

ett ytterligare förslag till framtida arbete att fortsätta finna lösningar på andra feltyper, 

vilka inte prioriterades i detta examensarbete. En feltyp som inte prioriterats var 

momentdragning av skruvar. Denna feltyp erhöll ett relativt högt risktal, 126, i 

felläges- och effektanalysen, vilket kan göra den lämplig att börja med vid fortsatt 

arbete efter implementeringen av de prioriterade konceptvalen. För denna feltyp kan 

en möjlig lösning vara en intelligent momentdragare. Den är intelligent på så vis att 

den känner av läget där ett moment dragits, vilket helt tar bort risken att skruvar av 

misstag inte blir åtdragna. Momentdragaren drar automatiskt rätt moment och 

indikerar detta genom att en grön lampa tänds. Det finns också möjlighet att 

synkronisera momentdragaren med konceptet för felplock, vilket medför att den hylsa 

som skall användas visas med en grön lampa och de andra hylsorna låses med 

magnetlås.  

Detta arbete avsåg kvalitetssäkring av befintlig montering, det finns dock fördelar med 

att istället utarbeta en helt ny monteringsplattform. Det erbjuder då möjlighet att 

sänka risktalen avsevärt i linje med visionen för felläges- och effektanalysen.  
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Bilaga A:1 

A. Mall med tillhörande kriterier för processflödeskarta 
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Bilaga B:1 

B. Mall med tillhörande kriterier för D-FMEA 
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Bilaga C:1 

C. Mall med tillhörande kriterier för P-FMEA 
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Bilaga D:1 

D. Diagram över PQP samt NCMR (konfidentiellt) 

 


