
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Mät- och provbänk 
för axelmedbringare 
 
Konceptstudie för en ny arbetsstation 
 

 

HUVUDOMRÅDE: Maskinteknik 
FÖRFATTARE: Daniel Nordqvist 
HANDLEDARE: Christoffer Wadman 
JÖNKÖPING 2018 Augusti 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom MP. Författarna svarar själva 
för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Christoffer Wadman 
Handledare:  Daniel Hegestrand 
Omfattning:  15 hp (grundnivå) 
Datum: 2018-08-02 



Abstract 
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Förord  

Detta är ett examensarbete inom maskinteknik med inriktning på produktutveckling och design vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping som har utförts hos Spicer Nordiska Kardan AB, SNK, i Åmål under 
våren 2018. 

Det har varit en mycket intressant och lärorik plats att skriva examensarbetet på detta verkstadsföretag. 
Jag har fått omsätta teoretisk kunskap, förvärvade under mina studier, för att hitta lösningar på 
praktiska problem och i och med det starta min resa mot min roll som ny ingenjör.  

Jag skulle därför vilja tacka Daniel Karlsson som har gett mig möjligheten att utföra mitt examensarbete 
på SNK. Även ett stort tack till Jörgen Åhl som har varit min uppdragsgivare.   

Ett stort tack till min handledare på skolan, Christoffer Wadman, som har bidragit med guidning, 
erfarenheter och diskussioner i mitt examensarbete. Tack även till Tekniska Högskolan i Jönköping 
som har givit mig chansen att studera.   

Jönköping 
2018-05-20 
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Abstract 
This thesis has been put together by a student at School of Engineering in Jönköping. The thesis was 
executed at Spicer Nordiska Kardan AB where the purpose was to construct a new workbench. The 
purpose was to improve the usage of yoke shafts when testing and measuring. 

The report starts with a terminology following a brief description about the company and why the area 
is relevant. This also includes a product description of the yoke shaft and its function in the prop shafts. 
The prop shaft is available in different sizes and models. 

It is followed by the aim of the project as well as questions answered with the literature from previous 
courses during the education of Mechanical Engineering, web pages and scientific articles. The project 
has been delimited to develop a conceivable concept. 

The Theoretical framework answers the questions using sources concerning Ergonomics, lighting and 
requirement specification. 

The process was conducted with a pre study to investigate the area where the workbench would take 
place. As a method, functional analysis, concept study, Pugh’s matrix, requirement specification, market 
analysis and modeling were used. 

During the concept generation, idea generation was done using CAD-system. This would be the basis for 
a CAD model of the bench. Generated model was also basis for load simulation. 

The result is presented with answers from the functional analysis, pre study and a requirement 
specification that was presented during the course of the work. Pictures of the final test bench where 
existing components, drawings on parts that must be manufactured, pictures of products that must be 
ordered and an order list can be found here. 

The work is summarized in Discussion and Conclusions on clarification of the results, how the 
requirements have been met, recommendations and further work. The thesis ends with References and 
Attachments. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har sammanställts av en student från Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet 
gjordes på Spicer Nordiska Kardan AB där det gick ut på att ta fram en ny arbetsbänk. Syftet var att 
förbättra hantering av axelmedbringare för provning och mätning.  

Rapporten inleds med en terminologi som följs av en kort beskrivning om företaget och varför området 
är relevant. Här ingår också en produktbeskrivning om axelmedbringare och om dess funktion i 
kardanaxeln. Kardanaxeln finns i olika storlekar och modeller.  

Detta följs av syftet med projektet samt frågeställningar som besvarats med litteratur från tidigare 
kurser i utbildningen, webbsidor och vetenskapliga artiklar. Rapporten har avgränsats till att ta fram ett 
tänkbart koncept.  

I teoretiskt ramverk besvaras frågorna med hjälp av källor om bland annat ergonomi och belysning. 
Företaget har bidragit med 5S-metodiken. 

Processen genomfördes med en förstudie för att undersöka området där arbetsbänken skulle ta plats. 
Som metod gjordes funktionsanalys, konceptstudie, Pughs matris, kravspecifikation, marknadsanalys 
och modellering. 

Under konceptgenereringen gjordes idégenerering med hjälp av CAD-system. Detta skulle bli underlag 
för en CAD-modell av bänken. Den genererade modellen utgjorde också en bas för simulering.  

Resultatet presenteras med en 3D-modell som togs fram under arbetets gång med hjälp av SolidWorks. 
I studien finns bilder över den slutliga provbänken där befintliga komponenter ska integreras. Ritningar 
på delar som måste tillverkas samt bilder på produkter som måste beställas är inkluderade.  

Rapporten summeras i diskussion och slutsatser med förtydligande av resultatet. Hur kraven har 
uppfyllts, rekommendationer och vidare arbete för att sedan avslutas med referenser och bilagor. 
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Terminologi  
Just-in-time” Innebär att artiklar levereras i rätt tid, dvs när den behövs för att produktion 

ska kunna utföras och följaktligen inte stoppa på grund av att en artikel saknas. 

Sekvens I detta sammanhang: Att produkterna finns tillgängliga i rätt turordning 
(Inom fordonsindustrin tillämpas kombinationen:Just in time + sekvens) 

Kardanaxel  En axel avsedd för kraftöverföring mellan växellåda och drivaxel 

Axel-medbringare  Komponent med utvändiga splines   
Splines-
medbringare 

 Komponent med invändiga splines 
 

Splinesförband Komponent som är sammansatt av en axelmedbringare och en 
Splinesmedbringare 

ISO 9001:2008 

 

Ledningssystem för kvalitet 
 
SS-EN ISO 9001 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem för en 
organisation: 
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-
och-foretagsledning-ledningssystem/ledningssystem/sseniso90012008/ 

Spicer Nordiska Kardan AB 

http://www.nordkardan.se/pdf/ISO9001_en.pdf  

ISO/TS 
16949:2009 

 

Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2008 
för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar (ISO/TS 16949:2009, 
IDT) 
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/kvalitet/kvalitetsledning-
och-kvalitetssakring/sisisots169492009/ 

Spicer Nordiska Kardan AB 

http://www.nordkardan.se/pdf/ISOTS16949_en.pdf  

ISO 14001:2004 

 

 Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004) 
 
Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. 
https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-
miljo/sseniso140012004/ 

Spicer Nordiska Kardan AB 

http://www.nordkardan.se/pdf/OHSAS%20-%20ISO14001.pdf  

OHSAS 
18001:2007 

 

Ledningssystem för arbetsmiljö - Vägledning för införande av OHSAS 
18001:2007 
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-
och-foretagsledning-
ledningssystem/foretagsorganisation/sisohsas180022009/ 

Spicer Nordiska Kardan AB 

http://www.nordkardan.se/pdf/OHSAS%20-%20ISO14001.pdf  
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1 Introduktion 
Spicer Nordiska Kardan AB är ett mekaniskt företag som tillverkar kardanaxlar för lastbilar med högt 
ställda krav på passform. Vid diskussion med uppdragsgivaren framkom det att det fanns ett behov av 
att förbättra arbetsmiljön för dess anställda så att kontrollen av dessa produkter skulle kunna utföras 
ändamålsenligt. 

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta arbete är att axelmedbringarna som tillverkas på plats och testas, med stor 
frekvens, är en av de viktigaste komponenterna och ingår i ett stort antal av företagets produkter. Det är 
dock besvärligt att utföra dessa provningar på grund av att den nuvarande arbetsplatsen inte är 
arbetsmiljömässigt lämplig.  

Hos företaget definieras en optimal arbetsplats där avsett arbete ska kunna utföras på ett “Säkert, Rätt 
och Snabbt” sätt. Företaget betonar, “Safety First” – Alltid säkerheten först!  

Syftet med denna studie är ta fram en kravspecifikation för en optimal arbetsplats för att göra en 
upphandling. Kravspecifikationen baseras på produktutvecklingsprocessen och är underbyggd med de 
analyser, konceptstudier och den prototyp som behövs för ändamålet. 

För att få en förståelse varför denna komponent är viktig för företaget kommer en kort företags- och 
produktbeskrivning att redovisas. Därefter beskrivs problembeskrivningen, syftet och 
frågeställningarna. Rapportens avgränsningar redovisas och kapitlet avslutas med rapportens 
disposition. 

 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

 

Dana Incorporated 

Figur 1: Danas huvudkontor [1, s.5]. 

 

Examensarbetet utfördes på Spicer Nordiska Kardan i Åmål, dotterföretag till det globala Dana 
Incorporated med huvudkontor i Maumee i Ohio i USA. Företaget grundades 1904 och har idag ca 30 
100 anställda i 33 länder på 6 kontinenter. Dana har 139 anläggningar varav 22 är tekniska center och 
har 10 000 kunder i 142 länder. [2] 

På fabriken i Åmål finns kärnkompetens i bearbetning, montering, balansering och efterbehandling. 
Företaget levererar ca 165 000 enheter/år. Huvudprodukterna som görs är: kardanaxlar, mellanaxlar, 
kopplingar, kortkopplingar och stödlager (se bilaga 5). Produktionen är avsedd för kommersiella och 
terränggående fordon, (bygg, anläggningar och jordbruk) såsom lastbilar, bussar och maskiner. [3] 
Produktionen levereras ”just-in-time” i sekvens, till kunderna (se terminologi). 
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Standarderna som anläggningen är godkänd för: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 
och OHSAS 18001:2007. Se terminologi för respektive ISO-standarder. 

Spicer Nordiska Kardan AB är en fabrik inom divisionen Commercial Vehicle och har ca 120 anställda. 
[2] 

 

Figur 2: Dana Business Overview [3] 

 

Dana är uppdelat i fyra divisioner: [3] 

 Light Vehicle (personbilar, suvar och lätta lastbilar) 

 Commercial Vehicle (medeltunga och tunga fordon). 

 Off-highway (terränggående fordon). 

 Power technologies (med produkter till bland annat fordonselektrifiering).  
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Figur 3: Danakoncernen i siffror [2] 
 
 

 
Figur 4: Platser där DANA medverkar. [2] 
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1.1.2 Produktbeskrivning 

1.1.2.1 Kardanaxel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Monterad kardanaxel 
Figur 5 visar en typisk installation av en kardanaxel. Bilden visar hur en längsmonterad dieselmotor 
med en växellåda och en stel bakaxel är ihopkopplade med hjälp av en kardanaxel. Dess huvuduppgift 
är att överföra vridmomentet som motorn skapar och skickar vidare via växellådan. Beroende på 
lastbilens storlek och motorns styrka väljs en kardanaxel som ska klara av ett operativt vridmoment på 
mellan 10 000 Nm och 35 000 Nm. [4] 

 

 
Figur 5: Sprängskiss av kardanaxel. 

En kardanaxel består utav många standardiserade delar som används i flera varianter där rörlängden 
varierar inom respektive grupp. Ovanför finns en exploderad vy av en kardanaxel som monteras 
vanligen mellan växellåda och drivaxel. 
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1.1.2.2 Splinesmedbringare 

 
Figur 6: Längdförändring av kardanaxel. 

 

Figur 7 visar problematiken med längdförändring av kardanaxeln. Ur detta problem skapades 
splinesförbandet. Den består i sin tur av en axelmedbringare och splinesmedbringare. På bilden visas 
den i position C. 

Syftet är alltså att överföra kraften i en roterande kardanaxel samtidigt som längden på kardanaxeln 
varierar i och med underlaget varierar då drivaxeln rör sig i höjdled. När de båda delarna är ihopsatta 
heter det splinesförband, (se terminologi). Nedan visas de båda komponenterna i figur 8 och 9. 

 
Figur 7: Axelmedbringare 

 

 
Figur 8: Splinesmedbringare 

 

1.1.3 Områdesval 

Axelmedbringare är en viktig komponent som måste uppfylla ett antal villkor eller kriterier. Därför 
behövs en arbetsplats där dessa mätningar kan utföras på ett korrekt, arbetsmiljömässigt och 
ergonomiskt sätt. Med tiden har ett antal önskemål framförts till företagsledningen på 
förbättringsåtgärder. Med detta som grund beslutades det att ta fram ett förslag på en vidareutvecklad 
arbetsbänk.  

Denna mät- och provbänk används för att mäta och testa en axelmedbringares (figur 8) funktion och 
egenskaper. Den kommer senare testas så att den fungerar tillsammans med en annan viktig 
komponent, en splinesmedbringare (figur 9). Några typiska egenskaper för en axelmedbringare som 
mäts visas i tabell 1: 
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Tabell 1: Exempel på kontrollmoment som görs på axelmedbringare. Beroende på produkt görs olika frekventa 
mätningar på kontrollmomenten nedan. Gemensamt för alla är att alla varianter av axelmedbringare omfattas 
av första bit kontroll. Sedan kan det göras till exempel kontroll på var tolfte bit, var 24:e bit, etc. Om felaktigt 
värde fås i kontrollen ska de tidigare i sekvensen ej mätta detaljerna kontrolleras. Toleranserna i denna tabell är 
bara ett exempel på krav för noggrannhet, exakta mått finns i respektive godkänd ritning. 

Kontrollmoment Kommentar 

Längd (hela och delar av axeln enligt ritning) 0 / +0,1 mm  

Dubbhål Används för att centrera axelmedbringarens råämnen 
för bearbetningar 

Bredd (öron) Används för som fäste för axelkorsen. Tolerans -
0,5mm 

Släppning, djup Släppning används för spårringar  

Släppning, diameter Släppning används för spårringar  

Bredd, spår Tolerans +0,3 mm 

Spåravstånd (längd) öron -0,063mm / +0,0mm 

Diameter, yttre (öron) Tolerans +-10 µm 

Diameter, spår (öron) Tolerans +-10 µm 

Rakhet (öron) Tolerans +-10 µm 

Symmetri (öron) Tolerans +-10 µm 

Rundhet (öron) Viktigt för axelkorsens lagerbussningar 

Vinkelräthet (spline) Exempelvis 4°  

Diameter (splines) ±0,05 mm 

Parallellitet (splines) -0,005 mm / -0,03 mm 

Spåravstånd (bredd)  -0,025 mm / +0,035 mm  

Spårdjup (splines) -0 / +0,03 mm 

Radialkast  ±15 µm 

Splinesprofil (längd)  -0,5 mm / +1,5 mm 

Ytdefekter (splines) Visuell kontroll 

Ytjämnhet  Ytjämnhetsmätare tex 5 µm 
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1.2 Problembeskrivning 
Detta problemområde har tagits fram tillsammans med företaget. Det kommer att ingå i detta 
examensarbete. Företaget vill ha hjälp med att ta fram en kravspecifikation för att kunna tillmötesgå 
krav på en optimal arbetsplats. Därmed ska den också kunna återanvändas för övriga arbetsplatser inom 
företaget. Fokus är dock på det valda området.  

Arbetsplatsen används för mätning av axelmedbringare. Det är en arbetsstation där det utförs 
regelbundna mätningar av viktiga parametrar. Platsen i sig har utvecklats med åren och har följaktligen 
fått tillägg allt eftersom behov har dykt upp. Därför har vissa tillägg fått en mindre lämplig utformning. 
Se nedan figur 10. 

 
Figur 9: Den nuvarande provbänken 

1.2.1 Identifierade punkter att åtgärda 
 

 Sammanhållen arbetsyta saknas. 
 Brist på avställningsytor och plats för ritningar och dokumentation. 
 Svårt att upprätthålla 5S (ordning och reda), se bilaga 4. 
 Bättre ergonomi behövs i form av höjdjustering (både kort och lång personal). 
 Bättre belysning och elinstallation. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
För att kunna bidra med god produktivitet behövs en god arbetsmiljö, ett arbetsbord där det kan utföras 
föreskrivna mätningar och provningar av produkten (se tabell 1) som heter axelmedbringare, (figur 6). 
Den ingår i kardanaxeln som används till kraftöverföring för fordon, som i det här fallet lastbilar, bussar, 
byggmaskiner med flera. 

Denna produkt finns i flera olika storlekar och därmed också i olika vikter. Denna provning ska då kunna 
göras säkert, rätt och snabbt. Dessutom bör arbetsbordet vara organiserat och utformat för hantering av 
verktyg som används för att mäta och prova axelmedbringare. Utformningen av bordet bör också 
underlätta 5S som är ett systematiskt sätt att strukturera arbetet i hela fabriken. Företagets tillämpning 
av 5S finns beskrivet bilaga 4. En detaljerad beskrivning av 5S finns beskrivet i kapitel 2.1.3. 

Därmed är studiens frågeställning: 

Hur ska utformningen av en provbänk för axelmedbringare i olika storlekar se ut? 
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1.4 Avgränsningar 
Den här studien är till sin natur en kravspecifikation. För att få fram alla krav och avgränsningar har 
produktutvecklingsprocessen för ”Konstruktion och design” och dess iterativa steg, (se figur 13), använts 
för att definiera studiens omfattning och avgränsningar. Här följer dess avgränsningar. 

Eftersom studien är tidsbegränsad fanns det inget utrymme för att göra en fullskalig och verklig 
prototyp. Arbetet har fokuserat på att ta fram ett tänkbart koncept istället. En CAD-baserad prototyp är 
tillräcklig. 

Konstruktion och Design kommer att utföras med CAD-systemet SolidWorks för att generera 
Koncepten, Simulering och Prototyp som sedan renderas i en isometrisk 3D-vy. 

Eftersom ramen utgör stommen för bänkens styvhet ska beräkningar göras av dess hållfasthet. 
Belastningssimulering ska göras och ställningstagandet till det beror på flertalet samverkande 
parametrar.  
Det är axelmedbringarens 12 grundmodeller och dess olika vikter, samt respektive modells påverkan om 
den är i liggande eller stående läge (kastmätning) för mätning. 

Faktorer såsom utmattning och vibration kan försummas vid belastningssimuleringarna.  

Framtagning av en prototyp begränsas till att bara omfatta ett förslag, det vill säga det godkända 
konceptförslaget som får bäst värden efter eliminering med hjälp av Pugh´s matris, annars blir arbetet 
för omfattande. 

Ramens delar är också tänkta att tillverkas genom extrusion, en process som används för att göra 
profiler. Profilerna här följer inte standardmodeller utan är gjorda av författaren själv. Hur verktygen 
för dessa profiler utformas tas ej upp.  

Materialval görs med hjälp av CES EduPack. Här är det begränsat till aluminium eftersom det är den 
vanligaste metallen för extrusion. Delarna är också tänkta att svetsas ihop vid tillverkning. 

Hydrualiskt lyftsystem är tänkt att användas till bänken för att göra den justerbar av ergonomiska skäl. 
Här används ett färdigt exemplar från ett företag vilket tas upp i bilaga 1. 

Övriga konstruktioner som också tillverkas kommer bara läggas till för att ge en visuell bild över 
projektet.  

Verktyg som används på den nuvarande arbetsplatsen kommer integreras med den nya. Dessa redovisas 
separat enligt bilaga 18 och 19. 

I konstruktionen ska ett antal objekt från den gamla bänken återanvändas och integreras. Dessa 
redovisas separat enligt bilaga 18 och 19. 

Rådande kunskap om ergonomi ska tillämpas och integreras vid utformningen av arbetsplatsens 
arbetsmiljö. Då detta är en stående arbetsplats tas det därför upp information kring ryggen hos 
människan och optimal arbetsyta. 

Rådande kunskap om belysning ska tillämpas och integreras vid utformningen av   arbetsplatsen. Här 
tas olika typer av lampor upp där sedan en jämförelse gjorts emellan dem för att ta fram en lampa som 
passar till den givna arbetsplatsen. 

Företagets metod för ordning och reda, 5S, ska tillämpas vid utformning av förvaring. I bilaga 25-27 
visas hur verktyg kan förvaras.   

Bänken kommer inte att masstillverkas utan är specialanpassad efter arbetssituationen. Därför tas inte 
något tillverkningsunderlag fram. 

Upphandling av arbetsplatsen kommer inte heller att ingå. Företaget är fritt att disponera 
kravspecifikationen för framtida upphandlingar. 
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Enligt gällande regelverk, kommer denna arbetsplats att omfattas av krav på CE-märkning. CE-
märkning ingår inte i studien men det bifogas information om hur det ska göras. Se bilaga 29. 

Konstruktionen kommer att utföras i aluminiumprofil. Mer om detta beskrivs i kapitel 2.8. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av 6 kapitel. Den inleds med en lista över terminologier från fordonsindustrin. 
Därefter följer: 

Kapitel 1 – Introduktion: Här presenteras bakgrunden till detta arbete med områdesval och 
problembeskrivning, syfte och avgränsningar. Företaget presenteras samt dess produkter för att ge en 
förståelse för uppdragets betydelse. Slutligen kan det läsas om studiens disposition. 

Kapitel 2 - Teoretiskt ramverk: Förtydligar problembeskrivningen med frågeställningar och dess 
kopplingar till teorin. Här ges fakta kring konstruktion, ergonomi, belysning och förvaring. Likaså hur 
problematiken kan hanteras med fysiska eller virtuella prototyper. 

Kapitel 3 – Metod: I detta kapitel redovisas hur frågeställningarna har besvarats. Vilken typ av studie 
och vilka metoder som använts. 

Kapitel 4 – Genomförande: Här visas de olika stegen som gjordes för att komma fram till resultatet. 
Tillämpningen av de iterativa stegen i produktutvecklingsprocessen som återfinns i konstruktion och 
design. Efter det följer genomförande och implementation som visar hur arbetet har gått till för att 
komma fram till resultatet. 

Kapitel 5 – Resultat: Beskriver i detalj resultatet av den slutliga konceptstudien med prototyp. 

Kapitel 6 - Diskussion och slutsats: Här följer diskussion och slutsatser kring resultatet och vidare 
framtida arbete. 

Rapporten avslutas med referenser samt bilagor.
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2 Teoretiskt ramverk 
Här tas fakta upp som besvarar frågeställningarna. Först ges en kort beskrivning över hur en lämplig 
arbetsplats ser ut. Efter det följs det upp med produktbeskrivning om axelmedbringare och dess 
användning i kardanaxeln. Därefter kommer kravspecifikationen samt produktutvecklingsprocessen. 
Vidare kommer modellering, ergonomi, belysning, förvaring och konstruktion att behandlas med dess 
individuella detaljer. 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  
För att kunna utföra sitt arbete behövs det en arbetsplats där det kan utföras på ett praktiskt, effektivt 
och komfortabelt sätt. Observera dock att behoven för den aktuella arbetsplatsen varierar stort inom 
industri och tillämpning. Viktigt är att klarlägga vilken sorts arbete som ska utföras. Parametrar att ta 
ställning till kan vara storlek på bänken, dess ytmaterial, krav på förvaring och avställning som 
arbetsplatsens ergonomi. [5] 

För att få en förståelse för vad som ska hanteras i praktiken på detta arbetsbord, det vill säga, vilken 
sorts produkter, redovisas här kort en produktbeskrivning med dess tekniska egenskaper. 

 

2.1.1 Produktbeskrivning  

Kardanaxlarna som tillverkas är indelade i tre grupper: NKA – Nordiska Kardan, C – Compact och 
Scanias P-modeller. 

 
Figur 10: Typmodeller av kardanaxel 

 

2.1.2 Tekniska egenskaper  

Respektive modell av kardanaxel är konstruerad för att tåla en belastning, det vill säga, ett 
funktionsmoment där garantin för livslängd gäller. Respektive modell har också en övre gräns, det vill 
säga, brottgräns. Om det överskrids kommer kardanaxeln att gå sönder. I tabell 2 nedan visas några 
olika kardanaxlars modellprestanda.  
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Tabell 2: Vridmoment per axeltyp 

Axelstorlek Funktionsmoment Brottgräns 

  [Nm] [Nm] 

2035 10 000 15 000 

2040 14 000 22 000 

2045 17 000 28 000 

2055 25 000 41 700 

2060 30 000 50 000 
 

En kardanaxel är dimensionerad för att tåla laster 
inom respektive användningsområde.  

Livslängden hos en kardanaxel har följande 
garanterade körsträckor/-timmar: [4] 

 1 000 000 km för tunga fordon 

 250 000 km för anläggningsfordon  

 10 000 timmar för maskiner  

 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
För att förstå kravspecifikationens betydelse behövs en helhetsbild. Med utgångspunkt från 
produktutvecklingsprocessen och dess delprocess, konstruktion och design kommer dess betydelse att 
visas och hur den samverkar med andra delar. 

 

2.2.1 Produktutveckling i företag 

Figur 11: Produktutveckling i företag [6, s.61] 

I processen för Produktutveckling ingår Marknadsbearbetning, Konstruktion och design samt 
Tillverkning. Det är i delprocessen ”Konstruktion och design” som det ingår att ta fram 
kravspecifikation, en konceptmodell, en prototyp och ett tillverkningsunderlag. [6, s.61] 

Dessa fyra modeller bildar grunden som informationsbärare och kommer att användas av alla som är 
involverade i processen för produktframtagning. Se figur 13. [6, s.61] 
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2.2.2 Konstruktion och design i produktutvecklingsprocessen 

 

Figur 12: Konstruktion och design i produktutvecklingsprocessen 

[6, s.63] 

 

2.2.2.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett sammanhållet dokument med beskrivning av vad som ska levereras. Detta 
används ofta vid upphandling av en produkt eller en tjänst. Detta kommer att beskrivas mer i detalj i 
kommande kapitel. [6, s.64] 

2.2.2.2 Konceptmodell 
Detta är en beskrivning av en produkt, ofta visuell, som har tillkommit via en iterativ process där dess 
utformning baserad på den funktion som produkten ska levereras. Den baseras på informationen i 
kravspecifikationen varefter det tas fram en syntes och modellering. Därefter analyseras resultatet för 
att se om kraven enligt kravspecifikationen har uppfyllts. Detta fortgår till dess att samtliga krav är 
uppfyllda. [6, s.64] 

2.2.2.3 Prototypmodell 
När en godkänd konceptmodell finns kan nästa steg initieras. Här används konceptmodellen för att ta 
fram en så kallad primärkonstruktion. Detta är en detaljerad modell med syfte att få fram en 
funktionsriktig prototypmodell. [6, s.64] 

2.2.2.4 Tillverkningsunderlag 
Sista steget består av att utgå från den funktionsriktiga prototypmodellen som sedan anpassas för 
tillverkningen. Det vill säga, prototypen anpassas efter den befintliga tillverkningsutrustningen. När 
detta steg är godkänt och klart så är konstruktion- och designprocessen avslutad och ansvaret för 
produkten kan lämnas över till tillverkningsorganisationen. [6, s.65] 
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2.3 Modellering 
Prototyp är en modell som kan vara fysisk eller virtuell. Att göra fysiska modeller av koncept så kallade 
prototyper för att sedan testa i laboratoriemiljö är både tidskrävande och dyrt. Det ska dock sägas att 
fysiska modeller inte kan uteslutas helt.  

 

2.3.1 Avvägning Fysisk eller Virtuell 
Här kommer ett viktigt moment vid hantering av konceptmodellen. Fysiska modeller tar tid att ta fram 
och belastningsprovningar kommer att så småningom att förstöra dem så att nya måste tas fram. Därför 
görs funktionsprototyper, det vill säga, en del av en komplett prototyp för att utföra funktionstest.  

Virtuella är följaktligen snabbare men här måste det också begränsas till de omfång som finns eftersom 
beräkningar utgår från en ”punkt” i modellen. Med detta i åtanke, det vill säga, det ska finnas i åtanke 
att en simulerad modell med hjälp av beräkningar ger information om hur den virtuella modellens 
egenskaper kan fungera och inte hur den fysiska produktens beteenden blir i verkligheten. 

Konsten blir att göra en avvägning, med andra ord, bestämma vad som är en ”lagom komplex” modell! 
[6, s.530] 

Figur 13 : Modell och verklighet [6, s.530] 

 

2.3.1.1 Strikt bevisning 
Anledningen till att en virtuell modell inte kan bevisas har sitt ursprung i att en modell approximeras 
utifrån en detaljeringsnivå för en given situation. Det är alltså inte en ”totalmodell” som täcker samtliga 
situationer/förhållanden som den kan utsättas för. Därför behövs det arbete för de olika modeller som 
är definierade att klara av specifik simulering, det vill säga, en problemställning. [6, s.530] 
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2.3.2 Fysiska prototyper 
Dessa kan vara framtagna för olika ändamål och av olika slag: 

Mock-up: Detta är en prototyp som tas fram för att visa produktens yttre egenskaper. Exempelvis färg, 
ytans beskaffenhet och dess form. Med andra ord, ett försök att återskapa dess ”Look & Feel”. [6, s.124] 

Funktionsprototyp: Syftet med denna prototyp är att kunna i laboratoriemiljö kunna testa och 
verifiera en teknisk lösning. Fokus är funktionalitet. [6, s.124] 

Nollserieprototyp: En prototyp tillverkad som om den vore serieproducerad för att kunna utföra ett 
så kallat fältprov, det vill säga, ett verkligt prov / användning av produkten. [6, s.125] 

Prototyp för destruerande provningar: Det är en prototyp avsedd för olika typer av tester där dess 
egenskaper provas till dess att den blir förstörd. Till exempel belastningar, krockprov, fallprov, 
slagtålighet, kemikaliers inverkan, vattentålighet, eldmotstånd etc. [6, s.125] 

 

2.3.3 Virtuella prototyper / CAE Modellering 
Numera skapas ofta en virtuell modell med hjälp av CAD-system. En motsvarande provning av en 
virtuell modell i datormiljö, det vill säga, en simulering är både snabbare och effektivare. Därför används 
alltmer virtuella prototyper. [6, s.529] 

Det går att göra stort antal prov som visar vad som händer om viktiga parametrar ändras. Det kan vara 
materialval och dimensioner som avslöjar om konstruktionens funktion och om den tål förutsedda 
belastningar och var brottgränsen uppträder. [6, s.529] 

Förutom att kunna vrida och vända på modellen för att kunna se den ur olika vinklar är det också möjligt 
att visualisera med hjälp av virtual reality (VR) glasögon. [6, s.612] Detta möjliggör att kunna ”gå in i 
modellen” vilket är speciellt användbart när många och/eller stora objekt ska hanteras. Detta i 
kombination med till exempel rörläggningar, trappor och hissar för att se om de hindrar varandra på 
något sätt. Detsamma gäller om en person ska ha tillgång till olika delar av ett objekt och hur det kan bli 
i praktiken. [6, s.529] 

CAD-system kan också hjälpa till med beräkningar och simuleringar av hur belastningar och 
deformationer påverkar modellen som sedan visas på bildskärmen. [6, s.529] En av de stora fördelarna 
med CAD-system är att modellerna också kan skrivas ut med 3D-teknik, vilket också kallas Additiv 
tillverkning - AT. 

Vidare kan en ”BOM”-lista (Bill of Material) genereras, det vill säga, materiallista av ingående 
komponenter. Om det är integrerat med produktdatabaser kan också kostnader tas fram. 

 

2.4 Vad är en kravspecifikation? 
Detta kommer att beskrivas mer i detalj i följande kapitel.  

 

2.4.1 Grunden för en kravspecifikation. 
Grunden för en kravspecifikation kommer från förstudien. Det är en beskrivning av vad som ska göras. 
I specifikationen fastläggs de funktionella krav som finns och ska uppfyllas, det vill säga, vad produkten 
ska prestera eller möjliggöra att någon person ska kunna utföra. Ju mer detaljerad den är desto lättare 
är det för leverantören att uppskatta kostnader. För beställaren är det samtidigt ett verktyg att använda 
som fortlöpande kontroll på vad som ska levereras och dess kostnad. Kravspecifikationen kommer sedan 
förfinas under projektets gång. [6, s.116] [24, s.51] 
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2.4.2 Omfattning och detaljering av kravspecifikation 
Här är några av de viktigaste parametrarna som ska finnas med: [6, s.654]             

 Är det ett komplett objekt eller består det av flera delobjekt? Vilken eller vilka objekt ingår i 
respektive kravspecifikation? 

 Dess funktionsbeskrivning och funktionsparametrar. 
 Fysiska begränsningar, som till exempel hållfasthet, slitstyrka, etc. 
 Beröringspunkter mot andra projekt eller produkter och tjänster. Produkten i den aktuella 

kravspecifikationen kan vara en ingående komponent i en annan produkt. Här blir till exempel 
tid en viktig faktor genom processen, det vill säga, att synkroniseringen dem emellan fungerar. 

 Hur och när ska leveranser ske, så kallade milstolpar, (typiskt inom Stage-Gate-
Projektmodeller).  

 

2.5 Ergonomi 
Ergonomi betecknas som ett internationellt begrepp med varierande verkan i olika länder och kulturer. 
Definitionen av begreppet är brett och har enats inom International Ergonomics Association (IEA) [7, 
s.131] 

Ergonomi handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall genom att göra arbetet anpassat efter 
människan. Här ingår aspekter om fysik, organisation och mentalitet på arbetsmiljön. God ergonomi 
ska uppfyllas genom utformning och inredning av lokaler och arbetsplats, samt variation i rörelse och 
belastning för att öka kvalitéten på arbetet. [8] 

Skador kan uppstå i form av belastningsbesvär till exempel vid tunga lyft, repetitivt arbete och 
arbetsställningar och rörelser som är obekväma, ansträngande eller påfrestande. Även högt tempo och 
stress är bidragande faktorer till belastningsbesvär. [8]   

I USA har arbetsrelaterad aktivitet minskat de senaste decennierna. Enligt studier arbetar vuxna två 
tredjedelar av tiden i en statisk sittande ställning under en arbetsdag. Att sitta under långvariga perioder 
kan öka risken för fetma, typ 2 diabetes, muskuloskeletala sjukdomar, kardiovaskulär sjukdom och tidig 
dödlighet. Experter rekommenderar att ta bensträckare för att ackumulera två-fyra timmars stående 
position och utföra lättare aktivitet. [9] 

Justerbara arbetsstationer som också refereras till höjdjusterande bänkar låter arbetare variera sin 
ställning under en arbetsdag. Genom att stå upp längre än sitta uppnås positiva hälsoeffekter vilket 
inkluderar bland annat ökad vakenhet, lägre blodtryck och avlastning för ryggen. Här inverkas också 
blodflöde, metabolism och muskuloskeletala funktionen. [9] 

Höjden över golvet där det manuella arbetet görs styrs av kroppsställningen hos en individ. Är 
arbetshöjden för hög orsakas oönskad statisk belastning i musklerna kring skuldran och gör det 
dessutom svårare att utöva nedåtriktade krafter. Är arbetshöjden för låg är det tvunget att böja kroppen 
och huvudet framåt som i sin tur leder till större belastning i ryggen och nacken. Arbetshöjden kan också 
variera beroende vilken utrustning som används. Det som rekommenderas är följande: [7, s.176 - 177]  

 ”Precisionsarbete: 50 – 100 mm över armbågshöjd. Avlastning av armarna rekommenderas.” 
[7, s.176 - 177] 

 ”Lätt manuellt arbete: 50 – 100 mm under armbågshöjd.” [7, s.176 - 177] 
 ”Tungt arbete, speciellt om det kräver nedåtriktade krafter: 150 – 400 mm under 

armbågshöjd.” [7, s.176 - 177] 
 ”I samtliga fall bör en stabil fotställning kunna intas.” [7, s.176 – 177]  
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2.6 Belysning 
Artificiellt ljus uppstår som belysning från lampor. Detta synliga ljus kan precis som ultraviolett och 
infraröd strålning vara skadligt för hud och ögon i vissa mängder. Artificiellt ljus kan också orsaka 
hälsoproblem genom att störa den mänskliga kroppsklockan liksom det hormonella systemet. [10]   

De flesta lampor som används för belysning klassas som säkra trots att vissa avger UV-strålning. I värsta 
fall kan överexponering av dessa lampor under längre perioder orsaka hudcancer. Detta kan undvikas 
om ljuset täcks med plast eller glas som absorberar UV-strålningen. [11] 

Ur ögats perspektiv kan ultraviolett och infraröd strålning orsaka lesioner (sår) i hornhinnan och ögats 
lins. Det är dock väldigt osannolikt att det händer från lampor som används för belysning. Skador kan 
också uppstå i näthinnan som vanligtvis är permanenta. Artificiellt ljus är normalt sätt inte starkt nog 
för att “bränna” men kan ändå leda till kemiska reaktioner som blir skadliga. [11] 

 

2.6.1 Ljusets egenskaper  
Människan använder synen för att uppfatta informationen som ges. Detta kan delas in i två kategorier, 
ljusmiljö och synergonomi [7, s,269]. 

Ljusmiljö, det vill säga, omgivningens ljusförhållanden. Här behandlas olika ljuskällor och dess 
egenskaper, ljusets intensitet, sammansättning och riktning samt hur ljuset reflekteras och absorberas 
av arbetsytan och de objekt som hanteras. 
Synergonomi, det vill säga, att ljusmiljön är avpassad för personen i fråga att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Sammantaget är det en viktig förutsättning för att en person ska få förmåga att tolka 
vad den ser och därmed få korrekt information för att kunna ta beslut. [7, s,269]. 

Candela är en definition av mängden strålning per steradian, det vill säga, mängden ljus som strålar i 
bestämd riktning. Candela multiplicerat med rymdvinkeln (som har enheten steradian) ger Lumen. 
Lumen används för att mäta ljusflödet i alla riktningar, det vill säga, rundstrålanda ljuskällor. Här ingår 
bland annat glödlampor och lysrör. [12] 

Lux mäter mängden ljus som träffar en särskild yta (lumen/m2). Antag att ljusflödet är 1 lumen och 
träffytan 1 m2 då blir belysningen 1 lux. Det kan beskrivas som ljuskällans avstånd och ljuskäglans vinkel. 
[12] 

 

2.6.2 Glödlampan fasas ut 
”Så här har glödlampan successivt fasats ut, men det handlar inte bara om att få bort ineffektiva 
lampor utan också om att ställa krav på bra funktion och kvalitet för de effektiva lamporna.” [13] 

 ”September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor.” 
 ”September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor.” 
 ”September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor.” 
 ”September 2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts glödlampor.” 
 ”September 2016: Skärpta energieffektivitetskraven på riktade halogenlampor (Spotlights) 

för nätspänning (230 volt) vilket i praktiken innebar att de fasades ut.” 
 ”September 2018: Förbud mot Halogenlampor för nätspänning (230 volt)” 

[13] 
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2.6.3 Lampor 
Nedan visas de vanligt förekommande lamptyperna. 

 

2.6.3.1 Glödlampa  
Glödlamporna har med tiden ersatts eftersom de riskerar att gå sönder vid upptändning. Lampan har 
en livslängd på 700 – 1000 timmar, kan användas med dimmer och har en ljusstyrka på cirka 15 
lumen/watt. Observera att lampan inte görs längre, läs kap 2.6.2. 

 

2.6.3.2 Halogenlampa 

 Lampan är liten och enkel att producera. 
 Livslängden är längre än glödlampan, Energiklass C-D upp till 2000 timmar. 

OBS Har börjat fasas ut, Från september 2018 kommer halogenlampor i energiklass C-D att 
fasas ut. Har bara 30% lägre energiförbrukning än glödlampan! 

 Livslängden är längre än glödlampan, Energiklass B upp till 3000 timmar. 
 Håller på att konkurreras ut av LED lampor som är effektivare. 

Har bara 50% lägre energiförbrukning än glödlampan! 
 Färgtemperaturen i halogenlampan är högre eftersom. 
 Går att koppla till dimmer 
 Ljuset är vitare, har maximal färgåtergivning, Ra 100, det vill säga färger återges korrekt. [14] 

 

2.6.3.3 LED-lampa 

 LED-lampan (Light Emitting Diode) består utav lysdioder, inbyggda i en lampa.  
 Lampan är under konstant utveckling. 
 Passar till olika armaturer då storleken varierar mycket. 
 Lampan finns med kallt eller varmt ljus. 
 Livslängden är 15 gånger längre än glödlampan. 
 80 % lägre energiförbrukning. 
 Färgåtergivningen ligger på Ra 80. 
 Innehåller inget kvicksilver.  

[14] 
 

2.6.3.4 Lysrör  

 Det äldre lysröret har driftdon, kondensator eller glimtändare. 
 Den andra har elektroniska högfrekvensdriftdon (HF-don) 
 Lysrörens egenskaper visas med en tresiffrig kod 
 Innan röret tänds blinkar lysröret och ljuset flimrar. 
 Färgåtergivningen är sämre, gamla har runt Ra 80.  
 Lysrörsarmatur med högfrekvensdriftdon (HF-don), dessa tänds omedelbart och ljuset är 

flimmerfritt. 
 Det finns dimbara varianter 
 Det finns lysrör med olika färgtemperatur. 

[14] 

  



Teoretiskt ramverk 

27 

2.6.4 Bländning 
Bländning uppstår när ljuset gör det besvärligt för ögat, vare sig det är irritation eller försämrat seende. 
Det händer när: [7, s.274-275] 

 Ljusintensiteten är för starkt för ögat, det vill säga, ögats eget förmåga att anpassa sig med hjälp 
av pupillens storlek, neural dämpning av ljussignalerna och koncentration av ljuskänsliga 
pigment. 

 Mängden motljus som träffar ögat medför svårighet att se nyanser. 
 Ljus som faller in i ögat från sidan mot näthinnan gör att det blir svårt att urskilja bilden i fokus. 
 Kontrastbländning, det vill säga, stora skillnader inom synfältets olika delar. 
 Snabba växlingar mellan ljus och mörker. 

 

2.6.5 Kelvingrader  
Kelvingrader är enheten för att mäta färgtemperatur. Höga temperaturer ger ett blåare ljus och låga är 
rödaktigt. [7, s.281] 

 

2.6.6 Optimal belysning  
Optimalt är när ljusmiljö och synergonomi är i samspel samtidigt. Om rätt information finns tillgänglig 
för arbetsuppgiften finns förutsättningar för att individen kan vara produktiv. Personen kan vara aktiv 
utan att det orsakar trötthet på grund av synansträngning som i sin tur kan leda till ögontrötthet, allmän 
trötthet och huvudvärk. Då kan arbetsmiljön upplevas som komfortabel och därmed inverka på 
prestation och välbefinnande. [7, s,269] 

För att uppnå detta finns stöd i form av hur arbetsplatsen bör vara utformad i termer av grundbelysning, 
platsbelysning och punktbelysning. Det har tagits hänsyn till bländningsrisker, speciellt om det belysta 
objektet i sig är reflekterande exempelvis metallytor. Observera att ljuskapacitet ställs i relation till 
arbetsuppgiften såsom om det är viktigt att kunna observera detaljer, om kontroller ska kunna utföras, 
det vill säga, krav på noggrannhet. Detta ska sedan justeras utifrån individens synförmåga. [15] 

Arbetsmiljöverket har skapat en sida som heter ” Ljus och belysning” där ljus behandlas ur flera 
synvinklar. Där finns bland annat följande standard att utgå från, Europastandarden EN 12464-1. Den 
behandlar hur belysningen av arbetsplatser inomhus ska utformas. Till detta finns också 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning [16]. Här finns regler för belysning beskrivna på 
sidorna 42-45 med respektive paragraf §9-§15. [15] 

 

2.7 Förvaring & 5S 
På arbetsplatser är det viktigt att eftersträva ordning och reda för att undvika säkerhetsrisker och 
kvalitetsproblem. Detta på grund av att mycket tid går till spillo för att hitta den utrustning som behövs. 
[17] 

Problemet löses med 5S, en fem-stegsmetod som används för att skapa ett strukturerat arbetssätt på 
arbetsplatsen både för verkstäder och kontor. För att uppnå 5S ska metoden vara förankrad i hela 
organisationen där ledningen är aktiv och ger stöd till arbetet. Samt att alla som deltar är delaktiga. [17] 
Stegen som inkluderas i 5S är:  

Sortera - Handlar om att ta bort allt som inte är nödvändigt. Det som används dagligen ligger kvar. Det 
som används i vissa fall ska ligga lättåtkomligt. [17] 

Systematisera - Efter sortering ska arbetsstationen struktureras. I praktiken betyder detta att varje 
verktyg eller föremål har en fast plats på en tavla eller en hylla med hjälp av skuggning eller etiketter. 
[17] 
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Städa och rengör - Till exempel, att efter gjord mätning/provning ställa tillbaka verktyg och annat 
material. Så att när nästa provning ska göras så är arbetsstationen redo att användas. [17] 

Standardisera - Med hjälp av bilder och checklistor kan personalen få hjälp med att utföra provningar 
för respektive produkt. Här kan också en kontroll av mätinstrument, hur ofta, varför detta görs och i 
vilken ordning det ska utföras ingå. Det ska vara öppet för förbättringar. Om det görs en förbättring eller 
förändring måste alla i gruppen informeras. I dessa fall måste de signera den nya rutinen. [17] 

Skapa vana - Här gäller det att göra som det har sagts i de första fyra stegen. Att följa den standard 
som har bestämts. Att hålla saker och ting uppdaterat, att göra regelbundna kontroller, att uppmuntra 
till förbättringar och diskutera och uppmuntra personalen. Med hjälp utav detta kan arbetet utföras 
säkert, effektivt och snabbt, det vill säga, en god arbetsmiljö. [17] 

 

2.8 Konstruktion 

2.8.1 Aluminium 
Jordens kärnmassa består av 8% aluminium (atomnummer 13 i det periodiska systemet) som är den 
mest förekommande metallen och det tredje vanligaste grundämnet efter syre och kisel. Metallen 
uppstår inte i ren form utan oftast som mineraler, upptill 300 sorter i dagsläget. Det vanligaste är 
aluminium-sulfater bestående av en blandning av två svavelsyror. [18] 

Produktionen av aluminium görs i tre steg: [19] 

1. Utvinning av bauxit. 
2. Processera bauxit till alumina (aluminiumoxid). 
3. Framställa aluminium med hjälp av elektrolytisk reduktion 

Råmaterialet som aluminiumet framställs ur är bauxit, en mineral som finns i flera variationer och 
består i huvudsak av aluminiumoxid blandat med andra mineraler. Är halten över 50% klassas det som 
högkvalitativt. Vanligtvis utvinns bauxit via dagbrott där lager efter lager grävs upp och transporteras 
bort med hjälp av specialutrustning. I vissa fall måste aluminium utvinnas från underjordiska gruvor. 
Ur bauxit med en massa på exempelvis 4-5 ton kan två ton aluminiumoxid processeras för att senare 
framställas till ett ton rent aluminium. [19] 

Efter utvinningen kan bauxiten bearbetas till aluminiumoxid. Det brukar göras med en metod kallat 
“Bayer-processen”. Den är väldigt effektiv förutsatt att bauxiten är högkvalitativ. Metoden går ut på att 
lösa upp kristalliserad aluminiumhydrat i bauxiten med kaustiksoda, som görs vid höga temperaturer. 
När lösningen kyls ner och koncentreras kristalliseras aluminiumhydratet med skillnaden att ballast, 
som även kallas ‘röd lera’ separeras. Det blir då därför lättare att få undan rester. [19] 

Sintring är en annan metod som också används för att göra aluminiumoxid. Här värms pulver upp till 
hög temperatur. Denna process görs med kalk och natriumkarbonat som sedan separeras efteråt. 
Jämfört med Bayer-processen kräver sintring mer energi. Fördelen däremot är att metoden kan 
användas till bauxit med giftiga blandningar av kiseldioxid. [19]  

Aluminium är återvinningsbart eftersom dess egenskaper bevaras efter bearbetning. Det är också 
anledningen till att mycket energi sparas genom återvinning jämfört med nyproduktion. Allt som är 
gjort av aluminium kan återvinnas såsom bildelar, folie, cykeldelar och dryckesburkar. [19]  

 

2.8.2 Extrusion 
Extrusion (strängpressning) är en metod för tillverkning av långa produkter, alltifrån stänger och rör till 
komplicerade profiler. Utformandet varierar beroende på valet av material. För aluminium görs 
processen med hjälp av matriser utan smörjning. Det är också just aluminium som används för 
komplicerade hålprofiler eftersom det har god förmåga till svetsning och låg flytspänning. Till skillnad 
från stål som måste smörjas för att hindra ytsprickor på produkten och reducera presskrafter. Matrisen 
består av en cirkulär platta med ett hål utformat efter profilens geometri. [20, s.218-219] 
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Vid extrusion uppstår enorma plastiska deformationer vilket gör materialet formbart.  [20, s.220] 

Extrusion av aluminium är en kompatibel teknik som ger ett stort utbud profiler i olika former och 
storlekar. Egenskaperna som inkluderas till aluminium och dess legeringar är följande: [21] 

 Densitet motsvarande en tredjedel jämfört med stål. 
 Hög styrka i förhållande till vikt. 
 God elektrisk konduktivitet. 
 God termisk konduktivitet. 
 Avvisande mot korrosion. 
 Icke-magnetisk. 
 Reflekterar mer än 80% av ljuset. 
 God duktilitet och bearbetbarhet. 
 Kryogen seghet. 
 Varierande ytbehandlingar 
 Giftfri för matprocesser 
 Återvinningsbar 

 

2.8.3 Profiltyper 
Definitionen av extruderad profil kännetecknas som en produkt som är lång i förhållande till sitt eget 
tvärsnitt. Extrusion av aluminium gör det möjligt att göra profiler med valfria eller komplexa former. 
Dessa profiler delas upp i tre kategorier: [21] 

 Solid: tvärsnitt utan inneslutna eller delvis slutna tomrum (stänger, vajrar, balkar) 
 Ihålig: tvärsnitt med slutna tomrum i dess formgeometri (rör) 
 Halvt ihålig: tvärsnitt med delvis slutna tomrum i dess formgeometri  

Extrusion av profildesign varierar stort och finns idag i stort utbud både i former och funktioner. 
Kombinationer av fördelar för designgeometri och materialegenskaper leder till förbättringar av äldre 
produkter eller nya applikationer. Vare sig vilken profiltyp det handlar om är den huvudsakliga 
beaktningen tvärsnittet. Tvärsnittet i sig är en parameter för att ta fram produktionsutrustning, 
tillverkningsekonomi och andra valmöjligheter. Hur en legering sedan väljs ut baserat på designen beror 
på följande parametrar: [21] 

 Extrusion 
 Toleranser 
 Längd 
 Brottgräns 
 Elektrisk konduktivitet 
 Korrosion beständighet 
 Svetsbarhet 
 Bearbetbarhet 
 Återvinningsbarhet 
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Figur 14: Aluminiumlegeringar Denna lista består utav aluminiumlegeringar, indelat i klasser utefter dess 
egenskaper [22, s.7-3]. 

 

2.8.4 Svetsning  
Svetsning är en teknik som används för att foga samman metaller permanent. Det är effektivt, 
ekonomiskt och kan göras på flera olika sätt och i olika miljöer. Svetsning görs inom nästan allt som 
används idag. Det kan vara byggnation av skyskrapor, rymdteknologi, oljeriggar och automotiva fordon, 
utbudet är obegränsat. [23]  

Att svetsa aluminium kan göras på olika sätt. Två utav dem är MIG/MAG och TIG. 
MIG (Metal Inert Gas) använder en inert gas till exempel argon som skydd under svetsningen. 
Processen underlättas då gasen ersätter elektroderna belagda av mineralhöljen. Problemet däremot är 
att avkolning kan bildas. Det är också därifrån som MAG (Metal Active Gas) har skapats. Jämfört med 
MIG använder MAG en skyddsgas, oftast av argon och koldioxid, som reagerar med metallsmältan. [20, 
s.414] 

TIG (Tungsten Inert Gas) fungerar med eller utan påfyllning av material vid svetsningen. Vanligtvis 
görs detta enbart med uppsmältningen utan påfyllning av material för att foga samman, vilket är 
lämpligt för att svetsa aluminium. Med material smälts det ner tillsammans med svetsgodset med hjälp 
av ljuskällan från svetsen. [20, s.415] 
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3 Metod  
I det här kapitlet visas metoderna som använts för att utföra arbetet och hur de hänger ihop med 
frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Som tidigare definierat så är studiens frågeställning: 
Hur ska utformningen av en provbänk för axelmedbringare i olika storlekar se ut? 

Eftersom det handlar om en produktutveckling föll sig valet av metod naturligt att välja 
produktutvecklingsprocessen och dess steg att göra denna studie på. Här följer de steg som togs för att 
genomföra studien.  

 Arbetet inleddes med att gå igenom problembeskrivningen och dess identifierade punkter, det 
vill säga, förutsättningarna för det nya mätbordet baserat på det gamla bordets begränsningar. 
Med förutsättningarna enligt, ”Identifierade punkter att åtgärda”, (se kap 1.2.1) kunde den 
blivande kravspecifikationen börja struktureras och författas. När studien hade blivit definierad 
”Mät- och provbänk för axelmedbringare”, gjordes ett besök i fabriken och i samband med det 
gjordes en säkerhetsgenomgång med skyddsutrustning och andra regler. Arbetsplatsen visades 
och det gavs fria händer att hitta en lösning och ta fram en kravspecifikation på en ny mät- och 
provbänk.  
 

 Först skulle det göras en förstudie. Den gjordes genom att på plats ta reda hur de befintliga 
bänkarna såg ut. Det var allt ifrån mått till tillbehör och viktiga delar. Den summerades enligt 
”Identifierade punkter” och är baserad på inventeringen som gjordes med hjälp av protokollet i 
kap 3.2.2. Detta blev underlaget för kravspecifikationen. Den fick en första uppdatering och 
avstämning med uppdragsgivaren. 
 

 Därefter gjordes en funktionsanalys (se kapitel 4.2) utifrån resultatet av förstudien. 
Kravspecifikationen fick en ny uppdatering och avstämning med uppdragsgivaren. 
 

 En användarstudie gjordes också för att se hur bänken användes för hantering av 
axelmedbringare. Kravspecifikationen fick ytterligare en uppdatering och avstämning med 
uppdragsgivaren. 
 

 CES EduPack användes för att ta fram ett material för ramverket till bänkarna, detta 
specialiserat efter extrusion och därför var aluminium valet. Grafer gjordes utefter 
dragspänning mot styvhet och densitet mot viktpris. Dessutom begränsades detta till sökandet 
till svetsning då meningen var att profilerna som utgjorde ramen skulle svetsas ihop. Detta för 
att hitta en legering som kunde användas för tillverkningsmetoden, ha hög styrka i förhållande 
till sin egen vikt och inte kosta alltför mycket. Kravspecifikationen fick återigen en uppdatering 
och avstämning med uppdragsgivaren innan arbetet med konceptstudien kunde starta. 
 

 Nästa steg var att ta fram en konceptstudie. Detta blev som tidigare beskrivet en iterrerande 
process. Den genomfördes i sex omgångar. SolidWorks användes för att rita, designa och 
konstruera bänkarna. Totalt blev det 6 idéer. Dessa testades sedan genom simulering för att 
undersöka hållfastheten, genom dragspänning och böjning. Varje idé diskuterades med hjälp av 
brainstorming med uppdragsgivaren och de övriga teknikerna. För mer detaljer se kapital 4.1.   
 

 Pughs matris användes sedan för att ta fram den bänk som var mest lämpad för uppgiften. Detta 
var en jämförelse i bland annat hållfasthet, arbetsyta och placering av kastmätaren. Återigen så 
hölls avstämning med uppdragsgivaren och koncept nr 6 blev den godkända konceptmodellen. 
Nu kunde kravspecifikationen justeras och nästa steg initieras, att ta fram en så kallad prototyp. 
Detta är en detaljerad modell med syfte att få fram en funktionsriktig prototypmodell. 
  

 Därmed var det dags att beakta kraven för ergonomi, belysning och förvaring. Litteraturstudier 
genomfördes med avseende på rådande kunskap om ergonomi och belysning. Förvaring 
studerades utifrån företages fastställda standard enligt 5S och motsvarande litteraturstudier. 
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 För belysning gjordes en undersökning via internet för att hitta en lampa som skulle passa 
arbetsplatsen. Förvaring med 5S gjordes med SolidWorks för att se hur mätverktygen och 
instrumenten skulle kunna förvaras. 
 

 Med all fakta på plats kunde konstruktionen av prototypen starta och kunskapen om ergonomi, 
belysning och förvaring integreras. Därefter gjordes fullständiga ritningar av prototypen 
tillsammans med de nya delar som behövdes och ritningar av de befintliga komponenterna. För 
att visualisera allt detta som en enhet renderades också en isometrisk 3D-rendering, av 
prototypen. Samtidigt gjordes en sista uppdatering av kravspecifikationen och BOM-listan. 
Detta presenterades sedan för uppdragsgivaren. 

3.2 Metodbeskrivningar 

3.2.1 Förstudie 

En förstudie handlar om att göra en problemanalys, eventuellt för tänkbar nyutveckling. Från början är 
det viktigt att problemet blir allsidigt belyst genom att ta med olika kompetensområden. Här görs en 
undersökning över tänkbara tekniska lösningar utan att göra det kritiskt. Under denna process är 
resurserna förhållandevis begränsade, vilket bestämmer i det skedet produktens framtida kostnader. [6, 
s.115-117]  

I en förstudie ska funktionella krav uppfyllas utefter första kravspecifikationen, det vill säga, vad 
produkten ska uträtta. Efter modifiering av specifikationen tas en lösning fram på hur kraven ska 
uppfyllas. [6, s.115-117] 

Förstudien för detta projekt användes som en inledande del av arbetet för att lägga upp en plan på hur 
bänken skulle utformas. Det som granskades var arbetssituationens nuvarande brister, vad som ingick 
i bänken, hur bänken var uppbyggd, hur verktygen hanterades och vilka förbättringar som kunde göras.   

 Sammanhållen arbetsyta saknas. 
Nuvarande bänk består av tre separata ytor. 
 

 Brist på avställningsytor och plats för ritningar och dokumentation. 
Eftersom de tre arbetsytorna inte sitter ihop är det begränsat med plats och föremål kan ramla 
emellan. Därför är de också små i förhållande till ritningsstorlek och de är upptagna med annat. 
Följaktligen är det svårt att disponera den befintliga ytan. 
 

 Svårt att upprätthålla 5S (ordning och reda), se bilaga 4. 
Det finns i viss mån plats att strukturera upp men det finns ingen implementerad 5S-struktur. 
Ingen preciserad plats finns för de olika verktygen även om en del verkar ha fått en rimlig 
placering. 
 

 Bättre ergonomi behövs i form av höjdjustering (både kort och lång personal). 
Ergonomiskt tänk saknas. Arbetsplatsens olika delar är inte avpassade gentemot varandra. De 
är utspridda då det också saknas möjlighet att höjdanpassa den efter personalen som jobbar 
där. Placeringen av sektionerna är inte optimal eftersom de har tillkommit med tiden. 
Kastmätaren är separat och är dessutom placerad så att varje provning innebär flera lyft samt 
att de måste bäras i flera omgångar. 
 

 Bättre belysning och elinstallation. 
Belysningen på denna plats bestod bara av den allmänna belysningen vilket är lysrörsarmaturer. 
När personalen böjer sig över prover och bord uppstår det lätt skuggor där vissa av 
instrumenten kan bli svåra att läsa av. 
 

 Kommentar 
Förstudien baseras på en inventering på plats av rådande situation i syfte att undersöka hur det 
faktiskt ser ut. Det utfördes en inventering av observationer som dokumenteras i ett protokoll. 
Dessa användes sedan för att uppdatera funktionsanalysen med. Se nedan, ”Protokoll 
inventerade observationer”. 
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3.2.2 Protokoll inventerade observationer  
Här upprättades en enkel lista över objekt och observationer i syfte att komplettera funktionsanalysen, 
se tabell 3. Undersökningen började med att få en överblick av rådande situation genom att analysera 
arbetsplatsen. Analysen dokumenterades genom att skapa en strukturerad inventering av alla objekt 
och antecknade kommentarer för respektive.  

Tabell 3: Protokoll över förstudien. 

Uppbyggnad av ramen Den var uppdelad i två stativ. 

Arbetsyta  Uppdelad, ej sammanhållen. 

5S Ordning och reda borde implementeras. 

Motorn Improviserad konstruktion bestående av två kolvar som drevs med 
en elmotor. Kunde inte plockas isär och fick uppskatta dess 
konstruktion för att omsätta den till en cad-bild. Användes för att 
testa axelmedbringare med splinesmedbringare.   

Kastmätaren 

  

Stålklump som visade sig vara ett mätinstrument som satt väldigt 
högt upp. 

Axelmedbringare på 20 kilo blir väldigt tungt lyfta att flera gånger. 

Viktigt att axelmedbringare sätts åt rätt håll i kastmätaren, öronen 
nedåt.  

Elskåpet Ganska rörigt från utsidan, positionen stack ut mot gångpassagen 
det vill säga andra sidan av bordet och panelerna. Såg ingen 
huvudströmbrytare. 

Massa eluttag utspridda blandade med varandra både 2-fas och 3-
fas. 

Fotpedal på golvet för styrning av motorn.  

Eluttag Monterat på sidoskåp Elledningar till instrument passerade liggande/hängande över 
arbetsytan, även över motorsektionen. 

Splinesmedbringare Upptäckte att testfunktionen innebar ett testmoment där 
axelmedbringare och splinesmedbringare körde tillsammans i 
testriggen som var motordriven. 

Hylsor Olika storlekar, användes som stöd för axelmedbringaren, behövde 
plats för att förvaras. 

Vagnen till höger Det var i praktiken en extraförvaring vid sidan om. Hylsor, andra 
lösa splinesmedbrigare, lite verktyg blandat, däribland också ett 
anteckningsblock som någon hade lämnat/glömt. 

Infästning av bordsektioner 

  

Kastmätarstolpe var bultad, vänstra bordet var bultat, bordet med 
motorn var löst ej fastsatt i golvet, bordet till höger hade hjul. 

Verktyg Rörigt, vissa satt i hållare på vägg andra var utspridda. 

Eldrivna Testinstrument  Utspridda och dess elledningar som passerar löst över andra 
sektioner. 



Metod 

34 

  

Touchskärm Touchskärm hör till styrningen utav motorn som används för att 
simulera axelmedbringare som rör sig tillsammans med 
splinesmedbringare i ett splines-förband. 

Reflekterade yta från avgränsande skåpvägg gör att touchskärmen 
kan vara svårläst ibland. 

Ritningar 

  

Hängde vertikalt på panelerna bakom plastfilm, reflexer uppträder 
där i vissa vinklar, drabbar troligen kortväxta personer. 

Trasor för avtorkning Hängde löst på motorsektionen, till synes utan dedikerad plats. 

Tryckluftslang Användes vid behov för att blåsa rent spånor som satt kvar mellan 
splinesen, lösa spånor låg utspridda, därav fanns en sopkvast 
bredvid för att sopa ihop den.   

PC  Saknades. Om den integreras skulle flera moment underlättas, se 
rekommendationer 6.4.1 

 

3.2.3 Funktionsanalys 
Som utgångspunkt för kravspecifikation kan det göras en funktionsanalys som inte alltid behöver vara 
utformat efter reglerna. Dock får inte funktionskraven preciseras så att utrymme för lösningar 
begränsas. Är kravspecifikationen för luddig blir det svårt för designern att få ledning till var projektet 
ska gå. [24, s.52]  

När en produkt ska utformas finns det faktorer att tänka på, produktens existens, huvudsyftet, 
kärntanken och åstadkommande. När en funktionsanalys sätts upp delas funktionerna in i olika 
kategorier: [24, s.42-45] 

 Huvudfunktion – den grundläggande funktionen. 
 Nödvändig – funktioner som måste uppfyllas. 
 Önskvärd – funktioner som kan tänkas. 
 Onödig - funktioner som är onödiga. 

Funktionerna beskrivs som ord med ett verb och ett substantiv vardera. Till det läggs också 
funktionsgränser vilket ger information om vilka egenskaper produkten ska ha. [24, s.42-45] 

För att uppfylla huvudfunktionerna måste de övriga funktionerna uppfyllas först. Detta kan beskrivas 
som ett funktionsträd. I riktning mot huvudfunktionen ges svar på frågan ”Varför?” och åt andra hållet 
”Hur?”. Det ger en bild över hur funktionerna med vardera syften samverkar. [24 s.42-45] 

Denna metod utvecklades av Lawrens D. Mils på General Electric och hör till värdeanalysen. Metoden 
går ut på att förenkla produktionen och produkten genom att flytta fokus från produktions- till 
produktutvecklingsprocessen. Meningen med detta är att göra en samling av funktioner och egenskaper 
som produkten ska förestå. Det är också detta som varan ska uttryckas i. [25] 

Funktionsanalysen i detta projekt beskrivs mer i detalj i kap 4.2.  

 

3.2.4 Användarstudie 

För att en designprocess ska ge resultat måste användaren alltid hamna i fokus. 

Grunden till konceptutvecklingen ligger via analysering av olika kvalitativa och kvantitativa studier, 
omvärldsstudier, samtal och tester med målgrupperna och behovs- och funktionsanalyser. Processen 
kan variera beroende på uppdraget. [26]   
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Viktigt att tänka på är att användaren för den skapta produkten är brukaren och inte designern eller 
uppdragsgivaren. Sedan behöver det inte betyda att köparen är kunden och brukaren är konsumenten. 
Därför måste både brukaren och köparen komma i fokus för att en produkt ska bli framgångsrik. [24, 
s.112] 

Att samla information om brukaren kan göras genom intervjuer om kundbehoven eller databanker med 
statistik. Ibland kan en egen undersökning behövas. Ett annat sätt är frågeformulär med enkla frågor. 
Allt detta är nödvändigt för att hindra fel i produkten innan den säljs ut. [24, s.112]   

 

3.2.4.1  Användarstudie - Axelmedbringare 
Studien utförde genom observation på plats när en operatör genomförde en av sina regelbundna 
mätningar. Dessa mätningar utförs enligt ett fastlagt schema som är specifikt för respektive produkt. I 
denna studie skulle alla rörelser noteras eftersom fokus var på ergonomi, belysning och förvaring. 

Observationen resulterade i en kronologisk punktlista. Den användes sedan som underlag för 
kravspecifikationen, konceptstudien och prototypen. 

 Operatören tog med sig en ny bearbetad axelmedbringare till mätbordet för att utföra 
föreskrivna mätningar i två moment. 
 

 Mätning moment Ett, Kastmätning: 
 Operatören lyfte upp axelmedbringaren för att placera den på kastmätarens undre fäste. 
 Drog ner det övre fästet tills det tog i för att förankra axelmedbringaren. 
 Placerade mäturets arm mot ytan på axelmedbringaren. 
 Snurrar på axelmedbringaren. 
 Läser av mätaruret, dess utslag, som visar aktuellt värde. 
 Noterade värdet i en liggare. (Om värdet är utanför specifikationen görs en ny mätning). 
 Lossade axelmedbringare genom att lyfta, skjuta uppåt den övre hållaren. 
 Lyfte av axelmedbringaren. 

 
 Mätning moment två, Splinesmätning 

 Bar med sig axelmedbringaren till motorsektionen. 
 Lade axelmedbringaren på fixturen vid motorn. 
 Hämtade en passande splinesmedbringare (mall) från högra delbordet. 
 Lade splinesmedbringare på fixturen vid motorn. 
 Hämtade en passande hylsa från högra delbordet.  
 Monterade ihop axelmedbringare, splinesmedbringare och hylsa till en enhet ett så 

kallat splinesförband. 
 Lyfte ur den ur fixturen 
 Ställde den på kolven på motorn och skruvade fast den. 
 Ställde in mätvärden på touchscreenen till mätdatorn för splinesmätning. Den utför 

mätningar för att kontrollera splinsen och dess passform i hela dess längd. 
 Startade motorn som styr med hjälp av fotpedalen. 
 Efter att mätning är klar återgår kolvarna till utgångsläge. 
 Skruvade loss splinesförband. 
 Lyfte ur splinesförband och placerade den i fixturen. 
 Demonterade splinesförbandet. 
 Lossade axelmedbringare, splinesmedbringare och hylsa. 
 Ställde tillbaka hylsan och splinesmedbringaren på deras platser. 
 Lyfter axelmedbringaren ut ur fixturen. 
 Operatören bar sedan axelmedbringaren tillbaka till tillverkningen. 
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Kommentar 

Om mätningen fick underkända värden så kunde det innebära att frekvensen utökades, det vill säga att 
mätning utförs oftare (varje bit) tills resultaten är stabila och inom gräns. Först då kan normal frekvens 
återtas. 

 

3.2.5 Produktutveckling/design 

”Inbegriper i regel framtagande av prototyp eller produkt. Innehåller flera olika stadier, från 
idégenerering till färdig prototyp/produkt. Kundorientering och samarbete mellan olika avdelningar 
i fokus under senare tid.” [27] 

I det här fallet handlar det om en vidareutveckling av en redan befintlig produkt, samt dess tillbehör och 
platsen där den står på.  

Eftersom bänken inte kunde byggas på plats inom tidsramen lades arbetet på att ta fram bänken via 
CAD-programmet SolidWorks som Tekniska Högskolan i Jönköping har tillgång till. Detta gav möjlighet 
till att göra en 3D-vision av bänken. Utifrån arbetet användes programmet för att replikera befintliga 
delar från den gamla bänken och komponenter som skulle beställas samt delar att tillverka.  

 

3.2.6 Kravspecifikation 

En kravspecifikation beskriver förutsättningar och målsättningar för en produkt. Detta sker oftast under 
analysfasen där faktorer som kundbehov, funktioner, ergonomi, etcetera gås igenom. Finns det 
begränsningar som materialval, tillverkningsmetod, användning, service och återvinning? Kontrollera 
också om det finns speciella krav och/eller risker! Alla dessa krav måste struktureras så att det kan 
bestämmas en ambitionsnivå. Detta som underlag kan användas sedan när en produktutvecklare / 
designer kopplas in. Häri ligger faran med ett för detaljerat underlag i kombination med tidpunkten som 
gör att utrymmet för kreativitet begränsas och eventuella ändringar kan bli kostsamma. [24, s.51] 

En viktig faktor är att designen av produkten görs ur ett användarperspektiv där ergonomi, säkerhet och 
komfort betonas. Helt enkelt att produkten utformas så att den är ändamålsenlig och lätt att anpassa 
efter. [6, s.618-620] 

Kravspecifikation i sig blir ett dokument med två syften, dels riktlinje och kvalitetskontroll. Med hjälp 
utav funktionsanalysen kan kravspecifikationen styras till att bli en beskrivning på vad som ska lösas 
och inte hur det ska lösas. Denna process upprepas flera gånger för att justera och detaljera 
kravspecifikationen efter att respektive idéförslag granskats under konceptstudien. [24, s.52] 

Kravspecifikationen togs fram med hjälp av uppdragsgivaren under arbetets gång då den inte fanns från 
början eftersom ingen visste hur bänken skulle se ut. Där ingick mått och egenskaper samt komponenter 
som skulle integreras från den gamla bänken.  
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3.2.7 Materialval 
 
CES EduPack är ett program som används för att ta fram material som ska användas efter ett antal krav 
på produkten. Programmet är lärande inom material för ingenjör, design, vetenskap och hållbar 
utveckling. Det är också ett format för att stödja flera olika lärosäten. [28] 

CES EduPack är uppdelat i olika steg för undersökning av information om material där studenter kan 
göra sina studier. Stegen är kategoriserade efter materialen, ju högre desto mer fördjupat. [28] 

CES EduPack hjälper en att ta fram önskat material via en ”graf”. Grafen innehåller material som är 
kategoriserade efter grupper såsom metaller, keramer och polymerer och är placerade utefter respektive 
materials värde beroende på egenskap. Först görs en inställning efter två egenskaper, till exempel 
dragspänning mot densitet. Ibland kan det behövas göra flera olika tester. Begränsningar kan också 
sättas utefter användningsområde. Valet av material görs med ett så kallat ”Material index” som kan 
tolkas som balanspunkt för att hjälpa en att välja ett material utifrån ett specifikt värde. [28] 

Denna process sparar tid då grafen visar svaret snabbt istället som ”läsare” ta reda på varje material 
var för sig och eventuellt göra kalkyler efter det, med risk att missa viktiga detaljer.  
 

 

Figur 15: Ett exempel på en graf, i det här fallet styvhet i förhållande till densitet [29]. 

 

 
  



Metod 

38 

3.2.8 Konstruktion 
  
Stommen på bänken blir en sammanställning av extruderade profiler, ungefär som ramverk på broar 
eller stötbågar för bilar. SolidWorks har en funktion kallat ”Weldment” som handlar om att göra 
ramverk av metalldelar.  

Först görs en 3D-skiss för ramverket. När skissen är färdig kan profiler läggas ut längs de linjer som 
ritats ut. När de läggs ut anpassas de efter den markerade linjen och bildar komponenter till ramverket. 
Efter det kan profilerna ”trimmas” för att passa ihop med varandra. SolidWorks har förinstallerade 
profiler från sitt dess bibliotek, standarder från ”ISO” och ”ANSI INCH”. Egna profiler kan också läggas 
till. Det är också en fördel eftersom extrusion ingår i profilering.     

Denna funktion är både lättare och tidsbesparande att använda istället för att göra varje del för sig och 
sedan sätta samman dem. ”Meshing” läggs som linjer längs med profilen istället för ytan vilket gör 
simuleringstiden kortare. 

 

3.2.9 Konceptstudie 

För att tillverka en prototyp räcker det inte med att det görs direkt efter en produktspecifikation. Det 
måste först vidareutvecklas och åskådliggöras till ett komplett underlag där alla delar är beskrivna i 
detalj. Produktspecifikationen som innehåller de funktionella kriterierna är utgångspunkten för 
generering av koncept.   [6, s.119-122] 

Efter att arbetsplatsen hade studerats och funktionsanalysen tagits fram kunde en idégenering tas fram. 
Det gjordes med CAD-programmet. Syftet med detta var att göra en illustration på hur den nya bänken 
skulle kunna se ut. Idégenereringen utfördes i form av iteration där en idé skapades för att sedan 
diskuteras med uppdragsgivaren för analys och förbättringar. Totalt togs sex idéer fram. När det till sist 
bestämdes hur det skulle se ut var det dags att göra CAD-modellen. 

 

3.2.10 Simulering 
 
SolidWorks ett kommersiellt CAD-program där FEA (Ändlig Elementanalys, en metod som används för 
numerisk analys) är tillämpat för att skapa och redigera geometrin på en modell. Detta används för 
problemlösning inom designteknik såsom förskjutningar, påfrestningar, naturliga frekvenser, vibration, 
buckling och värmeflöde. [30, s.8] 
 
För att göra simuleringen behövs först och främst en SolidWorks-modell, som är antingen en part eller 
en assembly. Först definieras materiella proportioner, laster och begränsningar. Sedan görs ”meshing” 
som handlar om att dela upp geometrin på modellen i relativt små finita element. Och det är dessa som 
SolidWorks Simulation använder för att lösa till exempel påfrestningar. För att simuleringen ska fungera 
bör modellen var utformad på ett sätt som ”meshing” möjligt, vilket ofta leder till justeringar. [30, s.8 – 
9] 

Oftast om nödvändigt räcker det med förenklingar i geometrin, annars kan analyseringen ta allt för lång 
tid även om ”meshing” skulle fungera. När ”meshing” är förberett kan egenskaper läggas till, 
materialproportioner, laster, begränsningar och variant av analys som sedan bildar en matematisk 
modell. [30, s.10] 
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Figur 16: Anpassad modell före simulering [30, s.10] 

Här är ett exempel på hur en förberedelse för simulering kan se ut. Processen inleds med en CAD-modell 
för modifiering inför simulering. Här har avrundningarna på kanterna tagits bort vilket gör det lättare 
att lägga ut ”meshing” och förkortar också analyseringstiden. Sedan definieras hur simuleringen ska 
utföras. I det här fallet har det gjorts en statisk påfrestning. [30, s.10] 

 

Figur 17: Anpassad modell efter simulering [30, s.11] 

Nu kan modellen delas upp i finita element, det vill säga lägga ut ”meshing”. När allt är färdigt kan 
analyseringen aktiveras (förutsatt att simulering är korrekt utfört). Resultatet blir en färgskala som visar 
hur modellen påfrestas. [30, s.11] 
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3.2.11 Pughs matris 
 
Pughs matris är ett verktyg i form av diagram som jämför designidéer med varandra utefter ett antal 
kriterier. Fördelen med detta är att matrisen kan hantera stora antal kriterier. 

Processen går ut på att eliminera lösningar som fungerar bäst utefter den givna situationen. Egentligen 
börjar det under slutet av konceptgenereringen där lösningar som är helt orimliga sorteras bort. Efter 
det granskas lösningarna över hur lämpliga de är. 

Bedömningen görs på följande vis: 

  

   

 

 

 

De lösningar som anses som mest lämpliga tas vidare för ytterligare undersökning. 

Så här kan en Pugh’s matris se ut: 

Tabell 5: Pughs matris, exempel 

Kriterium Viktning Referens Kon 1 Kon 2 Kon 3 Kon 4 Kon 5 

Mål a 3 0 - - + 0 + 

Mål b 1 0 - + 0 + - 

Mål c 1 0 + + - + - 

Mål d 2 0 + - - + + 

Mål e 3 0 + 0 + + - 

        

Summa +  0 6 2 6 7 5 

Summa 0  5 0 1 1 1 0 

Summa -  0 -4 -5 -3 0 -5 

        

Totalsumma  0 2 -3 3 7 0 

Rangordning  4 3 6 2 1 4 

Vidareutveckling  - ja nej ja ja nej 

 

Om en lösning uppfyller kraven med ett värde över noll baserat på kraven tas den vidare för utveckling. 
[6, 184-185] 

Tabell 4: Pughs matris, bedömning 

+ om lösningen är bättre 

0 om lösningen är lika bra 

- om lösningen är sämre 
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3.2.12 Litteraturstudie  

Litteraturstudierna har haft inriktning på att skapa en optimal arbetsplats. Därför har fokuset varit på 
att inhämta information om ergonomi, belysning och förvaring.  

Information har inhämtats från böcker, olika fackmannamässiga sidor på Internet och vetenskapliga 
artiklar samt via databassökningar på biblioteket vid Jönköping University, till exempel Scopus.  

En annan internetsida som förtjänar extra omnämnande är den svenska myndigheten 
Arbetsmiljöverket. Här finns otroligt mycket information om ergonomi i olika arbetssituationer. [8] 

För mer detaljer relaterade till ergonomi, belysning och förvaring, se kapitel 2. Samt för mer detaljer 
relaterat till slutprodukten rent tekniskt och mekaniskt, se kap 4.4.  
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4 Genomförande och implementation 
Detta avsnitt går igenom de olika stegen som gjordes under genomförande och implementation. 

Arbetet gick ut på att ta fram en kravspecifikation på en ny mät- och provbänk. Specifikationen skulle 
innehålla fysiska, tekniska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska underlag. Här ingår bland annat CAD-
ritning och materialförteckning. Detta skulle tas fram i dialog med uppdragsgivaren och dess personal. 
En funktionsanalys skulle göras för att lista upp kraven efter vad som skulle ingå i den nya bänken, för 
att sedan ta fram förslag med hjälp av idégenerering i form av CAD-ritningar, en konceptstudie. Efter 
sållning skulle en modell göras av den valda idén med hjälp av CAD-program för att sedan renderas. 

Det hela började med ett uppstartsmöte med genomgång av problem och förutsättningar. Därefter 
gjordes ett besök i fabriken till arbetsplatsen i fråga. Mötet återupptogs med en efterföljande diskussion 
beträffande avgränsningar och andra viktiga parametrar. 

Därefter gjordes följande steg: Förstudie för att undersöka och dokumentera nuläget, funktionsanalys 
för att klassificera de olika identifierade funktionerna. Därefter gjordes följande användarstudie, 
konceptstudie, litteraturstudie, prototyp, analys av underlaget med validitet och reliabilitet. 

 

 

Figur 18: Process över genomförandet 
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4.1 Förstudie  
Den befintliga arbetsplatsen består av tre delar samt en fristående kastmätare som är fastsatt på en 
stående balk. Eftersom arbetsplatsen har utvecklats under många år har de olika delarna tillkommit 
efter behov. Det har också gjort att baksidan på ett annat skåp används, avsett för ett annat ändamål, 
för bland annat eluttag för motor och instrument.  

 
Figur 19: Den nuvarande provbänken 
 

Bänkarna är uppbyggda av svetsade fyrkantsrör. Kapade verktygspaneler har skruvats fast. Det finns 
hyllor för ritningar av axelmedbringare. Respektive bord står på fyra ben. De två vänstra borden är 
fastskruvade på golvet medan vagnen till höger har hjul. 

Den ena är enkelt byggd med krokar satta i panelen och har en anteckningstavla på baksidan. Den andra 
har en motor under som används för testning av axelmedbringare. Till höger står en vagn som samlar 
hylsor och splinesmedbringare som ska simulera kardanaxeln under testning. 

 

 

4.2 Användarstudie 
Denna provbänk används för att testa och mäta axelmedbringare. De främsta verktygen som används 
för att testa axelmedbringare är kastmätaren och motorn. Som bilden visar finns det ingen ordning och 
reda bland mätinstrumenten. På grund av detta blir det också ont om arbetsyta. Den förvaring som 
bänken har räcker inte för att ta upp alla verktyg. Kastmätaren som är den tyngsta delen och står separat 
vid sidan om bänken och fästena sitter högt upp. Det gör det besvärligt när en tung axelmedbringare ska 
sättas upp för mätning, särskilt för korta personer vilket kan resultera till belastningsskador. För detaljer 
se kap 3.2.4.1. 
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4.3 Funktionsanalys 
Syftet med en funktionsanalys är att identifiera de funktioner som en produkt ska klara av. Varje 
funktion klassificeras sedan om den är en huvudfunktion, en nödvändig funktion, en önskvärd funktion 
eller om det är en onödig funktion. 

Tabell 6: Funktionsanalys för den nya provbänken 

Funktion Klass Anmärkning 
Mäta Axelmedbringare HF testa axel. 
Förvara Verktyg N   
Samla Utrustning N   
Erbjuda Ergonomi Ö bekvämlighet 
Bära Last N kunna bära prylar 
Stötta Ben N bära sin egen vikt 
Rigga  Ström Ö elskåp 
Erbjuda Rymlighet Ö behöver göras kompakt 
Erbjuda  Flexibilitet Ö anpassas efter behov 
Belysa Lampor N   
Rigga  Fästen Ö sitta fast på golvet 
Rigga  Krokar N   
Rigga  Lådor N   
Rigga  Dator N   
Fästa Mätverktyg N   
Rigga  Askar Ö   
Fästa  Instruktioner N katalog för axelmedbringare 
Rigga  Motor N   
Rigga  Kran Ö lyfta axel. 
Kollapsa Överbelastning O   

HF = huvudfunktion, N = nödvändig funktion, Ö = önskvärd funktion, O = onödig funktion 
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4.4 Materialval 
 
En arbetsbänk i industrimiljö måste vara konstruerad för att den ska bära upp en viss last, inte böjas för 
mycket under påfrestning, inneha utrymme för arbete och vara tillverkad till ett rimligt pris. Därför har 
CES EduPack använts för att välja material till profilerna för ramen. Med hjälp av programmet gjordes 
två grafer för att välja ut, det ena brottgräns i förhållande till styvhet och den andra pris i förhållande till 
densitet. 

Till att börja med var graferna specificerade efter aluminium i och med profilerna. Därefter begränsades 
materialen efter följande: 

 Tensile strength: Min 100 MPa 
 Metal hot rolling: Excellent 
 Weldability: Excellent 

Urvalet blev 14 material med följande värden: 

Tabell 7: Materialegenskaper 

Aluminium Densitet 
[kg/m3] 

Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns 
[MPa] 

E-modul 
[GPa] 

Pris [kr/kg] 

6303, O 2670 – 2720 111 – 130 46,3 – 54 67,2 - 70,6 16,2 - 17,3 

6303, T1 2660 – 2710 115 – 134 60 – 70 67,2 - 70,6 16,2 - 17,3 

6303, T4 2670 – 2720 130 – 152 70 – 81,6 67,2 - 70,7 16,2 - 17,3 

6303, T5 2660 – 2710 150 – 175 110 – 128 67,2 - 70,7 16,2 - 17,3 

6303, T6 2660 – 2720 205 – 239 170 – 198 69,5 – 73 16,2 - 17,3 

6303, T8 2670 – 2730 241 – 281 222 – 259 67,8 - 71,2 16,2 - 17,3 

6303, T83 2660 – 2720 242 – 268 229 – 253 66,6 – 70 16,2 - 17,3 

6303, T831 2660 – 2720 197 – 217 177 – 195 66,6 – 70 16,2 - 17,3 

6303, T832 2660 – 2720 276 – 305 256 – 282 66,6 – 70 16,2 - 17,3 

6156, T62, clad 2670 – 2730 359 – 419 338 – 394 69,3 - 72,8 31,4 - 33,8 

1050A, H19 2680 – 2740 166 – 184 157 – 173 69 – 72 14,6 - 15,7 

1080, H18 2670 – 2730 131 – 145 48 – 53 69 – 72 14,6 - 15,7 

1200, H14 2680 – 2740 119 – 131 109 – 121 69 – 72 14,6 - 15,7 

1200, H19 2680 – 2740 181 – 200 171 – 189 69 – 72 14,6 - 15,7 

… 
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Figur 20: Styvhet i förhållande till dragspänning 
 

 

Figur 21: Densitet i förhållande till pris 
 

Som graferna visar är densiteten och styvheten hos materialen ungefär densamma. Det som skiljer dem 
åt är styrkan och priset. 6303, O och 6303, T1 till exempel har låg brottgräns och mycket lägre 
sträckgräns vilket inte är passande för bärande konstruktioner. 6156, T62, clad är det starkaste men 
också väldigt dyrt. Det optimala valet blev därför 6063, T832. Dess brottgräns är hög, likaså 
sträckgränsen och priset är rimligt. 
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4.5 Konceptstudie  
Det hela började med en förstudie för att undersöka hur arbetsplatsen såg ut. Ur detta togs en 
funktionsanalys fram för att lista upp krav för vad som skulle ingå till den nya bänken. Av det gjordes 
idégenerering med hjälp av CAD-programmet SolidWorks. Det framställdes 6 stycken koncept. Dessa 
redovisas med dess respektive utmärkande drag. 

 

4.5.1 Komponenter 

4.5.1.1 Bänkskiva 
Varje bänk har en skiva som är 24mm tjock 

 

4.5.1.2 Lyftsystem 
Varje bänk har också ett linjärenhet till hydrauliskt lyftsystem från MoveTech (se bilaga 1). Dessa kan 
monteras in i rörprofiler som ben, har hög lyftkapacitet och kan styras med pump eller motor. De kan 
också riggas fast på golvet eller monteras med hjul eller fötter. 
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4.5.2 Konceptstudiens sex olika koncept  
Här redovisas de olika koncepten. 

 

4.5.2.1 Konceptstudie Nr 1 
 

 

Figur 22: Första idén 

4 ben 

33 profiler  

30x30, 40x40, 50x50 

Tjocklek 3 mm 

 

Kastmätare sitter vid vänster bakre ben 
vilande mot skivan. 

 

Motorn sitter mot främre högra hörnet. 

4.5.2.2 Konceptstudie Nr 2 
 

 

Figur 23: Andra idén 

6 ben  

25 profiler 

30x30, 40x40 

Tjocklek 2 mm 

 

Kastmätare sitter mot en m-formad solid 
profil till höger sida om bänken. 

 

Motorn sitter längs kortsidan, mellan 
benen vid kastmätaren. 
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4.5.2.3 Konceptstudie Nr 3 
 

 

Figur 24: Tredje idén 

4 ben 

29 profiler 

40x40 

Trekants-profiler 40x30 

Böjda profiler 

m-formad profil 

bänken är inskjutet i mitten för bättre 
räckvidd 

kastmätaren sitter på m-profilen  

motorn sitter vid främre högra hörn. 

 

4.5.2.4 Konceptstudie Nr 4 
 

 
Figur 25: Fjärde idén 

4 ben 

23 profiler 

Symmetrisk design 

Stor, kraftig profil i mitten för belysning och 
kastmätare. 

30x30, 40x40, 60x40 

 

Kastmätare sitter på vänster sida av den 
stora böjda profilen. 

 

Motorn mot högra sidan av bänken 

 

Figur 26: Hydrauliskt lyftsystem från MoveTech 
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4.5.2.5 Konceptstudie Nr 5 
 

 
Figur 27: Femte idén 

4 ben 

17 profiler 

Hög kraftig profil 

40x40, 40x50 

Tjocklek 2mm 

Kastmätaren sitter på den höga 
profilen  

Motorn är vid höger sida av bänken 

 

4.5.2.6 Konceptstudie Nr 6 
 

 
Figur 28: Sjätte idén 

4 ben  

21 profiler 

30x30,40x40, 30x40, 30x50 

Tjocklek 3mm 

Lättvikts-konstruktion 

Arbetsyta till vänster och öppet till 
höger med avsmalnad del 

Benen inskjutna under bänkskivan 

Kastmätaren längst ut till höger och 
nedsänkt i ramen 

Motorn sitter mellan kastmätaren och 
bänkskivan. 
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4.6 Simulering i SolidWorks 
Simuleringen av bänkarna utfördes i två fall utefter ramen eftersom det är den som utgör stommen. I 
det första simuleringsfallet är skivan fastskruvad i ramen och belastad till en viss mängd. I det andra 
simuleringsfallet är axelmedbringaren är fastspänt på kastmätaren. Övriga tillägg till ramen är till 
exempel motorn, lyftsystemet och eventuella mätverktyg. De har uteslutits för att deras påverkan är 
försumbar. 

Skälet till simuleringarna var att testa hur bänkarna påverkas under påfrestning. En arbetsbänk måste 
stå emot en viss last och samtidigt inte svikta allt för mycket. Dessutom bör bänken vara så lätt som 
möjligt för att spara på material och pengar. Simulering hjälper också till att kunna bygga starkare och 
förebygga svaga punkter. 

Det här blev värdena: 

Tabell 8: Simulering 

Ramar Vikt (skiva + 
profiler) [kg] 

Profildelar 
[st] 

Bänk 
spänning 
[MPa] 

Bänk 
böjning 
[mm] 

Kast spänning 
[MPa] 

Kast 
böjning 
[mm] 

test 85,2 36 89,1 1,54 0,04 2,93 * 10-5 

Ram 1 35,2 33 15,2 2,11 6,56 1,78 

Ram 2 38,1 25 5,86 0,64 4,81 0,50 

Ram 3  35,9 29 10,8 1,17 12,7 1,90 

Ram 4 33,6 23 14,3 1,64 5,14 0,42 

Ram 5 25,9 17 17,4 3,49 10,0 2,08 

Ram 6 17,4 21 18,9 1,55 7,59 0,73 

 

Fall bänk: Last 3000 N (axelmedbringare och annat) 

Fall kast: Last 930 N (axelmedbringare i kastmätare) (vikten på kastmätaren är en uppskattning) 

För en grafisk vy av simuleringarna se bilaga 6-17. 
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4.7 Pughs Matris 
Efter att respektive konceptstudie genererats gjordes en utvärdering med hjälp utav Pughs matris. De 
kriterier som sattes upp i matrisen baserades på att reducera vikt och delar. Den skulle vara hållbar 
utefter simuleringarna, arbetsytan skulle vara optimal och kastmätare och motor skulle integreras. 

Tabell 9: Resultat av konceptstudie  

Kriterium Viktning Gammal 
(ref) 

Ram 
1 

Ram 
2 

Ram 
3 

Ram 
4 

Ram 
5 

Ram 
6 

Vikt  1 0 + + + + + + 

Antal delar* 1 0 + + + + + + 

Bänk spänning 1 0 + + + + + + 

Bänk böjning 1 0 - + + - - 0 

Kast spänning 2 0 - - - - - - 

Kast böjning 2 0 - - - - - - 

Arbetsyta  3 0 + + - + + + 

Placering av 
kastmätare 

2 0 0 - - 0 0 + 

Placering av 
motor 

2 0 0 0 0 0 0 0 

         

Summa +  0 6 7 4 6 6 8 

Summa 0  0 2 0 2 2 2 3 

Summa -  -1 -5 -6 -9 -5 -5 -4 

         

Total summa  -1 1 1 -5 1 1 4 

Rangordning  7 2 2 6 2 2 1 

Vidareutveckling   Nej  Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

*profiler för ramen 

Utifrån Pughs matris bestämdes det att ram 6 skulle vidareutvecklas.  
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4.8 Marknadsanalys 
Innan arbetet med köp eller konstruktion av en arbetsplats genomförs bör det göras en kartläggning av 
vad som finns på marknaden. En så kallad marknadsanalys.  

Arbetsbord finns det stor variation av för många olika typer av arbetsuppgifter och verksamheter. De 
ska möta kraven på olika former av belastning, flexibilitet, funktionalitet, renhet för fast och mobil 
installation. Därför har en begränsning av urvalet gjorts.  

Analysen begränsades till att omfatta arbetsbord för industriell verkstadsmiljö. De skulle vara elektriskt 
höj och sänkbara och tåla stora tyngder. Dessutom skall arbetsplatsen uppnå god ergonomi och 
säkerhet. 

Med utgångspunkt från behoven som kommit fram genom funktionsanalysen, (se kapitel 4.3 Tabell 5: 
Funktionsanalys för den nya provbänken), så har en analys gjorts för att få en uppfattning om vilka typer 
av arbetsbord som erbjuds på den svenska marknaden. Detta kommer sedan att bilda underlag för beslut 
ifall det finns färdiga / konfigurerbara arbetsbord som passar verksamheten eller om det behöver tas 
fram en anpassad lösning. 

Resultatet av dessa två analyser bildade beslutsunderlaget för att välja något av dessa två alternativ: 

 Köpa ett färdigt bord som var närmast i konfiguration som sedan anpassades till behovet. 
 Konstruera och bygga ett bord från grunden men med komponenter som finns på marknaden.  

  

4.8.1 Sammanfattning av utbudet 
Gemensamt för alla leverantörer är att de erbjuder bord med en sammanhållen arbetsyta, det vill säga, 
en yta med samma arbetshöjd. Det finns också några få som säljer komponenter som används vid 
konstruktion och/eller montering av arbetsbord. Styrning av pelare för synkroniserad höjning och 
sänkning för bordslösningar som omfattar flera hopbyggda arbetsytor. (se lista leverantörer)  

Allihop kan erbjuda olika arbetshöjd som kan grupperas i följande tre grupper   

 Bord med fast höjd 
 Bord som är höj och sänkbara med manuell vev 
 Bord som är höj och sänkbara med elmotor via någon form av knappanel 

Borden är också dimensionerade efter tyngden som de förväntas kunna bli belastade med. 

Till de flesta bord finns ett flertal tillbehör att integrera så att arbetsuppgiften i fråga kan optimeras.  

 

4.8.2  Tillbehör 
De vanligaste tillbehören är belysning, eluttag, hyllor, lådor och verktygstavlor. 

  

4.8.3 Anpassning av standardbord 
Storlekarna är standardiserade. Dessa kan dock anpassas i storlek genom att utgå från närmast större 
storlek som sedan beskärs eller justeras efter lösningsbehovet. 
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4.8.4 Ytmaterial 
Val av bänkskiva ska utgå ifrån den miljö som den ska vara placerad i och vad slags material som 
kommer att hanteras på bänkytan. 

 miljöparametrar till exempel varmt, kallt, fuktigt, torrt 

 arbetsuppgiften som kommer att utföras är komponenterna hårda, mjuka, skarpa kanter, tunga, 
lätta, känsliga för statisk elektricitet 

 finns risk för spill av vätskor som vatten, olja, kemikalier 
 

4.8.4.1  Materialvarianter 

 Laminat: Består av en träbaserad spånskivekärna som sedan belagts med hårdplast. Den kan i 
sin tur finnas i mängd olika färger eller träliknande dekor 

 Oljehärdad skiva: Det är en träbaserad skiva som är inte vattentät och därmed kan den suga åt 
sig spilld vätska.  

 Vinyl: Liksom laminat består den av en träbaserad spånskiva. Ytan är belagd med vinyl. Den är 
lite mjukare, vattentät och ljuddämpande. 

 Parkett: Består av en träbaserad spånskivekärna som sedan limmats ihop med trämaterial, 
vanligtvis ek då den är hårdare och tål slitage bättre. Den klarar tillfälligt spill. Ska naturligtvis 
torkas av så att det inte sugs in skivan. 

 Stål (galvaniserat eller rostfritt): Består av en träbaserad spånskiva som sedan beklätts med 
stålplåt. Mycket stryktålig, tål nästan allt. Beroende på tillämpning så kan skivorna vara iklädda 
antingen inklusive eller exklusive undersidan förutom kanterna runt om. 

 ESD, (Electro Static Discharge): Betyder elektrostatisk urladdning. Till vardags benämns det 
som statisk elektricitet. 
 

4.8.5 Leverantörer av arbetsbord 
Det finns ett flertal leverantörer av höj och sänkbara bord på den svenska marknaden. Se bilaga 30.  

Urvalet som undersöktes i studien finns grupperade under Verkstadsindustri. Denna kartläggning 
visade att de flesta tillverkare av arbetsbord använder samma komponenter. Därför har det till listan 
bifogats en komponentleverantör under egen rubrik ”Komponenter”. Slutligen som ett litet tillägg finns 
ett exempel på leverantör för Kontor. 
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4.9 Checklista 
För att kunna välja ett arbetsbord så behöver ha klart för sig vilka behov som bordet ska lösa. Som 
komplement till funktionsanalysen så kan detta exempel på en checklista vara till hjälp för att gallra 
fram olika alternativen som finns för respektive funktion.  

Checklistan är grupperad efter följande kategorier:  

Belysning, höjdinställning, stabilitet, belastning, stryktålighet, flyttbarhet, förvaring och tillbehör. 
Därtill har respektive kategori kompletterats med ”att tänka på” information som vägledning. Även om 
checklistan är ämnad för arbetsbord i industriell miljö så är den fullt användbar för kontorsmiljö. 
 

Tabell 10: Checklista Arbetsbord.  

Denna lista kan användas som vägledning vid val av arbetsplatsens utformning.  
Syftet är att identifiera vad som kan vara viktigt för den aktuella situationen.  
Tänk alltid först på vilken ergonomi som behöver hanteras på arbetsplatsen. 

Nr Kategori / Parameter Svar 

 Belysning 
Tänk på att anpassa belysningsstyrkorkan efter den aktuella situationen. Om aktiviteten 
kräver noggrannhet och om objektet har små eller fina detaljer. Gäller även då medarbetaren 
har nedsatt synförmåga.  

 Horisontell montering  

 Vertikal montering höger  

 Vertikal montering vänster  

 Justerbar belysning(dimbar)  

 Extrapunktbelysning (eventuel behov särskilld belysning av arbetsstycket)  

 Höjdinställning / En Person 
Skall bordet ha fast förutbestämd höjd eller skall det vara höj och sänkbart? 
Arbetsytans höjd över golvet. 

 Fast höjd 
(färdig höjd från tillverkaren, kan inte ändras utan ombyggnad) 

 

 Fast höjd  
(justerbar tex +-10 cm där justeringsmånen är skruvad och kan ändras vid 
eventuell omflyttning) 

 

 Höj och sänkbar, manuellt med vev  

 Höj och sänkbar, med elmotor 
(Observera det finns möjlighet till olika lyft och sänkhastihet) 
(Viktklass påverkar dimensionering) 

 

 Höj och sänkbar, hyrauliskt 
(Viktklass påverkar dimensionering) 
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 Höjdinställning / Två Person 
I det här fallet finns två alternativ 

OBS! Verifiera att denna arbetsplats kan placeras enligt befintlig layout ell om det innebär 
omflyttning av andra delar. 
För detaljerad info se kap 6.x.x.x 

 Arbetsytans gemensamma höjd  

 Alternativ 1  
Reglera arbetsytan, dvs höj och sänkbart bord. 

 

 Alternativ 2 
Reglera ståplatsen, det vill säga arbetsytan har en fix höjd 

 

 Integrerade sidoytor 
Hur pass viktigt är det med sammanhållen arbetsyta för arbetsplatsen och dess 
funktionalitet? 

 Fast höjd  

 Höj och sänkbar  

 Synkroniserad höj och sänkbar (alla ytor höjs och sänks samtidigt)  

 Stabilitet 
Antal ben skall bara ses som en indikation. Det finns flertal konstruktionslösningar som kan 
åstadkomma samma stabilitet. Låt ert funktionsbehov styra. Kan vibrationer och eller 
belastningen påverka eventuella instrument som kommer att användas. 

 Konstruktion på två ben  

 Konstruktion på 4 ben  

 Alternativ där ytan under bordet måste vara fritt från stödben  

 Belastning 
Vilka tyngde kan förutses behöva hanteras 

 Upp till 200 kg  

 Mellan 200 och 300 kg  

 Mellan 300 och 400 kg  

 Över 400 kg  

 Ytmaterial & Stryktålighet 

Val av bänkskiva ska utgå ifrån den miljö som den ska vara placerad i och vad slags material 
som kommer att hanteras på bänkytan. Kommer vätskor och kemikalier hanteras eller 
känslig elektronisk utrustning. 

 Hård  

 Mjuk  

 Skarpa eller vassa kanter?  
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 Vätskor (Oljor / Vatten)  

 Kemikalier  

 ECP (Skydd mot statisk elektricitet)  

 Flyttbarhet  
Tänk efter om det behövs och i så fall hur ofta är blir i realiteten. Lokalens layout i 
kombination med all annan utrusning sätter förutsättningar för detta. Detta löses tex med 
hjul som oftast brukar vara ett tillbehör. 

 Skall arbetsplats kunna flyttas?  

 Förvaring 
Skall ni implementera xxx som tex 5S 

 Hyllor  

 Lådor Öppna / sängda  

 Krokar   

 Verktygstavla/paneler.  
Dessa är i regel perforerade för att ge möjlighet till individuell anpassning med hjälp av 
verktygshållare, krokar. 

 Fasta  

 Rörliga i sidled  

 Rörliga i djupled  

 Tillbehör 
Denna kategorin ger stora variationsmöjligheter som hjälper till att anpassa arbetsplatsen 
efter de behov som identifierats med hjälp av funktionsanalysen. 

 Skriv fritt vad som kan behövas! 

 

 

 

 

4.10 Litteraturstudie  
Litteraturstudien gjordes kring material och produkter som skulle kunna användas till bänken eftersom 
det är företaget själva som kommer bygga den. Informationen hittades på hemsidor och i kataloger. Se 
bilagor 1-3. 

Verktygspanelen kommer från Gigant. Den är till för väggmontage och används för att förvara verktyg 
så att de finns nära till hands. Panelen har fyrkantiga perforerade hål i vilka krokar kan sättas upp. Dessa 
finns också att köpa hos Gigant (se bilaga 2). 

Belysningen kommer från Waldmann. Denna armatur finns som modeller som kan monteras både 
uppifrån och från sidan. Den är bländ- och flimmerfri och finns både som lysrör och LED. Lysrören är 
billigare medan LED däremot har längre livslängd (se bilaga 3). 
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4.11 Analysmetoder för resultat  
Underlaget gicks igenom med företagets egna maskiningenjörer på teknikavdelningen. De har varit 
delaktiga vid de olika avstämningsmöterna. Dessa var inför uppstart, efter förstudie, funktionsanalys, 
användarstudie, efter varje konceptstudie. Det var naturligtvis med på valet av konceptstudie för 
prototyp. Slutligen deltog de på presentationen av prototypen. 

 

4.12 Validitet och reliabilitet 
Grunden för de använda teorierna kan anses ha en hög validitet. Dels för att de baseras på vedertagna 
processer och är väl dokumenterade i studentlitteratur, som Produktutvecklingsprocessen, och dess 
tillhörande metoder som förstudie, funktionsanalys, konceptstudie med flera. 

Dels för att de baseras på sammanställda fakta i form av lagar förvaltade av institutionerna 
Energikommissionen, Arbetsmiljöverket, Regeringskansliet och EU-kommissionen. Användning av 
erkända verktyg som CAD-systemet Solidworks och Materialdatabasen CES EduPack befäster ett seriöst 
förhållande till ansatsen. 

Att studien följde processen i sig med regelbundna avstämningar säkerställde att utvecklingen var på 
rätt väg. Detta gjorde att uppdragsgivaren kunde följa och verifiera att koncepten och sedermera att 
prototypen följde intensionerna med arbetsbordet. Detta kan sägas befäste studiens reliabilitet eftersom 
den hela tiden var förankrad i verkligheten med användarfokus som ledstjärna. Dessa processer stöds 
också av organisationen SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, som är en stiftelse som arbetar för 
design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. SVID arbetar aktivt över hela landet och 
har ca 430 anslutna företag. 

Det här gäller även informationen för ergonomi och belysning där informationen kom från litteraturen 
samt information som kunde styrkas från myndigheters hemsidor. Observera dock att information är 
färskvara vilket gör att den kan ha varit korrekt när den publicerades. Men med tanke på att utvecklingen 
går fort kan informationen med tiden tappa i validitet. I denna studie har den visat sig korrekt. 

Utbudet på arbetsbänkar är enormt då det kan utformas, anpassas och användas på många olika sätt. 
Att hitta generell information om arbetsbänkar var ganska lätt. Marknadsanalysen, även om det 
beslutades att inte köpa eller anpassa ett standardbord, gav det omfattande. Information även om den 
var helt internetbaserad. Det visade sig att den hade ganska hög reliabilitet, speciell då de olika 
konkurrenterna sortiment jämförde. Detta gjorde att en alternativ infallsvinkel uppdagades vilket 
bidrog till att validiteten ökade. Tack vare analysen kunde de ingående komponenterna identifieras och 
spåras till samma tillverkare och deras data bekräftade bordstillverkarnas information. Som en bieffekt 
av det itererande arbetet med kravspecifikation enligt den tillämpade processen, har författaren skapat 
en checklista. Den har använts som ett verktyg att säkerställa att viktiga parametrar inkluderas vid både 
funktionsanalys, konceptgenerering och kravspecifikation. Checklistans rent funktionella kategorier 
samt dess fokus mot ergonomi, belysning och förvaring har bidragit till studiens reliabilitet och validitet.  

Slutligen, studien hade fria tyglar inom givna ramar, vilket gav utrymme till egen kreativitet. Det syns 
att det har påverkat resultatet under processens gång. Men eftersom studien hela tiden hade bibehållen 
fokus och var förankrad i verkligheten kan det anses att dess validitet och reliabilitet är hög. 
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5 Resultat 
Bedömningen är att kravspecifikationen uppfyller kraven på att användas för en 
upphandling. Kravspecifikationen togs fram i dialog med uppdragsgivaren. Hjälpmedlen för detta var 
förstudien, användarstudien och funktionsanalysen. Detta användes sedan under konceptgeneringen 
för att få fram ett koncept. Konceptet användes för att ta fram en 3D-modell med hjälp av CAD-
programmet SolidWorks, inklusive ritningar för de respektive 2D-vyerna.  

Marknadsanalysen över färdiga bord visade på ett stort utbud av standardmodeller. Eftersom platsen 
för det befintliga bordet är begränsat så skulle det vara tvunget att göra omfattande ändringar i 
standardbord. Beslut togs vid mötet för val av konceptstudie att gå vidare med koncept 6 för att ta fram 
en prototyp och alternativet att köpa ett anpassat bord var inte längre aktuellt, med andra ord, det valdes 
att gå på utvecklingsspåret. En av faktorerna var att marknadsanalysen visade att det var fullt möjligt 
att införskaffa de kritiska komponenterna för att sedan i egen regi tillverka ett bord som var anpassat 
som funktionsanalysen, konceptstudien och kravspecifikationen indikerat. 

 

5.1 Slutligt resultat / Slutligt koncept 

Provbänken har en arbetshöjd på 83 cm och kan höjas upp till 118 cm. Bänkens arbetsyta ligger på cirka 
96x60 cm. Grunden till bänken utgörs av en 3-dimensionell ram gjort av aluminiumprofiler som är 
sammansvetsade. I varje ben sitter en tryckkolv kopplat till ett hydrauliskt lyftsystem som kan anpassas 
efter önskad höjd (se bilaga 1). En bänkskiva utgör arbetsplatsen. Till vänster om bänken, finns ett 
mätfixtur som håller fast axelmedbringaren. 

I mitten av bänken sitter en motor som driver axelmedbringarna med hjälp av kolvar. Där finns plats 
för hylsor som fungerar som mallar för testning av axelmedbringare. Därtill även en ring som stöd för 
mätning för spåravstånd. 

Längst bak på bänken sitter en verktygspanel som är riggad i en ”stödarm”, fastskruvad i bänkskivan 
och ramen. Den är perforerad och bockade vid kanterna. I dem kan krokar sättas upp efter behov (se 
bilaga 2). Här finns också en hylla för ritningar till olika modeller av axelmedbringare och katalog med 
instruktioner. Längst ner till vänster finns en veckad plåt med ytterligare två mindre paneler rullandes 
på räls. 

Högst upp sitter en 1 256 mm lång LED-lampa som lyser upp arbetsplatsen (se bilaga 3). Under bänken 
till höger sitter ett elskåp som förser motorn, lampan, dator, touchskärm och uttag med ström. Ovanför 
sitter en kastmätare för mätning av axelmedbringare. Slutligen har bänken en låda för förvaring av 
hylsor.  

För mer information se bilaga 18 och 19 för beskrivning av komponenter och bilaga 20-27 för ritningar 
av komponenter som måste tillverkas. 
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Figur 29 Mät och provbänk för axelmedbringare 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet kommer studiens frågeställningar att behandlas. Därefter ges en sammanfattning, 
studiens implikationer, slutsatser och rekommendationer. Slutligen ges förslag på vidare 
arbete. 

6.1  Studiens frågeställning: 
[1] Hur ska utformningen av en provbänk för axelmedbringare i olika storlekar se 
ut? 

Detta arbete ”Mät- och provbänk för axelmedbringare”, syftade till att hitta en optimal lösning 
för det aktuella företagets behov. Här visas ett möjligt scenario med de slutsatser och 
rekommendationer som en följd därav.  
 
Ordet optimal kan ha olika betydelse. I detta exempel har optimalt fått innebörden att arbetet, 
(utföra mätningar och test), ska kunna utföras säkert, rätt och snabbt. För att det ska vara 
möjligt att uppnå måste det finnas förutsättningar för detta. Dessa förutsättningar kan 
kategoriseras i termer som ergonomi och struktur. 

Ergonomi innefattar både arbetsställning och belysning. Med struktur menas ordning och reda 
det vill säga att alla instrument, verktyg och passbitar har sin plats. Struktur kan också beskrivas 
ur företagets perspektiv med hjälp av en metod som heter 5S, (se bilaga 4). När dessa samspelar 
så blir effekten att operationer utförs snabbt. Med andra ord, om arbetsplatsen möter alla dessa 
krav, först då har personalen chans att utföra sitt arbete optimalt. Med andra ord det blir säkert, 
rätt och snabbt. 

 

6.2 Implikationer - Studien 
Arbetsbänkar finns i oändligt många varianter och därför kan uppgiften lösas på flera olika sätt. 
Möjligheterna är obegränsade. Däremot ger det en bild över hur arbetsplatsen skulle kunna 
förbättras.          Vad som bör betonas är att bänken endast är en idé på hur det skulle kunna se 
ut, därför kan det inte sägas att bänken fungerar i praktiken. Eftersom detta är en kreativ 
process så influeras den av erfarenheten hos designern och konstruktören. Däremot har det 
gjorts allt för att eliminera osäkerheter och säkerställa funktionaliteten. Genom att följa 
produktutvecklingsprocessens iterativa arbete med regelbundna avstämning med 
uppdragsgivaren. 

Studien slutar med att en CAD-baserad prototyp finns tillsammans med de kompletterande 
dokumenten: kravspecifikation, funktionsanalys och materiallista. Nästa steg som är också det 
sista steget enligt produktutvecklingsprocessen, är förberett.  

Sista steget utgår från den funktionsriktiga prototypmodellen som sedan anpassas för 
tillverkningen. Det vill säga, prototypen anpassas efter den befintliga tillverkningsutrustningen. 
När detta steg är godkänt och klart så är konstruktion- och designprocessen avslutad och 
ansvaret för produkten kan lämnas över till tillverkningsorganisationen. 

Eftersom detta är ett underlag för ett specifikt anpassat bord, kommer det inte att 
massproduceras av företaget självt. Därför blir underlaget de facto en bygginstruktion och 
hänsyn behöver inte tas till hur maskinparken ser ut för att tillverka denna arbetsstation. 
Företaget kan när det är dags begära in en offert från lämplig leverantör att sätta samman enligt 
underlaget. Det ska dock betonas att då det inte finns något bord på marknaden som motsvarar 
det önskade bordets specifika mått, därför har det bedömts att en specifik konstruktion behövs. 

En jämförelse mellan den gamla bänken och den nya bänken visar följande förändringar: 

 Provbänken kommer att vara enhetlig med en gemensam arbetsyta.  
 Den kommer också att vara höj- och sänkbar vilket gör den mer ergonomisk än den 

befintliga. 
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 Den kommer att struktureras om för ett bättre flöde 
 Det blir bättre plats för förvaring av verktyg för mätning enligt 5S  
 Kastmätaren kommer att integreras. 
 Belysningen kommer att förbättras så att den uppfyller gällande rekommendationer 
 PC-skärm kommer att integreras (se 6.5.4) 

Nästa ergonomiska skillnad är belysningen. Den gamla bänken har ingen egen belysning utan 
förlitar sig på den allmänna belysningen i lokalen i form av vanliga lysrör. Detta kunde göra att 
skuggbildning kunde förekomma i samband med mätningar. Den nya bänken har en egen 
lampa med fast ljusbild som säkerställer korrekt belysning vid mätning och provning. Lampan 
är också säker och oskadlig för hälsan bland annat för att den flimmerfri. Dessutom är det en 
LED-lampa med lägre energiförbrukning och längre livslängd (se bilaga 3).  

På den nya bänken är också kastmätaren integrerad till skillnad från den gamla bänken där den 
var monterad på en fristående stolpe. Samtidigt har den anpassats i höjd för att minimera 
lyftbehovet. Den nya bänken har också egna vägguttag för lätt åtkomst vilket var förut monterat 
på ett skåp som stod bredvid den gamla bänken.  

Slutligen ska det nämnas också att det har återanvänts ett antal komponenter som fungerat väl 
men som är bättre integrerade nu däribland elskåp, motorn för provning och mätfixturen. 

 

6.3 Implikationer - Affärsmässiga 
Generellt sett kan det sägas att produktutveckling används för att ta fram en produkt för att 
erbjudas på en marknad eller för att täcka ett eget behov. 

Vid behov av produkt som ska utvecklas eller täcka ett internt behov behövs ett aktivt val 
utifrån: 

 Om den kan köpas direkt från leverantör utan behov av anpassning. 
 Om den kan köpas direkt från leverantör med begränsat behov av anpassning. 
 Om graden av anpassning innebär nyutveckling. 
 Om graden av anpassning innebär vidareutveckling. 

Oavsett vilket som väljs kommer det behöva göras en beskrivning av vad som ska utföras. 
Naturligtvis blir omfattningen beroende av anpassningsgrad. Det är naturligtvis fullt möjligt att 
upptäcka att produkten som utvecklades för att klara av för det egna behovet skulle kunna 
vidareutvecklas för att erbjudas på en marknad. Om så skulle vara fallet behöver 
företagsledningen ta ställning till om den egna affärsmodellen behöver justeras eller anpassas. 

De befintliga resurserna är troligen dimensionerade för den aktuella verksamheten då kanske 
det inte finns kapacitet att utöka sin portfölj med ytterligare produkter och/eller tjänster. Dessa 
affärsmässiga ställningstaganden kommer inte att belysas ytterligare i denna rapport. Likväl 
belyser det att produktutveckling inte är en isolerad process utan den samverkar med andra 
processer i ett företa 

 

6.3.1 Kravspecifikation avtal 
Här följer ytterligare några delar att tänka på som har mer eller mindre inverkan på 
kravspecifikationens. 

6.3.1.1 Branschstandarder 
Som tidigare nämnt är detta ett dokument där samtliga underlag samlas med krav på vad som 
ska levereras, hur det ska leverera och när det ska levereras. 
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Det finns ett antal branschstandarder som parterna kan åberopa. Det bör uppmärksammas att 
dessa är ofta är till leverantörens fördel. Om det finns möjlighet och resurser så ska det 
övervägas att upprätta ett anpassat avtal. Avtalet kan vara baserat på någon standard, där det 
görs ett tilläggsavtal som blir styrande. I detta tilläggsavtal ska i så fall lyftas fram eller 
formulerar de delar som uppdragsgivaren finner viktiga utifrån detta uppdrag. Exempelvis vilka 
eventuella metoder, standarder, lagar och regler som ska tillämpas. Detta är naturligtvis en 
förhandlingsfråga som parterna måste komma överens om vilket görs innan projektet startar. 
Eftersom detta blir ett legalt bindande dokument mellan de olika parterna som omfattas är det 
viktigt att alla delar är väl underbyggda så att framtida problem undviks eller minimeras. 

6.3.1.2 Tolkningar  
Observera om specifikationen är otydlig i någon del lämnar det utrymme för tolkningar och 
kommer följaktligen leda till att det börjar göras tillägg under projektet. Detta kommer i sin tur 
göra att det åberopas kostnad- och tidstillägg från leverantören. 

6.3.1.3 Leveransvillkor 
Detta hör inte till själva kravspecifikationen men dess utformning kan mycket väl inverka på 
projektet. Därför är det bra att känna till hur det är beskrivet, hur och när betalning ska ske. 
Detta brukar ofta delas upp i olika steg. Dessa steg kan vara vid så kallad start, vid leverans och 
vid godkännande.  

Observera att leverans kan mycket väl delas upp i delar som kan variera mellan branscher men 
i huvuddrag delar av uppdraget som levereras och godkänns vid överenskomna tidpunkter, 
också kallade ”Milestone”. Det är vid sådana tillfällen som leveransen utfaller till betalning. 

 

6.4 Slutsatser  
Teoretiskt sätt uppfyller provbänken kravspecifikationen. Bänken klarar enligt detta alla 
egenskaper som behövs och innehar allt som önskas. Förstudien, funktionsanalysen och 
användarstudien togs fram under processen och var underlag för kravspecifikationen.  

Andra metoder som kunde ha använts är till exempel att testa arbetshöjd hos personal i 
produktionsanläggningen. Det kunde ha givit en mer visuell blick på ergonomin som är viktigt 
inom arbetsmiljö.  

Ergonomi är en väldigt omfattande faktor inom arbetsmiljö eftersom det är lagstadgat. Vad som 
ska iakttas i det här fallet är att det har utgåtts efter arbetshöjd och arbetsyta. Mer information 
kan hittas hos Arbetsmiljöverket [7]. 

Ramen konstruerades med hjälp av aluminiumprofiler som var designade för ändamålet. 
Befintliga komponenter som återanvänds och/eller integreras med det nya bordet. Detta 
innefattar kastmätare, motor och elskåp. Datorutrustning och nätverksanslutning hanteras av 
företagets IT-avdelning. Elinstallation och anslutning hanteras av företagets el-ansvarige. 

Eftersom denna mät- och provbänk innefattar både elektrisk anslutning och motorstyrning för 
att simulera axelmedbringarens funktion behövs det därför en riskanalys och följaktligen en 
”CE-märkning” av bordet. 

 

6.5  Rekommendationer 

6.5.1 Generellt att tänka på vid val av arbetsbord 
Arbetsbord finns för många olika typer av tillämpningar och verksamheter som ska möta olika 
former av belastning, flexibilitet, funktionalitet, renhet för fast och mobil installation. 
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I denna analys begränsas urvalet till industriell miljö och användning där arbetsbordet ska 
uppnå motsvarande ergonomi, säkerhet, funktionalitet och slitage. 

Det finns några parametrar som per definition bestämmer vilken typ av arbetsbord som ska 
användas. Dessa parametrar är arbetshöjd, belastning, storlek och hur många personer som ska 
arbeta samtidigt vid arbetsbordet.  

Parametern, antal samtidiga operatörer har också inverkan på layouten på lokalen där 
arbetsbordet kommer att placeras.  

För att klara av detta så måste arbetshöjden kunna hanteras för att samtidigt kunna erbjuda en 
ergonomiskt rätt arbetshöjd för respektive person som är beräknad utifrån personalens längd. 
Min och max med marginal för framtida bemanning. 

6.5.2 Ergonomi med en operatör 
I denna studie förutsattes att endast en person åt gången arbetar med mätning. Eftersom det 
finns situationer när två personer kan behöva arbeta samtidigt. Då infinner sig problemet med 
olika arbetshöjd 

 

6.5.3 Ergonomi med två operatörer 
I denna studie ingick inte en sådan situation. Men vid diskussioner och litteraturstudier visade 
det sig vara en viktig faktor vid utformning av arbetsstationer. 

Förutom det uppenbara som att vissa funktioner kan enkelt dubbleras finns problemet om en 
gemensam arbetsyta utnyttjas där båda operatörerna behöver hjälpas åt. I det fallet finns två 
alternativa lösningar som redovisas i tabell 11 här nedan. 

Tabell 11:  

Det finns 2 alternativa sätt att hantera problemet med rätt arbetshöjd med dess inbyggda för 
och nackdelar. 

Alternativ 1 Reglera arbetsytan, dvs höj och sänkbart bord. 

Fördelar: Framför allt lätt att justera i höjdled 

Nackdelar 
begränsningar: 

Endast en person kan arbeta vid ett sådant bord 
Lösningar med 2 ben får något sämre stabilitet 

Alternativ 2 Reglera ståplatsen, det vill säga arbetsytan har en fix höjd 

Fördelar:  Lätt att ansluta efterföljande enheter som exempelvis en transportbana 
Lämplig för tunga till mycket tunga tillämpningar 

Nackdelar: 

 

Om mer än en operatör så måste man ha en höj och sänkbar plattform 
alternativt en plattform med ett trappsteg. Trappstegsvarianten innebär 
i sig ett riskmoment när man kliver upp på eller ner från, det vill säga 
snubbla och eller falla tillbud och efterföljande personalskador samt 
produktionsbortfall 

För att minimera fallskador då måste det finnas någon form av 
skyddsräcke samt en grind vid trappsteget. 
Samtidigt så behöver sådan utrustning målas i en varningsfärg såsom 
gult. 
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6.5.4 PC integration 
PC och bildskärm saknades. Med ledning av användarstudien sågs förbättringsmöjligheter på 
flera plan. Vid diskussion med personal på företagets analysavdelning kom intressanta aspekter 
upp. Denna information integrerades vid konceptstudie för att visa potential. Fick godkänt och 
togs med hela vägen till den prototypen. Skall tilläggas att flera av dessa punkter behöver egna 
kravspecifikationer som i så fall hanteras av IT-organisationen på företaget. 

Anledningen till integration är att följande moment kan möjliggöras: 

 Alltid uppdaterad information, till exempel nya krav, ritningar, etc. 
 Att rapportera gjorda prov  
 Interaktiv provning där värden kan verifiera 
 Interaktiv provning med del av ritning för provmomentet  
 Kvalitetsavdelningen behöver inte registrera manuellt i efterhand 
 Skicka larm vid avvikande provning 
 Skicka larm vid missad provning 
 Skicka påminnelse att göra prov 
 Frigöra bordsyta från lösa pappersblock 
 Underlättar användning av 5S 

 

6.6 Vidare arbete eller forskning 
Fördelen med simuleringar och ritprogram är att i förväg kunna testa hur en produkt skulle 
kunna fungera. Dock är det enda sättet att förstå om provbänken verkligen fungerar är att bygga 
en riktig prototyp av den. Dessutom skulle det behövas att låta försökspersoner testa vad de 
anser om bänken. Ergonomi skulle kunna fördjupas i bland annat sitt- och stå ställningar.  

Mer forskning skulle kunna göras på flera områden, främst inom hållbarhet, design och 
ekonomi såsom: 

 Material – Produkter slits med tiden och det kan bli dyrt att underhålla/reparera.  
 Konstruktion – Kostnaden kan variera stort beroende på hur bänken byggs och hur 

stor serie det skulle vara. Det vill säga vilka tillverkningsmetoder som tillämpas till 
exempel svetsning och/eller montering av delmoduler och komponenter.  

 Utformning för redskap och verktyg – Till exempel utformning för att integrera andra 
varianter av mätverktyg. 

 Belysning – Ljus spelar en avgörande roll för kvalitéten på arbetet, val av värmegrad 
på ljuset, med tanke på produktens egen reflektion och omgivande belysning. 

 Ytbeläggning – Bordsskivans materialval anpassat till det arbetande materialet till 
exempel träbaserat, metall eller gummibelagt. 

 Färgsättning – Val av färg för att samspela med belysningen.  
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Bilagor 
Nedanför följer en lista bilagor som ingår i studien 

 
Bilaga 1:  Linjärenhet till hydrauliskt lyftsystem 
Bilaga 2:  Verktygspanel 
Bilaga 3:  Belysning 
Bilaga 4:  5S, Metod för ordning och reda 
Bilaga 5:  Spicer Nordiska Kardan AB Produktkarta  
Bilaga 6:  Solidworks Simulation Ram 1 – Fall Bänk 
Bilaga 7:  Solidworks Simulation Ram 1 – Fall Kast 
Bilaga 8:  Solidworks Simulation Ram 2 – Fall Bänk 
Bilaga 9:  Solidworks Simulation Ram 2 – Fall Kast 
Bilaga 10:  Solidworks Simulation Ram 3 – Fall Bänk 
Bilaga 11:  Solidworks Simulation Ram 3 – Fall Kast 
Bilaga 12:  Solidworks Simulation Ram 4 – Fall Bänk 
Bilaga 13:  Solidworks Simulation Ram 4 – Fall Kast 
Bilaga 14:  Solidworks Simulation Ram 5 – Fall Bänk 
Bilaga 15:  Solidworks Simulation Ram 5 – Fall Kast 
Bilaga 16:  Solidworks Simulation Ram 6 – Fall Kast 
Bilaga 17:  Solidworks Simulation Ram 6 – Fall Kast 
Bilaga 18:  Befintliga Komponenter 1 
Bilaga 19:  Befintliga Komponenter 2 

Nedanför finns bilder på komponenter som ska användas till bänken. Det är dels 
befintliga delar från den gamla arbetsplatsen som återanvänds enligt företagets 
önskemål. Samt ritningar på delar som behöver tillverkas och färdiga produkter som 
behöver beställas till bänken. 

Bilaga 20:  Ritning/Ram 6 
Bilaga 21:  Ritning/Ram 6 
Bilaga 22:  Ritning/Bordskiva 6 
Bilaga 23:  Ritning/Skiva 
Bilaga 24:  Ritning/Stödarm 
Bilaga 25:  Ritning/Hylla 
Bilaga 26:  Ritning/Låda 
Bilaga 27:  Ritning/Plåt 
Bilaga 28:  Koncept Nr 6/Renderad/SolidWorks 
Bilaga 29:        CE-Märkning 
Bilaga 30: Bordsleverantörer  
Bilaga 31:  BOM-lista  
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Bilaga 1:  
Linjärenhet till hydrauliskt lyftsystem 

 

 
https://www.movetech.com/linjarenhet-till-hydrauliskt-lyftsystem 
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Bilaga 2: 
Verktygspanel 

 

 
https://gigant.se/produkter/industri-och-verkstad/tillbehor-till-

arbetsbord/verktygspaneler/VERKTYGSPANEL-BLA-1150X750MM-131240103-sv-se 
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Bilaga 3: 
Belysning 

 

 

 
https://gigant.se/produkter/industri-och-verkstad/arbetsplatsbelysning/bordsbelysningar-

industri/Montagebelysning-Tameto-LED-T5-Waldmann-533959-sv-se#v=185330206 
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Bilaga 4: 
5S - Metod för ordning och reda 

 

Detta är en metod som utvecklades från början hos Toyota. Syftet var att att skapa ordning och reda på 
en arbetsplats. 

Medoden bygger på fem japanska ord som alla börjar på bokstaven S.  

Nedan bifogat 2 sidor ut “Dana Operating System Handbook”, internt dokument hos Dana . 
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Bilaga 5: 
Spicer Nordiska Kardan AB Produktkarta, © Dana 2017 
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Bilaga 6: 
Solidworks Simulation Ram 1 – Fall Bänk 
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Bilaga 7: 
Solidworks Simulation Ram 1 – Fall Kast 
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Bilaga 8: 
Solidworks Simulation Ram 2 – Fall Bänk 
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Bilaga 9: 
Solidworks Simulation Ram 2 – Fall Kast 
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Bilaga 10: 
Solidworks Simulation Ram 3 – Fall Bänk 
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Bilaga 11: 
Solidworks Simulation Ram 3 – Fall Kast 
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Bilaga 12: 
Solidworks Simulation Ram 4 – Fall Bänk  
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Bilaga 13: 
Solidworks Simulation Ram 4 – Fall Kast 
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Bilaga 14: 
Solidworks Simulation Ram 5 – Fall Bänk  
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Bilaga 15: 
Solidworks Simulation Ram 5 – Fall Kast  
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Bilaga 16: 
Solidworks Simulation Ram 6 – Fall Bänk 
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Bilaga 17: 
Solidworks Simulation Ram 6 – Fall Kast  
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Bilaga 18: 
Befintliga Komponenter 1  

 

Figur 1: Katalog 

Innehåller instruktioner för hur 
axelmedbringaren ska mätas med olika 
instrument. 

Figur 2: Touchskärm 

Hör till styrningen utav motorn som används för 
att simulera axelmedbringare som rör sig 
tillsammans med splines-medbringare i ett 
splines-förband. 

 

Figur 3: Krokar Används för att hänga upp 
verktyg och instrument. 

  

Figur 4: 
Kastmätare 

Används för att mäta 
rundning och hur rak 
axelmedbringaren är. 
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Bilaga 19: 
Befintliga Komponenter 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Elskåp 

Förser bänken med ström till alla elförbrukare. Öppnas från baksidan. 

 

 Figur 6: Motor 

Driver ett par kolvar som snurrar på axelmedbringare när den sitter ihop med splines-
medbringaren. 

 

Figur 7: Mätfixtur  

Används för att hålla fast axelmedbringaren under mätning.  
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Bilaga 20: 
Ritning / Ram 6 

 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  



Bilagor 

89 

Bilaga 21: 
Ritning / Ram 6 

 

Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 22: 
Ritning / Bordskiva 6 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 23: 
Ritning / Skiva 

 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 24: 
Ritning / Stödarm 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 25: 
Ritning / Hylla 

 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 26: 
Ritning / Låda 

 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia.  
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Bilaga 27: 
Ritning / Plåt 

 

 
Arbetet utfört med SolidWorks studentkopia. 
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Bilaga 28: 
Koncept Nr 6 / Renderad / SolidWorks  

 
Figur 30 Mät och provbänk för axelmedbringare 
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Bilaga 29: 
 CE-Märkning  

CE märkning.  

När denna studies prototyp får ett godkänande att tillverkas så kommer den att omfattas av krav på 
CEmärkning. Information om Hur CE märkning skall utförasoch för vilken typ av produkter finns på 
bland annat ”Konsumentverkets” hemsida [referens] och ”Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för näringsliv” och dess hemsida[referens].  

Där finns information och länk till en svaensk vesion av ” CE-märkning öppnar dörren till EU-
marknaden” [referens].  som är framtagen av ” Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för 
näringsliv” 

För exakt lagformulering utifrån gällande produktgrupper så finns information på Europeiska 
kommissionen sida för The European Single Market[referens].   

Observera att när man behöver certifiera en produkt så måste man engagera en 3e part, ett 
certifieringsbolag. Dessa företag fins att hittai databasen NANDOs databas (New Approach 
Notified and Designated Organisations). [referens]. 

Dessutom så har vi vår svenska Produktsäkerhetslag,[referens]. 

  

Referenser 

Konsumentverket 

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/ce-markning/ 

CE-märkningsbroschyr för näringsidkare 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwigr
bawo7DjAhXPUJoKHaK3BiYQFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elsakerhetsverk
et.se%2Fglobalassets%2Fpdf%2Fproduktsakerhet%2Fce%2Fce-markningsbrochyr-for-
naringsidkare.pdf&usg=AOvVaw3jlKsog-OhQzzX4sZ-e-K_ 

Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för näringsliv 
ec.europa.eu/CEmarking 

Europeiska kommissionens sida för” The European Single Market” 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_sv 

Produktsäkerhetslag (2004:451)  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/produktsakerhetslag-2004451_sfs-2004-451 

NANDO databas (New Approach Notified and Designated Organisations) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 
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Bilaga 30: 
 Bordsleverantörer 

Verkstad industri 

Bifab 

Fabriksvägen 2, 732 71 FELLINGSBRO 

Verkstad industri höj och sänkbart, max 400 kg 

http://www.bifab.se/sv/produkter/produktkategorier/arbetsbord/kraftiga-höj-och-sänkbara-
arbetsbord 

Blika AB 

Kranvägen 5, SE-776 33 Hedemora 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 525 kg 

http://www.blika.se/verkstad.html 

Bloms AB 

Vävlagargatan 6Y, 507 30 Brämhult 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 300 kg 

https://www.bloms.com/arbetsbord--packbord/elektriska-bord-c-338-1.aspx 

Cowab 

Tumstockvägen 13 B, 187 66 TÄBY, Box 7300, 187 14 TÄBY 

Verkstad industri höj och sänkbart, max 400 kg 

https://www.cowab.se/verkstad/arbetsbankar/2222803.wf 

ErgoComfort Sweden AB 
 Box 15031, 250 15 Helsingborg 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 500 kg 

https://www.ergocomfort.se/arbetsbord/arbetsbord-industri 

Gerdmans 

Box 94, 285 22 Markaryd, Sverige 

Verkstad industri höj och sänkbart, max 500 kg 

https://www.gerdmans.se/ 

Gigant AB 

Kristineholmsvägen 35d, 441 39 Alingsås 

Verkstad industri höj och sänkbart, max 1000 kg 
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https://gigant.se/produkter/industri-och-verkstad/arbetsbord/ 

https://www.slideshare.net/GigantArbetsplats 

Källs AB  

Växjövägen 321, 343 71 Diö 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 500 kg 

https://kalls.se/produkter/verkstadsinredning/arbetsstationer/arbetsbord/ 

Morework  / A.D Shop AB 

Skonertgatan 12, 302 38 Halmstad 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 400 kg, Även delar 

https://www.morework.se/verkstad_industri/arbetsbord.htm 

Nyblads AB 

Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås 

Verkstad industri höj och sänkbart. 15, 300-400 kg 

http://www.nybladsab.se/sortiment/arbetsbord-tillbehor/hoj-och-sankbara-
arbetsbord/e/8/eldrivet-hoj-och-sankbara-arbetsbord/ 

Runelandhs Försäljnings AB 
 Box 842 
 391 28 Kalmar 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 500 kg 

https://www.runelandhs.se/industri-verkstad/arbetsbord 

Stipo/Diesner Invest AB 

Storgatan 90, 365 31 Lessebo 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 300 kg, även delar 

https://stipo.se/catalog/groups/arbetsbord-quattro 

Treston AB  

Enhagsslingan 6, 187 40 Täby 

Verkstad industri höj och sänkbart, max 500 kg, 3d konfigurator 

http://www.treston.se/ 

Wifab 

Lidängsvägen 5, 335 32 Gnosjö 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 375 kg 
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https://www.wfiab.se/sv 

Witre AB 
 Argongatan 5, 431 53 Mölndal 

Verkstad industri höj och sänkbart , max 220 kg 

https://www.witre.se/sv/wsw/arbetsbord-
arbetsbankar#productBeginIndex:0&orderBy:5&pageView:undefined& 

Komponenter 

Linak  

Box 2098, Kanalvägen 10A, SE-194 02 Upplands Väsby 

Komponenter, lyftpelare max 15000N 

https://www.linak.se/aff%C3%A4rsomraade/bord/industriella-arbetsstationer/ 

 

Kontor höj och sänkbart 

AJ Produkter AB, Transportvägen 23 302 30 Halmstad 

Kontor höj o sänk 

https://www.ajprodukter.se/verkstad-industri/arbetsbankar/eldrivet-
arbetsbord/55632-26524535.wf 

EFG European Furniture Group AB 
 Trehörnavägen 2, Box 1017, 573 28 Tranås  

Kontor höj och sänkbart 

http://www.efg.se/Produkter/Workstations 
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Bilaga 31: 
 BOM-lista 

 

ITEM 
NO. 

PART 
NUMBER 

DESCRIPTION QTY. 

1 ram 6   1 
2 bordsskiva 6   1 
3 hake   2 
4 klämma   1 
5 låsplatta   1 
6 mätverktyg   1 
7 motor   1 
8 hylsa   8 
9 skiva   1 

10 ring   1 
11 elskåp   1 
12 panel   1 
13 dator   1 
14 eluttag   1 
15 kolv   2 
16 låda   1 
17 plåt   1 
18 räls   4 
19 panel2   2 
20 blad   15 
21 krok   10 
22 lampa   1 
23 p2   1 
24 touchskärm   1 
25 hylla   1 
26 p1   1 
27 stödarm   1 
28 katalog   1 
29 pistong   4 

 

 

 

 


