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Sammanfattning 

Med hjälp utav information från ett tidigare projekt kombinerat med erfarna konsulter på Virtual  

Manufacturing har ett projekt inom arbetsplatsutformning utförts.  

Arbetet utfördes hos Virtual Manufacturing i Göteborg där en arbetsstation konstruerades med målet 

att utforma en effektiv, säker, ergonomisk, felsäker och användarvänlig arbetsplats som företaget se-

dan skall kunna addera diverse teknik på. 

Arbetsstationen konstruerades först i en 3D-miljö med IronCad där den utvecklades genom konstruk-

tiva möten med företagets konsulter. Modelleringen övergick i Beevisio där modellen fort blev mer 

likt något som skulle kunna konstrueras och kontrollerades ständigt i virtual reality för att få en verklig 

uppfattning. 

Arbetsstationen genomgick flera steg av förändring och det var vid modell 5 som projektkriterierna 

möttes och en fysisk modell konstruerades. 

Stationen fick förbättringar framför allt inom området ergonomi, där både axlar, nacke och handleder 

fick rörelser med bättre vinklar i station 4.0. Den area som stationen hade minskades med ca 30% 

vilket får ses som en klar skillnad mot station 1.0. Parametrar som effektivitet kunde inte jämföras då 

några viktiga komponenter som rotationskransen ej hann komma innan analys skulle göras därför fick 

den analysen läggas åt sidan.  

Projektet har haft fokus på helheten där både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har tagits i 

beaktning. Stationen är byggt i material som gör att den kan utvecklas eller återanvändas vilket gör att 

företag inte behöver spendera mer pengar än nödvändigt på nytt material. Detta gör också att ny metall 

inte behöver framställas vilket är bra för klimatet och eftersom den är gjord nästan helt i metall kan 

den lätt återvinnas. 

Även om stationen inte blev exakt så som var tanken är författarna nöjda med det resultat som blev av 

projektet. En djupare förståelse har fåtts om att driva projekt inom konsultföretag och processen för 

produktutveckling har också blivit mycket tydligare.  
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Abstract 

With the help of information from a previous project combined with experienced consultants at Virtual 

Manufacturing, a project in workplacedesign has been carried out. The project was carried out at Vir-

tual Manufacturing in Gothenburg, where a workstation was designed with the goals of designing an 

efficient, safe, ergonomic, fail-safe and user-friendly workplace that the company should then be able 

to add various technologies to. 

 

The workstation was first constructed in a 3D environment with IronCad where it was developed 

through constructive meetings with the company's consultants. Modeling transitioned to Beevisio 

where the model soon became more like something that could be constructed. Between the models, 

the model was often checked in Virtual Reality to get a true view. 

The model underwent several stages of change and it was only at model five that the project criteria 

met and a physical model was constructed. 

 

The station received improvements, especially with ergonomics, where both the shoulders, neck and 

wrists had improved angles of engagement in the 4.0 station. The area that the station had was reduced 

by about 30% which is a clear difference from the old station. Parameters such as efficiency could not 

be compared since some important components such as the rotary ring could not come before analysis, 

therefore that analysis had to be set aside. 

 

The project has focused on sustainability, where both economic, social and ecological sustainability 

have been taken into account. The station is built in materials that allow it to be continuously developed 

or reused which means that companies do not have to spend more money than necessary on new ma-

terial. This also means that new metal does not need to be produced which is good for the climate and 

since it is made almost entirely of metal it can easily be recycled. 

 

Although the station did not become exactly as intended, the authors are satisfied with the results of 

the project. A deeper understanding has been gained about running projects within consulting compa-

nies and the process for product development has also become much clearer. 
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Förord 

Forskningen och arbetet bakom examensarbetet genomfördes under höstterminen 2019 och början av 

vårterminen 2020, vid institutionen för automations- och produktionsteknik vid Högskolan i Skövde. 

Vi skulle vilja tacka följande: 

- Högskolan i Skövde, för våra studier inom institutionen för automations- och produktionsteknik. 

- Virtual Manufacturing för vår chans att kunna utföra examensarbetet på er anläggning samt 

möjligheten att utföra examensarbetet inom ett spännande och utmanande område. 

- Ett speciellt tack till Anna Andersson, Torbjörn Danielsson och William Falkenström på Vir-

tual Manufacturing för er handledning och stöttning genom examensarbetets tidsspann. 

 

Skövde, januari 2020 

Anton Wenell 

Johannes Ringqvist 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Virtual Manufacturing, som hädanefter kommer benämnas som Virtual, är ett konsultföretag inom 

logistik, automations- och produktionsteknik. Företaget grundades 2006 utav Torbjörn Danielsson som 

även är delaktig i projektet och agerar assisterande projektledare. Företaget omsatte 2018 ca 75mkr 

med 64 anställda i Sverige. Virtuals huvudkontor ligger i Göteborg men företaget har även kontor både 

i Köping och Lidköping samt ett par kontor utomlands (Virtual Manufacturing, 2019).  

1.2 Bakgrund 

Den största aktieägaren, grundaren och VDn, Torbjörn Danielsson sammansatte en projektgrupp och 

delade ut arbetsuppgifter till några av konsulterna för att arbeta på tekniken runt omkring arbetsplatsen. 

Företaget har beställt både en fysisk modell såväl som en virtuell 3D-modell på en monteringsstation, 

kallad station 4.0, som initialt skall montera ihop en vedklyv.  

Vedklyven i projektet är egentligen ingen produkt som Virtual säljer eller på något sätt har någon form 

av anknytning till. Produkten är en elektrisk vedklyv inköpt på Jula vars primära syfte för företaget är 

rent demonstrativt. Tack vare vedklyvens stora differens av delar, både stora och små så har den an-

vänts flera gånger som grund till examensarbeten på Virtual. I Figur 1 kan den specifika modellen ses. 

 

Figur 1 - Vedklyven 

Modellen ska utformas med hjälp av data från ett tidigare projekt kallat station 1.0, samt den data som 

programvaran Avix bistår med och därefter ritas upp i IronCad. 
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1.3 Problembeskrivning 

På arbetsplatser behöver effektivitet, ergonomi och arbetsstruktur kombineras för att kontinuerligt 

uppnå bra resultat. 

Runt om på olika arbetsplatser förkommer sjukskrivningar, felmonteringar och allmänt slarv. Detta 

sker ofta på grund av oergonomiska förhållanden, dålig arbetsstruktur, stress eller allmänt slitsamma 

arbetsmoment (Försäkringskassan, 2019). Dessa förhållanden i längden är inte hållbara och strävan 

efter en bättre och effektivare arbetsmiljö bör alltid vara en prioritet. 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram en ergonomisk samt hållbar arbetsplats som uppfyller kundens,  

Virtuals, krav.  

Arbetsplatsens syfte är att vara funktionell, effektiv, hållbar samt att vara en ergonomisk arbetsyta för 

montören där risken att göra fel är minimal. 

1.5 Mål 

Målet är att konstruera en virtuell och fysisk arbetsstation tillsammans med Virtual, som företaget 

sedan skall kunna addera diverse teknik på.  

För att kunna uppnå målet bör ett antal delmål uppnås under arbetets gång. Delmålen är följande: 

• Konstruera en modell. 

• Samla in information kring de skadliga arbetsmomenten. 

• Samla in data för hur arbetsprocessen går till samt utveckla ett felsäkert arbetssätt. 

1.6 Område 

Examensarbetet kommer endast fokusera på delar av en vedklyvsmontering där en modell över mon-

teringsstationen kommer att presenteras, både i 3D och fysisk vy. Modellen har inga specifikationskrav 

i storlek, mått eller utformning men mindre krav finns. Dessa i form av bordsbenstyp och montering 

av diverse utrustning som företaget valt samt att programvarorna Avix och IronCAD skall användas. 
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1.7 Avgränsning 

Arbetet kommer utföras utifrån det perspektiv som den befintliga produkten är utformad, det vill säga 

att arbetet utgår från en existerande produkt och kommer formas därifrån. Det enda som skall kon-

strueras är en arbetsstation till vedklyven, inget annat kommer att konstrueras under arbetets gång.  

1.8 Rapportens disposition 

Andra kapitlet i rapporten kommer innehålla metodiken för arbetets planerade genomgång med ett 

tillhörande flowchart, se Figur 2. Därefter avhandlas den teori som är relevant för att läsaren ska kunna 

förstå rapportens utmaningar och tillvägagångsätt. Rapporten tar sedan upp hållbar utveckling och hur 

den är relevant för denna rapport. Nästa kapitel tar upp de metoder som använts för att genomföra 

projektet samt de tankar och problem som lett till att projektets slutförande. Till slut presenteras de 

resultat som uppnåtts tillsammans med en diskussion över resultatet och en slutsats. 
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2 Metodik 

Arbetet baseras på en arbetsplatsutformning från ett tidigare projekt. Modellen konstrueras utifrån 

vissa mål och med handledning från personal på Virtual. Virtual förser även projektet med nödvändig 

data, kontorsplats och information samt alla programvaror och konstruktionsmaterial som behövs.  

Arbetet planeras att utföras genom en nedbrytning av arbetsprocessen i Avix och följt av utformandet 

utav en första modell i IronCAD som sedan utvecklas genom flertal möten med företaget. 

Det kommer med största sannolikhet konstrueras flera prototyper av arbetsplatsens produkt innan det 

uppnåtts ett tillfredställande resultat, likt Figur 2 nedan. 

 

Figur 2 – Flödesschema utav projektets tänkta tillvägagångssätt 
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3  Teoretisk referensram 

3.1 Vedklyv 

En elektrisk vedklyv är en maskin som med hjälp av el och hydraulik pressar ett vedträ mot en skarp 

yta som splittrar träet i bitar. Processen är relativt simpel och påminner i stora drag vedklyvning med 

yxa. Principen beskrivs i Figur 3 där pilen representerar ett vedträ och dess riktning.  

 

Figur 3 – Den fysiska vedklyven 

3.2 Analysverktyg 

Analysverktyg används ständigt och behöver inte alltid vara avancerade. Verktygen kan bestå av allt 

från en potatissticka vid matlagning, till en programvara för att kontrollera hårddiskars hälsa. 

Alla företag har en sak gemensamt, de vill skapa något med värde. Värde skiljer sig åt beroende på 

vad ett företag i fråga sysslar med, det kan vara en produkt som tillverkas eller en tjänst som efterfrågas 

men det är alltid kunden som bestämmer värdet. Varje aktivitet som genomförs skapar antingen värde 

eller ej. För att momentet ska vara värdeskapande finns det några kriterier den måste uppfylla: 

1. Kunden måste vara beredd att betala för det. 

2. Sysslan måste också ge en ändring på produkten. 

3. Sysslan måste göras rätt första gången. 

Skulle någon av dessa tre kriterier inte uppfyllas är aktiviteten icke värdeskapande. Eftersom dessa 

aktiviteter enbart är kostnader, försöker företag med hjälp av olika analysmetoder och verktyg att eli-
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minera så mycket som möjligt av denna kostsamma tid. Verktyg som värdeflödesanalyser, spagettidi-

agram och tidsstudier är vanliga verktyg för att identifiera var i processen problem kan finnas (Sayer 

& Williams, 2007).  

Spagettidiagram ett vanligt verktyg som kan appliceras på både hela fabrikslayouter men också till en 

monteringsstation där en montör monterar flera olika delar. Verktyget används på så sätt att en layout 

målas upp där alla relevanta punkter som produkten eller montören rör sig till. Där efter ritas rörelse-

mönstret upp och distansen kontrolleras. Då kan det skönjas mönster som visar om ett onödigt kom-

plicerat flöde existerar (Bicheno, et al., 2013). 

3.2.1 Virtual Reality 

Virtual Reality eller VR som det också kallas är en datorsimulering i 3D-miljö som ska efterlikna en 

verklig miljö så mycket som möjligt för att ge användaren en känsla av att vara på en specifik plats 

utan att faktiskt vara där. Känslan uppnås genom att användaren nyttjar en form av display som sätts 

på huvudet, likt ett cyklop sluts användaren in och kan endast se vad som visas på displayen. Genom 

att vrida på huvudet kan utövaren se platsen runt sig. Genom att använda handkontroller eller rörelse-

detektorer kan simuleringen upplevas, till och med interageras med om programmering är gjord för att 

uppnå detta (Linowes, 2015). 

VR används inom många områden såsom spelutveckling, utbildning, teknik och psykologisk terapi 

(Neelakantam & Pant, 2017). 

3.2.2 Avix 

Avix är en programvara framtagen av Solme AB, ett företag som skapades 1998 i Göteborg. Program-

varan är ett verktyg för att effektivt och precist bedöma värdeskapande och icke värdeskapande tid, 

genom att stycka upp ett inspelat arbetsmoment i delar kombinerat med dokumenterade rörelse- och 

tidsstudier. Avix kan därför användas för att sätta en grund för förbättringsarbeten eller utformning av 

arbetsinstruktioner och standardtider (Avix, 2019). 

3.2.3 Unity 

Unity är en plattform utvecklad av Unity Technologies. Plattformen har många olika tillägg där ut-

vecklaren bland annat i realtid kan arbeta och integrera med ett eller flera 3D-objekt. Plattformen kan 

bland annat kombineras med ett VR-headset där hela 3D-miljön kan upplevas direkt från personlig vy 

(Unity Technologies, 2020).  



  

Ringqvist, J & Wenell, A           7    

3.3 Arbetsplatsutformning 

Att anpassa arbetsplatsen utifrån behov har sedan länge varit en självklarhet. Bicheno et al. (2013) 

skrev om hur slöserier i form av rörelse skapas genom en dåligt utformad arbetsplats och om grunden 

till en effektiv materialhantering. Målet är att materialets placering skall vara så nära arbetsstationen 

som möjligt utan att operatör hindras eller rörelser påverkas och att materialtillförseln sker kontinuer-

ligt för att operatör skall kunna ha fullt fokus på sin arbetscykel. 

• Materialmängden vid arbetsstationen bör inte överskrida två timmars arbete för att minimera 

slöserier ytterligare samt skapa en större överblick för processen (Bicheno, et al., 2013). 

• Faktorer som enligt Freivalds (2014) är viktiga att ha i åtanke för en felfri arbetsmiljö är vilka 

maskiner, utrustningar, material och komponenter som används i integration med personal. 

• Vikten hos den personliga skyddsutrustningen, utbildningen och utrustningen är stor och krävs 

för att arbetet skall utföras säkert. 

• Belysning är något som tas upp i Arbetsmiljöverket (2009/2018) där det beskrivs om hur be-

lysning skall placeras på sådant sätt att operatören inte bländas, men fortfarande har ett lämpligt 

arbetsljus för uppgiften. 

3.3.1 Ergonomi 

Enligt Arbetsmiljöverket (2019) skall en arbetsplats redan i planeringsstadiet ha ergonomi i åtanke. 

Det slutgiltiga målet är en skonsam arbetsplats för kroppen med lagom mängd arbetsvariation och 

återhämtning, men samtidigt utformad för att operatör skall kunna utföra ett bra och effektivt arbete 

som genererar produkter av god kvalitet. 

Antalet sjukskrivna från 2010 då nivån var nere på rekordlåga 472 321 personer, har sedan dess lång-

samt stegats upp till strax över 627 000 personer år 2016. Denna nivå har stegvis sjunkit med ca 10 

000 personer per år, och resultatet från 2018 var 603 146 personer. Dessvärre påvisas en tydlig trend 

på att de senaste åren har den psykiska ohälsan varit majoriteten av sjukskrivningarna och kan till stor 

del bero på stressigt arbete, samhällets uppbyggnad av sociala medier och brist på förebyggande arbete 

(Försäkringskassan, 2019). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) skall arbete med händerna försökas hållas till armbågshöjd och med 

tanke på att de flesta individer inte är lika långa och har samma förutsättningar, både fysiskt och ar-

betsmässigt, kan en bra lösning vara höj- och sänkbara bord. Figur 4 visar den lämpliga och mindre 
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lämpliga arbetshöjden vid arbete som utförs stående. Arbete över axlar eller under knähöjd rekom-

menderas inte och skall till största möjlighet undvikas under längre stunder. 

 

Figur 4.  Arbetshöjd. (Arbetsmiljöverket, 2012) 

Den svarta ytan på Figur 5 är det s.k. inre arbetsområdet, det område som den största delen av arbetet 

bör ske för minimalt slitage på operatören (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Figur 5. Arbetsyta. (Arbetsmiljöverket, 2012). 
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3.4 Modelleringsverktyg 

I dagens produktutvecklingsprocesser används ofta olika sorters verktyg för att visualisera och förtyd-

liga konstruktion, form och ritningar. 

Ett av verktygen som används i projektet är en 3D-modelleringsprogramvara kallad IronCAD. Det 

finns många olika modeller av CAD-program på marknaden och alla har sina egna för- och nackdelar. 

Virtual använder sig utav flera olika CAD program, däribland Catia, AutoCAD och IronCAD. Till-

sammans med IronCAD används i projektet programvaran Beevisio som komplement för konstruktion 

utav ställaget. 

3.4.1 IronCAD 

IronCad är ett företag som bildades 2001 och som marknadsför sin licensbelagda programvara Iron-

Cad, som även finns tillgänglig kostnadsfritt för studenter. Programvaran är en 3D-modellerings- 

programvara som är utvecklad med det primära syftet att effektivisera produktiviteten hos användaren. 

Enligt företagets hemsida skall programvaran vara 50–75% snabbare att designa med jämfört med 

konkurrerande programvaror (IronCAD, 2019). 

3.4.2 Beevisio 

Beevisio är en programvara framtagen av företaget Beewatec med huvudsyftet att med lätthet kunna 

konstruera, planera och presentera konstruktioner gjorda utav rörmaterial. Rörmaterialen baseras på 

företagets egna rörställningssystem och är ett simpelt sätt att bygga olika ställningar. Företagets pro-

dukter lämpas till stor del för konstruktion utav flowracks som är ett transportsystem vars syfte är att 

flytta till exempel lådor eller pallar på rullband. Hur avancerat systemet är beror på vad för föremål 

som ska fraktas och hur långt, systemet kan vara allt från enklare hyllor till system som fraktar lådor 

genom större lokaler (Beewatec, 2020). En länk till en beskrivande video av systemet finns i Appendix 

A. 

4 Hållbar utveckling 

I en rapport skriven av Josef Karlsson (2012), klargjordes målen för att kunna uppnå en hållbar ut-

veckling och dess vikt för människans överlevnad och samspelet med naturen med begränsade resur-

ser. På lång sikt handlar hållbar utveckling om att bevara de resurser och jordens ekosystem genom att 

fokusera på den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten som brukar presenteras visuellt i ett 
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venndiagram som delar upp de tre grupperna i överlappande cirklar. I Brundtlandrapporten som pub-

licerades år 1987, som introducerade begreppet hållbar utveckling skrevs det ”En hållbar utveckling 

är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina behov”. 

4.1.1 Ekonomisk hållbarhet 

En stor aspekt i den ekonomiska hållbarheten är den ständiga förändringen inom industrin. Nya kunder 

kommer hela tiden till marknaden, lika så nya snabbare maskiner och andra tillverkningstekniker som 

hela tiden tävlar om att vara snabbast och billigast. 

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete för strävan av snabbare och mer priseffektiva alternativ, om 

kortare ledtider, kortare omställningstider och minskade slöserier är en stor bidragande faktor till en 

hållbar ekonomi.  

Ur en icke industriell synvinkel handlar ekonomisk hållbarhet i grund och botten om att motverka 

fattigdom och skapa samt bibehålla en stadig ekonomi för alla. För att täcka grundläggande behov utan 

att försämra den ekologiska, sociala eller ekonomiska hållbarheten. En slutsats att dra från detta är att 

så länge det finns en god ekonomisk tillväxt kommer den ekonomiska hållbarheten vara god.  

4.1.2 Social hållbarhet 

En nyckelfaktor för det demokratiska samhället beskriver folkhälsomyndigheten som social hållbarhet. 

Den skall vara anpassningsbar, förändringsbenägen och klara påfrestningar för att ge ett socialt hållbart 

samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

En god arbetsmiljö är ett bra exempel på den sociala hållbarheten. Genom en god arbetsmiljö, där 

personalen får vara delaktiga i frågor, oavsett sin religion, ras eller sexuell läggning skapas en god 

arbetsmiljö som både gynnar anställda så väl som företaget (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

4.1.3 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar mycket om att bevara de naturresurser och klimat som finns i världen, 

genom begränsningar av skadliga utsläpp, användandet utav naturresurser och liknande för att skydda 

miljön. 
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Genom att öka användning av utvecklingsarbete, uträkningar och simuleringsmodeller, både virtuella 

så väl som fysiska kan mycket spill undvikas och processer kan effektiviseras. Detta är framförallt 

viktigt i processer där sällsynta ämnen används så att varje gram tas till vara på.  
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5 Metod 

I projektets inledning granskades en stor mängd information som tillhandahållits av Virtual. Denna 

data bestod av ett stort antal Cad-filer, bland annat av den föregående arbetsstationen och det arbets-

stycke som används i monteringsstationen. Avix-filer av arbetsmomenten undersöktes där viktig in-

formation som till exempel vridmoment för skruvdragare kunde tas fram. Excel-filer för materialba-

lanseringen, filmer och mycket annat studerades noggrant för att få en så klar bild som möjligt av hur 

förra projektet gick tillväga och hur det projektets resultat skulle utvecklas till något bättre. Material-

balansering är ett sätt att planera i vilka lådor de olika delarna ska ligga i så det blir en logisk ordning 

för montören att plocka efter. Men också ett sätt att få en bild av hur höga lådorna skulle bli och deras 

storlek så ergonomin inte försämras. Detta material studerades flera gånger under hela projektets gång 

för att relevant information skulle komma till nytta. 

En första modell konstruerades för att få en ungefärlig bild av hur stationen skulle kunna se ut. Mo-

dellen var till mått och realism inte särskilt korrekt men utgjorde en bra grund för att få en bild av hur 

projektet skulle utvecklas och visas i Figur 6. 

Snabbt fattades beslutet att använda en roterade skiva istället för ett konventionellt arbetsbord. Ef-

tersom det framkom vid granskning av filmer att ergonomin vid montering av vissa delar var långt 

ifrån optimal och arbetsställningarna inte var nödvändiga om arbetsstycket kunde vridas till en mer 

önskvärd vinkel. Storleken på skivan sattes så att hela vedklyven fick plats på skivan inte bara dess fot 

och hjul, detta för att montören inte ska riskera att slå eller fastna i vedklyven när den roteras. Bordets 

bredd blev samma bredd som skivan då plats behövs för att alla delar som ska monteras ska få plats. 

Figur  
Figur 6 – Modell 1 
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Samtidigt tar bordet inte upp mer plats än nödvändigt och operatören behöver inte sträcka sig något 

extra som hade varit fallet vid ett bord som är bredare än skivan.  

Modell 2 byggdes för att testa olika idéer där form av bord och upphängning av material gjordes på 

andra sätt. För att maximera montörens möjlighet för att nå arbetsstycket och dess delar var bordet v-

format och istället för att ha allt material i olika lådor, skulle stänger användas för att hänga upp olika 

större delar om den möjligheten fanns. Modellen visas i Figur 7. 

 

Efter konsultation med konstruktörer på Virtual startade konstruktionen av modell 3. Här gick mo-

dellen tillbaka till något som mer liknade den traditionella modell 1, men där mått är satta efter, för att 

fungera i verkligheten. Skälet till detta var att de höj- och sänkbara ben (som kan visas i Figur 8) som 

Virtual valt till projektet skulle vara komplicerade att placera på modell 2. Tyngdpunkten som behövde 

ligga mitt under rotationskransen skulle bli ett problem eftersom konstruktionen hamnade i vägen för 

montörens ben. Hyllorna gjordes med hjälp av programvaran Beevisio till flowracks som ska användas 

för att ständigt tillgodose montören med de olika komponenter som behövs för arbetet. Sammanlagt 

byggdes fem stycken flowracks för att alla delar skulle få plats. Till vedklyvens hjul gjordes en speci-

alkonstruktion för att så många hjul som möjligt skulle få plats samtidigt som ytan minimeras fast med 

hög tillgänglighet.   

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 4. Modell ett 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 5. Modell två 
Figur  

Figur 7 - Modell 2 
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Den stora utmaningen med byggandet var att få plats med de fem flowracksen på arbetsbänken utan 

att ergonomi eller effektivitet skulle påverkas då tidigare projektets station hade betydligt större foot-

print och ett av huvudmålen med projektet var just att minska footprint. Ett “footprint” kan vara olika 

saker beroende på i vilket sammanhang det tas, men i denna rapport är det den totalarea som stationen 

använder sig av. Detta är viktigt att veta om en eller ett flertal stationer ska installeras på en begränsad 

yta, då finns inget utrymme för att chansa och se vad som får plats. I en itererande process fick de olika 

flowracksen göras om till Figur 8 för att passa det tilltänkta bordet. För att enklare verifiera att mo-

dellen skulle fungera användes VR för att simulera stationen. I dessa simuleringar kunde inga föremål 

röras men gav ändå en bra bild av positioneringen utav lådor och bordets höjd. 

Modell 3 utvecklades sedan vidare ytterligare ett steg till, till modell 4. Den stora ändringen mellan de 

två olika modellerna var att modell 4 har en ram där allt skall fästas på i stället för en traditionsenlig 

bordsskiva. Avsaknaden av bordsskiva skulle göra att stationen inte skulle riskera att ansamla skräp 

eller andra onödiga föremål, utan enbart väsentliga delar och verktyg fick plats på station 4.0. Ramen 

som skulle hålla den rotationskrans som vedklyven skulle stå på konstruerades av skenor med en fyr-

kantprofil i aluminium vars mått var 45x45mm. Skenorna skulle göra det enkelt att skruva fast de olika 

flowracksen som skulle fästas på bordet med specialskruvar samtidigt som ramen skulle bli väldigt 

stabil och klara alla tänkbara påfrestningar. Modellen matades återigen in i VR för ytterligare analyser 

av bland annat dess funktioner och ergonomiska ställningar, modellen kan ses i Figur 9. 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 6. Modell tre 
Figur  

Figur 8 - Modell 3 
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Kort efter detta konstaterades att modellen behövde ändras då tiden redan var långt gången i projektet 

och risken uppstod där målet att bygga stationen fysiskt inte skulle uppnås. Istället gjordes valet att 

ramen skulle byggas i samma rörmaterial från Beewatec som flowracksen var byggda i. Detta gör 

konstruktionen lättare och billigare men skapar nackdelen att stabiliteten skulle minska på grund av att 

rören inte har samma robusthet som aluminiumprofilerna. Därför gjordes en omkonstruktion av ramen 

för att stabiliteten inte skulle äventyras som visas i Figur 10. Benen byttes också ut eftersom de utvalda 

SKF-benen inte skulle hinnas tas fram i tid för en montering till en färdig station utan även här använ-

des Beewatecs rörsystem för att bygga ben till bordet, detta blev modell 5. De nya benen var ej höj- 

och sänkbara men utan dem hade möjligheten att bygga en fysisk station inte funnits. 

 

 

 

 

 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 7. Modell fyra 
Figur  

Figur 9 - Modell 4 
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Denna modell fick ett godkännande från Virtual och en beställning lades direkt efter en sista analys i 

VR utförts. Under analysen testades stationens fysiska egenskaper och test gjordes på att lyfta ur ar-

tiklar ur lådor och lyfta fram dem till arbetsstycket. 

På grund av tidspressen och den snabba leveransen av material, som enbart tog ett par dagar, fattades 

beslutet att bygga stationen innan jul för att analyser av ergonomi och effektivitet skulle kunna ske så 

snart som möjligt. Tack vare Beewatecs enkla rörsystem byggdes hela stationen ihop på en och en halv 

dag.  

Beslut togs vid montering att modellen blev för hög, otymplig att frakta och belysningsställningen över 

operatör valdes därför att kapas av i samma höjd som de två flowracks på bordet. Kopplingar monteras 

därefter på de avkapade rören för att på plats kunna montera på belysningsställningen som visas i Figur 

11. 

 

 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 8. Modell fem 
Figur  

Figur 10 - Modell 5 
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För att jämföra station 1.0 och den nuvarande station 4.0 på ett rättvist sätt togs beslutet att filma 

samma monteringsmoment som användes och filmades i det förra projektet. Genom att sedan lägga 

klippen bredvid varandra kunde varje sekvens bedömas mot varandra. Problem uppstod i och med 

isärplockning då ett antal av momenten inte gick att jämföra då skruvar till stödbenet fattades och 

oljestickan inte gick att ta bort då vedklyven var fylld med olja. Dessa moment fick helt enkelt plockas 

bort från analysen. En länk till en fullständig video utav hela monteringsprocessen av station 4.0 finns 

i Appendix F och en fullständig bild av modellernas utveckling kan ses i Figur 12. 

Figur 11 - Färdig modell 
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Figur 12 - Modellernas stadier 



  

Ringqvist, J & Wenell, A           19    

6 Resultat 

6.1 Footprint 

När CAD-modell 5 hade fått godkänt blev första analysen att räkna ut hur stor skillnad det var mellan 

stationernas olika footprint. Ytan de olika stationerna tog upp var väsentligt olika då station 4.0 hade 

en minskad area på nästan 30% enligt Fel! Hittar inte referenskälla., vilket får ses som en markant m

inskning av yta. Några exakta mål för hur mycket mindre yta station 4.0 skulle ha fanns ej men då 

stationen ska användas på mässor och liknande antogs det att den skulle vara så liten som möjligt. 

 

Montören behöver inte längre vända sig om för att plocka saker utan nu är alla lådor flyttade till en 

och samma sida enligt Figur 13. Stationen blir också lättare att förflytta när allt är samlat till ett bord 

och endast en person behövs för att flytta hela stationen samtidigt.  

 

Figur 13 - Station 4.0 och station 1.0 

Tabell 1- Uträkning av footprint 
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6.2 Kostnad 

Nästa aspekt som undersöktes var kostnaden för de två olika stationerna. Redan på förhand drogs 

slutsatsen att station 4.0 kommer vara dyrare på grund av sin ökade komplexitet. Med hjälp av en pris-

fil i excel där Virtuals standardartiklar finns, räknades en ungefärlig kostnad ut. Som Tabell 2 visar är 

priset för station 1.0 över 50% billigare än den nya.       

1.0               4.0 

Alla delar av station 1.0 finns inte med i pris-filen och alla planerade delar finns inte till station 4.0. 

Ingen av stationerna har ett komplett pris utan priserna baseras på de artiklar som finns i pris-filen, 

därför kan ingen exakt prisskillnad ges. Fullständig kalkyl kan ses i Appendix B och Appendix C. 

6.3 Ergonomi 

Ergonomin som var en av de viktigaste aspekterna i projektet. Nedan kan exempel ses över två likadana 

moment som jämförs. I Figur 14 uppmärksammades det hur montören var tvungen att sträcka sig över 

arbetsobjektet för att komma åt att sätta i skruven. Axlarna i en förhöjd position och synfältet dåligt 

vilket gör att montören kan behöva stå ännu längre i positionen innan skruven är monterad. I Appendix 

D finns en länk till en video, först från ovan nämnt moment från station 1.0, därefter från VR-analysen 

och därefter från den slutgiltiga stationen.     

Figur 14 – Station 1.0 

Tabell 2 - Kostnadskalkyl 
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Med den tänkta rotationskranen försvinner den jobbiga armrörelsen helt. Armbågen har en bekväm 

position precis bredvid kroppen och vinkeln på armen är varken utsträck eller i en konstig vinkel vilket 

visas i Figur 15.  

 

En annan rörelse som var problematisk i station 1.0 var att plocka artiklar ur lådor från den undre 

raden. Som kan visas i Figur 16 blev lådornas höjd och arbetsobjektets storlek ett problem då en del 

av lådorna var svårtillgängliga, och arm och handled måste hållas i en dålig vinkel för att artiklar ska 

kunna tas ur sina lådor.  

Figur 15 - Station 4.0 

Figur 16 - Handledsvinkel station 1.0 
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Med den nya positionen på lådorna blir vinkeln en helt annan. Handleden behöver ej böjas (se Figur 

17) på något jobbigt sätt utan kan hållas i en naturlig position, dock hamnar axel i ett förhöjt läge men 

då artiklarna i dessa lådor väger mindre än 100 gram bedöms belastningen som försumbar.  

 

 

Den största negativa ergonomiska aspekten som hittas var den att montera på oljestickan, här var mon-

tering inte anpassad för både höger och vänsterhänta utan montören som antas vara högerhänt får ha 

hela överkroppen i en väldigt obekväm position, som kan ses i Figur 18, för att lyckas montera stickan 

på korrekt sätt. Genom att använda rotationskransen kan detta undvikas i största möjliga mån då ar-

betsstycket står med änden mot montören. Montören kan då med lätt böjda knän få uppsyn över ytan 

där monteringen ska ske. Hela monteringsmomentet för oljestickan finns att ses via länk i Appendix 

E.     

Figur 17 - Handledsvinkel station 4.0 
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Efter dessa iakttagelser plockades relevanta punkter från Arbetsmiljöverkets checklista för belast-

ningsergonomi ut och sammansattes till en kortare checklista. Checklistan användes därefter för att 

bedöma arbetsstationens belastningsergonomiska egenskaper. Tre studier utfördes totalt, varsin av de 

båda studenterna samt en anonym konsult på Virtual och resultaten visade sig vid granskning vara 

Figur 18 - handledsvinkel station 1.0 
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identiska. Analysresultaten kan ses i Figur 19.

 

Figur 19 - Belastningsergonomi checklista (Arbetsmiljöverket, 2019) 

Efter granskning av den belastningsergonomiska checklistan kan en markant ergonomisk förbättring 

påvisas. Alla ergonomiska bedömningar har utförts utifrån kursmaterial från Kedbäcks (2018) föreläs-

ningar, kombinerat med Arbetsmiljöverkets (2019) belastningsergonomi. 
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6.4 Problem 

Ett antal problem finns med att analysera de olika modellerna mot varandra. På grund av bristande 

kommunikation som lett till en tidsbrist har en del nedskärningar gjorts av projektet för att inte tidsra-

men ska överstigas för mycket. Då de utvalda benen som skulle användas till projektet hade allt för 

lång leveranstid fick istället vanliga ben nyttjas. Detta gjorde att stationen inte gick att justera och 

påvisa att vem som helst kan använda stationen på ett ergonomiskt hållbart sätt. Stationen blev också 

för hög och en EU-pall fick användas som golv för att höjden skulle bli bra. 

Rotationskransen hann ej levereras i tid. Kransen som skulle underlätta och hjälpa till att eliminera 

problem som fanns med ergonomin från den tidigare stationen fanns inte till hands när montering 

gjordes. Istället fick vedklyven demonstrativt lyftas och vridas för hand vilket inte ger en bild av en 

ergonomisk arbetsplats, men framför allt att effektivitet inte går att jämföra då tiden för att vrida blev 

en hög faktor av tiden för montering.   

I de arbetsinstruktioner som finns från tidigare projekt finns också information om vad för verktyg 

som skall användas för att montera vedklyven. Dessa hann ej köpas in och därför fick montering ske 

med verktyg som kunde hittas i Virtuals verkstad. I provmontering användes till exempel en skruvdra-

gare som fanns på plats och inga vridmoment togs i beaktning då det inte var möjligt. Detta tillför ännu 

en faktor som gör monteringens effektivitet är svår att utvärdera. 

6.4.1 Åtgärder 

För att verkligen utföra de analyser som varit uppsatta som mål för det här projektet måste alla de 

kriterier som satts också uppfyllas. Genom att införskaffa de saker som fattats kan analysen göras på 

ett fullvärdigt sätt. Stationen kommer också behövas byggas om för att de höj- och sänkbara benen 

skall kunna monteras till stationen. De verktyg som behövs bör köpas in omgående designeras till 

stationen så de kan användas i framtida projekt om sådana skulle uppstå.   

 

6.5 Förbättringsförslag 

I dagsläget lyfts belysningsställningen upp förhand, detta blir i längden opraktiskt och tungt för dem 

som skall montera stationen. För att lösa detta skulle ett vinschsystem kunna installeras för att enkelt 

få upp ställningen utan att belasta personal. 
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6.6 Uppfyllda mål 

Målen som sattes i början av projektet var att för, samt tillsammans med Virtual utforma en effektiv, 

säker, ergonomisk, felsäker och användarvänlig arbetsplats som företaget sedan skall addera diverse 

teknik på och ett par delmål sattes. 

Delmålen för att uppnå detta nåddes och många av de kriterier som hade satts för modellen hade 

lösts. Dessvärre då flertalet viktiga komponenter för arbetet inte anlänt kunde inte effektiviteten och 

felsäkerheten mätas medan resterande mål uppfylldes. 
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7 Diskussion 

7.1 Arbetet och resultatet 

Studenterna klev in i detta projekt med stora förväntningar om detta spännande ämne. Tack vare ad-

ministrativa förseningar från skolans sida blev projektets start försenat. Virtual såg till att förse med 

stora mängder information, viss väsentlig och viss oväsentlig. Flertal veckor gick med minimala fram-

steg då direktiven var vaga och studenterna inte tillräckligt proaktiva. Informationen som tillgodosågs 

hade önskats vara mer strukturerad och instruktionerna tydligare. Projektets metod anses vara rak på 

sak med få beslut. Med facit i hand skulle tillvägagångsättet vara detsamma vid ett nytt liknande pro-

jekt.  

Huvudmålen i projektet där en station skulle konstrueras både fysiskt och virtuellt uppfylldes. Tyvärr 

kunde inte syftet uppfyllas fullständigt då flertalet väsentliga komponenter för förbättringsarbetet inte 

anlände i tid. Detta berodde på misskommunikation mellan Virtual och studenterna. Projektets mål 

bedöms som rimliga och till stora delar uppfyllda.  

7.2 Hållbar utveckling 

Modellen konstruerades med Beewatecs rörsystem som bygger på aluminiumrör som kapas i korrekta 

längder. Rören byggs sedan ihop med hjälp av Beewatecs klämmor av olika modeller. Rören tar inte 

skada av denna fästningsmetod, och inte heller klämmorna. Tack vare den simpla designen med många 

möjligheter ökar modellens flexibilitet markant och gör modellen förändringsbar, där omstrukture-

ringar och andra sektioner och lätt kan tillsättas samt tillämpas.  

Modellen skapar en bra grund för den ekonomiska hållbarheten där en ständig förändring krävs, och 

där rörsystemet sätter en bra grund att arbeta ifrån. Modellen riktar sig även mot den sociala hållbar-

heten där stationen speciellt är utformad för det tänkta arbetet. Även den ekologiska hållbarheten, där 

hela modellen kan återanvändas enkelt och även återvinnas. 
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8 Slutsats 

Syftet med detta projekt har varit att konstruera en ergonomisk, säker, effektiv och användarvänlig 

arbetsstation som ska kunna visas upp på mässor och säljas in till Virtuals kunder. Med hjälp av de 

riktlinjer som utstakats i inledningskapitlet i denna rapport och de krav Virtual har ställt har projektet 

genomförts.  

Stationen skulle först byggas i CAD innan en verklig modell kunde konstrueras. Det var tvunget att 

använda flera olika programvaror för att lyckas, alla dessa behövdes läras in. Genom dialoger med 

konsulter på Virtual och studier av tidigare projekts material utvecklades modellen till den station som 

sedan byggde fysiskt. De riktlinjer som fåtts från Virtual var få, därför kunde designen experimenteras 

med mycket och många idéer övervägdes under projektets gång.  

Överlag är studenterna nöjda med arbetet, och att de fått möjligheten att lära sig såpass många nya 

programvaror och att få vara med från projektets utvecklingsfas till ett fysiskt objekt. Blandningen 

mellan den sena starten, studenternas icke proaktiva sätt och Virtuals svårtolkade information, ledde 

tyvärr till att projektet inte slutade där det var tänkt. Samarbetet har överlag fungerat bra, både mellan 

studenterna men också mellan studenter och Virtual. Sett till helheten har projektet varit en bra, lärorik 

samt rolig erfarenhet med en god insyn i hur ett projektarbete bedrivs ute på företag och en god för-

ståelsen för produktutveckling.  
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 Vad är ett flowrack? 

Johannes demonstrerar följande i videon: 

• Operatör: 

o Plockar ur sista komponenten ur lådan 

o Plockar upp tomlåda 

o Slänger tomlåda i utfack 

• Ny låda rullar fram. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOtGB1-Q_aY 
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 Uträkning kostnad station 1.0  

 

  



  

Ringqvist, J & Wenell, A           33    

 Uträkning kostnad station 4.0 
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 Montering av sidoskydd, station 1.0, VR 

& 4.0 

Videon visar monteringen av sidoskyddet på Station 1.0, därefter demonstrerar Anton i VR och sist 

Johannes på Station 4.0. 

https://www.youtube.com/watch?v=adVndNX0JDo 
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 Montering av oljeskruv på Station 1.0 

Tidigare examensarbete visar monteringen av oljeskruven för Station 1.0 där operatören har problem 

att äntra och gänga oljeskruven. 

https://www.youtube.com/watch?v=lremT4ucWkc 
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 Vedklyvens monteringssekvens 

Johannes demonstrerar projektets monteringsmoment. 

https://www.youtube.com/watch?v=adeHhBf_fwk 


