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Sammanfattning 

I och med ökad konkurrens och ökade kundkrav behöver företag bedriva produktutveckling 

med en rapid approach. ESAB:s sätt att svara upp mot dessa krav har resulterat i ett brett 

produktsortiment av friktionssvetshuvuden. Deras långsiktiga mål är därför att inrätta en ny 

standard för att reducera kostnader. Planen är därför att aktivt bedriva produktutveckling 

tillsammans med universitet och högskolor runt om i landet. Detta produktutvecklingsprojekt 

kan beskrivas som en första etapp i ett hållbart produktutvecklingsarbete på ESAB mot ett 

långsiktigt mål om att sätta en ny standard inom FSW. 

Syftet med detta examensarbete är att analysera två friktionssvetshuvuden: FSW LEGIO 4UT 

och FSW LEGIO 5UT genom K-FMEA och DFA2. Därigenom kartlägga vilka potentiella 

brister som finns i de befintliga konstruktionerna och belysa var bristerna finns. 

Analysresultatet ska tillsammans med produktutvecklingsteori, forma ett 

informationsunderlag för bedrivande av fortsatt produktutvecklingsarbete. Tillvägagångssättet 

har bedrivits genom tre faser: 1) uppstart/förarbete, 2) genomförande och 3) 

avslut/presentation. Vetenskapssynen har präglats av positivism med vissa inslag av 

hermeneutik. Forskningsmetoden har både vad gäller datainsamling, analysmetodik och 

utvärderingsmetodik varit kvalitativ. Undersökningsansatsen har varit av abduktiv art medan 

undersökningsinriktningen har varit kombinerad explorativ och deskriptiv. Först analyserades 

ritningsunderlag, komponentlistor, STEP-filer och produktspecifikationer för sammanlagt åtta 

svetshuvuden. Ett strategiskt urval av tre gjordes för att sedan ytterligare exkludera ett av 

dessa. En djupdykning gjordes i det empiriska underlaget som gav upphov till två hypoteser: 

1) komponenter som under drift är i rörelse torde vara högst belägna att utsättas för fel, 2) 

svetshuvudena kan möjligen komprimeras volymmässigt och komponenter reduceras till 

antalet. En semi-strukturerad fokusgruppintervju genomfördes för fyra respondenter med 

teknisk expertis på området. Resultatet av denna gjorde att hypoteserna kunde bekräftas. Detta 

empiriska datamaterial ställdes mot befintlig teori rörande K-FMEA och DFA2. Vidare 

utfördes K-FMEA enligt teorin i sju steg på såväl systemnivå som komponentnivå. Sedan 

gjordes detsamma för DFA2 vars arbetssätt sker i fyra steg. 

Resultatet av denna studie påvisar att de allra mest kritiska komponenterna rör spindeln, 

spindelhuset och lager. Påfrestningar finns också i hydrauliken som har tilldelats höga 

kriticitetstal. Det finns även feltyper med hög risk relaterat till tillverkning och montering. 

Vad gäller DFA2 visade resultatet att de befintliga konstruktionerna har låg grad av 

monteringsvänlighet. Detta då flera monteringsriktningar används, flera komponenter är stora, 

tunga och svårhanterade. En del komponenter har svåråtkomlig monteringsplats. Vidare 

behövs för vissa komponenter extra hjälpmedel och verktyg för att kunna genomföra 

monteringen. Rekommendationen till ESAB i en potentiell andra etapp av detta 

produktutvecklingsarbete, vore att komplettera denna studie med andra 

produktutvecklingsverktyg och kostnadskalkyler. Detta för att se till att göra rätt från början 

och eliminera risker för eventuella efterföljande kostsamma justeringar.  

Nyckelord: produktutveckling, FMEA, K-FMEA, DFA, DFA2, friktionssvetsning, FSW  
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Abstract 

With increased competition and increased customer requirements, companies need to pursue 

product development with a rapid approach. ESAB’s way of responding to these demands has 

resulted in a wide product range of friction welding heads. Their long-term goal is therefore to 

set a new standard to reduce costs. The plan is to actively conduct product development 

together with universities in Sweden. This product development project can be described as a 

first step in sustainable product development work at ESAB towards a long-term goal of 

setting a new standard within FSW. 

The purpose of this thesis is to analyze two friction welding heads: FSW LEGIO 4UT and 

FSW LEGIO 5UT through K-FMEA and DFA2. Thereby, identify the potential shortcomings 

found in the existing constructions and highlight where the shortcomings exist. The analysis 

results, together with product development theory, will form an information base for the 

pursuit of continued product development. The approach has been conducted through three 

phases: 1) start-up/pre-work, 2) implementation, and 3) completion/presentation. The science 

view has been characterized by a positivistic nature with elements of hermeneutic in some 

respects. The research method has been qualitative in terms of data collection, analysis 

methodology and evaluation methodology. The research effort has been abductive, while the 

research focus has been a combination of exploratory and descriptive. First, drawing 

documents, component lists, STEP files and product specifications were analyzed for a total 

of eight friction welding heads. A strategic selection of three was made to further exclude one 

more. An in-depth dive into the empirical evidence was made which gave rise to two 

hypotheses: 1) Components that move relative to others in welding operation, are most likely 

to be subject to errors; 2) These friction welding heads may possibly be compressed in terms 

of volume, and the components reduced to the number. A semi-structured focus group 

interview was conducted with a total of four respondents who have technical expertise in the 

field. The result of the interview allowed the hypothesis to be confirmed. The empirical data 

was put against the existing theory regarding K-FMEA and DFA2. Furthermore, K-FMEA 

was performed according to the theory in seven stages at both system level and component 

level. Then the same was done for DFA2, whose mode of operation takes place in four stages. 

The result of this thesis shows that the most critical components relate to the spider, spider 

house and the bearings. There are also stains in hydraulics that have been awarded high risk 

priority numbers. Along with that, failure modes with high risk frequencies related to 

manufacturing and assembly are identified. When it comes to DFA2, the result shows that the 

existing designs has low degree of assembly ease. This is because several mounting directions 

are used, several components are large, heavy and difficult to handle. Some components also 

have difficult access point. In addition, external equipment such as fixtures and tools, are 

needed to install some components. The recommendation to ESAB in a potential second step 

of their product development work, would be to complement this study with other product 

development tools and cost calculations. This to make sure to do right from the start and 

eliminate risks for any subsequent costly adjustments.   

Key words: Product Development, FMEA, K-FMEA, DFA, DFA2, Friction Stir Welding 
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Förord 

Detta produktutvecklingsprojekt har varit en riktig resa som pendlat upp och ner för att till 

slut landa i något vi är stolta över. På vägen har vi inbringat rikligt med kunskap och 

erfarenheter vi kommer att bära med oss livet ut. En stor del grundas i att vi båda initialt hade 

förhållandevis låg kunskapsnivå om såväl FSW som K-FMEA och DFA2. Emellertid fanns ett 

stort intresse för att lära sig nya saker, varför detta projekt föll oss i smaken. 

Vi hade aldrig kunnat ro detta projekt i hamn om inte vissa personer funnits där och hjälpt till. 

Det finns många vi skulle vilja tacka, men några personer förtjänar ett särskilt stort TACK! 

• Magnus Löfstrand (professor i Maskinteknik vid Örebro universitet) för kontinuerlig 

aktiv handledning genom hela projektet. 

• Leif Berglind (Design Manager, TECRES Consulting/ESAB Welding Automation) 

för genomgående snabb respons, givande feedback och för att du hela tiden trodde på 

oss. 

• Dennis Örnebjär (Sr. Lead Software Engineer, ESAB Welding Automation) för din 

tillgänglighet och att du alltid är tillmötesgående. 

• Respondenterna för att ni tog er tid och aktivt deltog i fokusgruppintervjun, vilket gav 

oss detaljrik information. 
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Sekretessbelagd information 

Ett skriftligt avtal har upprättats mellan författarna och ESAB som avser bland annat 

rättigheter, sekretess och hantering av känslig information. Bland annat är det strikt förbjudet 

att delge teknisk specifikation rörande ingående komponenter. Detta innebär att mått och 

dimensionering, material, vilka modeller på komponenter och deras artikelnummer etc. 

kommer att exkluderas i den rapport som publiceras. Anledningen är att det finns en risk för 

att ESAB på något sätt skulle kunna skadas om sådan information läcker ut. 

Vidare innebär det att material som har utgjort den allra mest väsentliga empiriska 

stöttepelaren inte kommer att finnas med i rapporten. Det handlar om ritningsunderlag, 

komponentlistor och vissa illustrationer över svetshuvudena och deras komponenter.  
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Nomenklatur 

 

I detta avsnitt presenteras beteckningar och förkortningar som förekommer i denna rapport. 

 

Beteckningar 

Parameter Beskrivning 

5 varför Metod för att identifiera grundorsak till fel [enhetslös] 

Brainstorming Kreativ metod för att bedriva idégenerering 

Brainwriting Kreativ metod för att bedriva idégenerering 

DFA2-index Kvalitativt mått på monteringsvänlighet ur ett designperspektiv [%] 

Ishikawadiagram Metod för att identifiera orsak/verkan-samband 

Mind-mapping Kreativ metod för att bedriva idégenerering och åskådliggöra hur saker hänger ihop 

Po Probability of Occurrence (Felintensitet) [%] 

Pd Probability of Detection (Upptäcktssannolikhet) [%] 

RPN Risk Priority Number (Kriticitetstal) [enhetslös] 

1) RPN = Po * S * Pd 

2) RPN = Po * S 

3) RPN = (Po + Pd) * S 

S Severity (Allvarlighetsgrad) [enhetslös] 

Förkortningar 

Akronym Beteckning 

AEM Assembly Evaluation Method 

AOPD Assembly Oriented Product Design 

ASSYST Assembly System 

CAD Computer-Aided Design 

CAM Computer-Aided Manufacturing 

CBS Colfax Business System 

D-FMEA Design-Failure Modes and Effects Analysis 

DFA Design for Assembly 

DFA2 Design for Assembly 2 

DFAA Design for Automatic Assembly 

DFF Design for Fabrication 

DFM Design for Manufacture 

DFMA Design for Manufacture and Assembly 

DFR Design for Recycling 

DFS Design for Service 

DFX Design for Anything 

DGO Designers Guide to Optimise 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis (Feleffektsanalys) 

FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (Feleffekts- och kriticitetsanalys) 

FSW Friction Stir Welding 

FTA Fault Tree Analysis 

K-FMEA Konstruktions-Failure Modes and Effects Analysis 
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P-FMEA Process-Failure Modes and Effects Analysis 

QFD Quality Function Deployment (Kundorienterad kvalitetsutveckling) 

S-FMEA System Failure Modes and Effects Analysis 

SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot) 
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Disposition 

 

I detta avsnitt presenteras dispositionen för denna tekniska rapport genom en illustrativ figur. 

Denna består av rapportens alla huvudkapitel och sammanfattningar av respektive kapitels 

innehåll. 

 

  



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  VIII 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION TILL PROJEKTET ........................................................................ 1 

1.1 Förändring av examensarbetets genomförande ........................................................... 1 

1.2 Fallföretaget och marknaden ....................................................................................... 1 

1.2.1 Företagspresentation ..................................................................................................................... 1 

1.3 Friktionssvetsning ........................................................................................................ 2 

1.3.1 Produktspecifikation ..................................................................................................................... 3 

1.4 Omvärldsanalys & nulägesanalys ................................................................................ 6 

1.4.1 Omvärldsanalys ............................................................................................................................ 6 

1.4.2 Nulägesanalys ............................................................................................................................... 8 

1.5 Problembakgrund....................................................................................................... 10 

1.5.1 Varför bedriva produktutveckling? ............................................................................................. 10 

1.5.2 Hur produktutveckling lämpligen bedrivs idag ............................................................................ 11 

1.6 Problembeskrivning ................................................................................................... 12 

1.7 Syfte och problemformulering ................................................................................... 12 

1.8 Avgränsningar ............................................................................................................ 13 

1.9 Generellt bidrag och praktisk nytta ........................................................................... 13 

2 TEORI OCH RAMVERK ............................................................................................. 14 

2.1 Vad är FMEA? ........................................................................................................... 14 

2.2 Genomförande av K-FMEA ...................................................................................... 14 

2.2.1 Steg 1) Definition och avgränsning av systemet ......................................................................... 14 

2.2.2 Steg 2) Val av analysnivå ............................................................................................................ 14 

2.2.3 Steg 3) Genomgång av systemets funktioner .............................................................................. 14 

2.2.4 Steg 4) Definition av systemets ingående komponenter ............................................................. 15 

2.2.5 Steg 5) Definition av feltyper och felorsaker .............................................................................. 15 

2.2.6 Steg 6) Ifyllning av K-FMEA-blankett ....................................................................................... 15 

2.2.7 Steg 7) Utvärdering och dokumentation ..................................................................................... 16 

2.3 Vad är DFA? .............................................................................................................. 16 

2.3.1 Vad är DFA2? .............................................................................................................................. 16 

2.3.2 Genomförande av DFA2-analys .................................................................................................. 16 

2.3.3 Egen modifiering av DFA2 på komponentnivå........................................................................... 17 

3 METODER FÖR GENOMFÖRANDE ....................................................................... 18 

3.1 Val av verktyg och hur de har tillämpats ................................................................... 18 

3.2 Tillvägagångssätt ....................................................................................................... 18 

3.2.1 Tillvägagångssätt under fas 1: Uppstart/Förarbete ...................................................................... 18 

3.2.2 Tillvägagångssätt under fas 2: Genomförande ............................................................................ 19 

3.2.3 Tillvägagångssätt under fas 3: Avslut/Presentation ..................................................................... 27 

4 RESULTATET AV PROJEKTET ................................................................................. 28 

4.1 Resultat av K-FMEA ................................................................................................. 28 

4.1.1 Histogram över resultatet för K-FMEA på systemnivå ............................................................... 28 

4.1.2 Histogram över resultatet för K-FMEA över FSW LEGIO 4UT ................................................ 29 

4.1.3 Histogram över resultatet för K-FMEA över FSW LEGIO 5UT ................................................ 30 

4.1.4 Utkast från genomförd K-FMEA på systemnivå för presentation av feltyper med höga 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  IX 

kriticitetstal .................................................................................................................................................. 31 

4.1.5 Utkast från genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT för presentation av 

feltyper med höga kriticitetstal .................................................................................................................... 32 

4.1.6 Utkast från genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT för presentation av 

feltyper med höga kriticitetstal .................................................................................................................... 33 

4.2 Resultat av DFA2 ....................................................................................................... 34 

4.2.1 Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för: FSW LEGIO 4UT .................................. 34 

4.2.2 Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för: FSW LEGIO 5UT .................................. 36 

4.2.3 Tillämpning av DFA2 på komponentnivå för: FSW LEGIO 4UT .............................................. 38 

4.2.4 Tillämpning av DFA2 på komponentnivå för: FSW LEGIO 5UT .............................................. 43 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ............................................................................ 48 

5.1 Alternativa metoder för genomförande ..................................................................... 48 

5.2 Egen modifiering av DFA2 på komponentnivå ......................................................... 49 

5.3 Utvärdering av resultat .............................................................................................. 49 

5.4 Aggregering av resultat ............................................................................................. 50 

5.5 Slutsatser .................................................................................................................... 53 

6 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT 

PRODUKTUTVECKLINGSARBETE ................................................................................ 55 

7 KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................ 58 

BILAGA A – GRUPPKONTRAKT ................................................................................. LXII 

BILAGA B – INTRESSENTANALYS............................................................................ LXIII 

BILAGA C – WORK BREAKDOWN STRUCTURE.................................................. LXVI 

BILAGA D – INTERVJUGUIDE .................................................................................. LXVII 

BILAGA E – K-FMEA GENERELLT FÖR FSW LEGIO (SYSTEMNIVÅ) .............. LXX 

BILAGA F – K-FMEA FÖR FSW LEGIO 4UT (KOMPONENTNIVÅ) ................ LXXIII 

BILAGA G – K-FMEA FÖR FSW LEGIO 5UT (KOMPONENTNIVÅ) ............ LXXXIV 

BILAGA H – POÄNGSÄTTNING VID DFA2 PÅ SYSTEM-/DELSYSTEMNIVÅ .... XCI 

BILAGA I – POÄNGSÄTTNING VID DFA2 PÅ KOMPONENTNIVÅ ................... XCVI 

BILAGA J – TEORI RÖRANDE FMEA .......................................................................... CV 

BILAGA K – TEORI RÖRANDE DFA ......................................................................... CXXI 

BILAGA L – TEORI RÖRANDE PRODUKTUTVECKLING ............................... CXLIX 

BILAGA M – METODER FÖR GENOMFÖRANDE ................................................. CLIV 

BILAGA N – FÖRETAGSINFORMATION ............................................................. CLXVII 

BILAGA O – DFA2-BLANKETT (SYSTEM-/DELSYSTEMNIVÅ) ...................... CLXXI 

BILAGA P – DFA2-BLANKETT (KOMPONENTNIVÅ) ....................................... CLXXII 

BILAGA Q – EGENUPPRÄTTAD DFA2-BLANKETT (KOMPONENTNIVÅ) CLXXIII 

 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  X 

Figurförteckning 

Figur 1 – Illustration av friktionssvetsning med två arbetsstycken. En roterande motor och en 

hydraulcylinder. [5] .................................................................................................................... 2 

Figur 2 – Illustration av en pågående friktionssvetsning. Arbetsstycket penetreras med 

roterande verktyg. [5] ................................................................................................................. 2 

Figur 3 – Illustration över friktionssvetshuvuden inom ESAB:s mest förekommande 

produktsegment, kallat LEGIO-plattformen. [9] ........................................................................ 3 

Figur 4 – Illustration av ett hydrauliskt friktionssvetshuvud kallat FSW LEGIO 4UT. [1, 7] ... 4 

Figur 5 – Illustration av ett hydrauliskt friktionssvetshuvud kallat FSW LEGIO 5UT. [1, 7] ... 5 

Figur 6 – Illustration av en översiktsbild av en omvärldsanalys upprättad genom en SWOT. 

[1, 2, 6, 7, 26, 27] ....................................................................................................................... 8 

Figur 7 – Illustration av en översiktsbild av en nulägesanalys upprättad genom en SWOT. [1, 

2, 6, 7, 26, 27] ............................................................................................................................. 9 

Figur 8 – Illustration av stafettstrategi och parallellstrategi. [28] ............................................ 11 

Figur 9 – Illustration av hur studiens olika beståndsdelar: problem, metod och data påverkar 

varandra och forskningsresultatet. [41] .................................................................................... 20 

Figur 10 – Illustration av en abduktiv undersökningsansats. Utgångspunkt tas induktivt i 

empiri och ställs mot teori och ramverk varefter arbetet fortgår deduktivt. [43] ..................... 20 

Figur 11 – Illustration av en systematisk forskningsapproach. [44] ........................................ 21 

Figur 12 – Illustration av ett egen-upprättat F/M-träd. Detta beskriver de inbyggda 

funktionerna som finns generellt för friktionssvetshuvuden inom LEGIO-plattformen. ......... 24 

Figur 13 – Illustration av ett egen-upprättat F/M-träd. Detta beskriver överskådligt de feltyper 

och felorsaker som kan föreligga hos friktionssvetshuvuden inom LEGIO-plattformen. ....... 24 

Figur 14 – Histogram över resultatet för K-FMEA på systemnivå. X-axeln visar en mängd 

intervall av kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal feltyper. På varje blå stapel illustreras 

därmed antalet feltyper som ligger inom respektive intervall av RPN. ................................... 28 

Figur 15 – Histogram över resultatet för K-FMEA för FSW LEGIO 4UT på ingående 

komponentnivå. X-axeln visar en mängd intervall av kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal 

feltyper. På varje blå stapel illustreras därmed antalet feltyper som ligger inom respektive 

intervall av RPN. ...................................................................................................................... 29 

Figur 16 – Histogram över resultatet för K-FMEA för FSW LEGIO 5UT på ingående 

komponentnivå. X-axeln visar en mängd intervall av kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal 

feltyper. På varje blå stapel illustreras därmed antalet feltyper som ligger inom respektive 

intervall av RPN. ...................................................................................................................... 30 

 

  

file:///D:/Skola/Examensarbete%20för%20högskoleingenjörsexamen%20i%20maskinteknik,%20VT17,%20MT121G/Produktutveckling%20av%20friktionssvetshuvuden%20genom%20K-FMEA%20och%20DFA2_rev06.docx%23_Toc489205569
file:///D:/Skola/Examensarbete%20för%20högskoleingenjörsexamen%20i%20maskinteknik,%20VT17,%20MT121G/Produktutveckling%20av%20friktionssvetshuvuden%20genom%20K-FMEA%20och%20DFA2_rev06.docx%23_Toc489205571
file:///D:/Skola/Examensarbete%20för%20högskoleingenjörsexamen%20i%20maskinteknik,%20VT17,%20MT121G/Produktutveckling%20av%20friktionssvetshuvuden%20genom%20K-FMEA%20och%20DFA2_rev06.docx%23_Toc489205571


 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  XI 

Tabellförteckning 

Tabell 1 – Produktspecifikation för LEGIO-plattformen. [9] .................................................... 3 

Tabell 2 – Samlad lista på feltyper på systemnivå ur en helhet för friktionssvetsning. De 

gulmarkerade rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. ........................................ 31 

Tabell 3 – Samlad lista på feltyper på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. De gulmarkerade 

rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. ............................................................... 32 

Tabell 4 – Samlad lista på feltyper på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. De gulmarkerade 

rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. ............................................................... 33 

Tabell 5 – Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 4UT. ............... 36 

Tabell 6 – Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 5UT. ............... 38 

Tabell 7 – Illustration av resultat av utförd DFA2 på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. 

Konstruktionen är indelad i fyra enheter. Poängen summeras både för en komponent och 

totala antalet identiska komponenter. ....................................................................................... 40 

Tabell 8 – Illustration av resultat av utförd DFA2 på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. 

Konstruktionen är indelad i fyra enheter. Poängen summeras både för en komponent och 

totala antalet identiska komponenter. ....................................................................................... 44 

Formelförteckning 

Formel 1 – Beräkning av RPN (1). [30] ................................................................................... 15 

Formel 2 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå. [31] .............................................. 17 

Formel 3 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå. Formeln är en egenmodifierad 

variant som baseras på en formel upprättad av Eskilander [31]. ............................................. 17 

Formel 4 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå. [31] .................................. 17 

Formel 5 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 4UT. ...... 36 

Formel 6 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 5UT. ...... 38 

Formel 7 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. ................. 43 

Formel 8 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. ................. 47 

Formel 9 – Beräkning av tidsåtgången för genomförandet av K-FMEA på FSW LEGIO 4UT 

och FSW LEGIO 5UT. ............................................................................................................. 51 

Formel 10 – Beräkning av tidsåtgången för genomförandet av DFA2 på FSW LEGIO 4UT 

och FSW LEGIO 5UT. ............................................................................................................. 51 

Formel 11 – Beräkning av tidsåtgång för tillämpning av K-FMEA och DFA2 på resterande 

250 friktionssvetshuvuden. ....................................................................................................... 51 

Formel 12 – Beräkning av den årliga tidsåtgången för tillämpning av K-FMEA och DFA2 för 

en orderingång av 6 enheter per år. .......................................................................................... 52 

Formel 13 – Beräkning av daglig tidsåtgång för tillämpning av K-FMEA och DFA2. ........... 52 

Formel 14 – Beräkning av personalkostnaden för att rekrytera en medarbetare på heltid för att 

täcka de 9 timmar/dag som krävs för att tillämpa K-FMEA och DFA2................................... 52 

 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  1 

1 Introduktion till projektet 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis information om projektet och hur det har förändrats 

över tid. Därefter introduceras fallföretaget och marknaden de är verksamma på. Sedan följer 

information rörande problemområdet; först bakgrund, beskrivning och sedan syfte och 

formulering av problemet. Efteråt framgår de avgränsningar som utgör studiens ramverk och 

slutligen presenteras information om vilket bidrag och vilken praktiska nytta som detta 

examensarbete avser att generera. 

 

1.1 Förändring av examensarbetets genomförande 

Detta examensarbete har bedrivits som ett produktutvecklingsprojekt på ESAB. Ett urval 

gjordes om tre friktionssvetshuvuden, varefter ett av dessa exkluderades. Anledningen var att 

detta svetshuvud urskiljer sig gentemot de övriga två [1]. Urvalsmetodiken presenteras längre 

fram i rapporten. Initialt var tankegången att ta fram ett nytt koncept för 

friktionssvetshuvuden. Detta skulle sedan utgöra en ny standard inom FSW som ESAB kan 

använda sig av. Resultatet skulle leda till kostnadsreducering genom att fallföretaget skulle 

kunna reducera antalet produktvarianter. 

På basis av den information som har införskaffats under projektets gång ägde ett skifte rum 

som satte ny prägel på syftet och problemformuleringen. Produktutveckling kom att bestå 

som maskintekniskt område, men istället för att ta fram ett nytt koncept skulle eventuella 

brister med de befintliga friktionssvetshuvudena belysas.  

1.2 Fallföretaget och marknaden 

1.2.1 Företagspresentation 

ESAB klassificeras som ett av världens främsta företag vad gäller tillverkning av såväl 

utrustning som tillsatsmaterial för svetsning och skärning [1, 2]. De har idag ca 8500 

anställda, varav 160 arbetar i Laxå. År 2016 omsatte Laxåenheten omkring 239 MSEK [3]. 

Vad som främst är utmärkande för ESAB:s produkter är dess innovationsgrad, vilket har gjort 

ESAB till ett välkänt varumärke världen över [2]. 

Varumärket ESAB representerar allra högsta expertis inom följande områden: [2] 

• Manuell svetsnings- och skärningsutrustning 

• Tillsatsmaterial 

• Svetsautomatisering 

• Skärautomatisering 

Ständig utveckling är något som ESAB värdesätter, och detta ska genomsyra samtliga av de 

ovanstående fyra områdena. Nya metoder, material och kunskap testas och implementeras 

allteftersom verksamheten drivs framåt. [2] Denna studie har utförts på Laxåenheten som 

kallas ESAB AB, Welding Automation [3]. Hädanefter benämns företaget som ESAB, men 

åsyftar till ESAB AB, Welding Automation. 
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1.3 Friktionssvetsning 

Friktionssvetsning är en metod där två komponenter sammanfogas utan fullständig smältning 

av fogytorna. Metoden har funnits i mer än 50 år och förknippas ofta med vällning. 

Sammantaget användes ett tvådelat arbetsstycke, en roterande motor och en hydraulcylinder. 

Från början skapades friktionen genom en rotationssymmetrisk rörelse mellan delarna av 

arbetsstycket. Tillsammans med en tryckkraft sammanfogades två komponenter utan att 

behöva något tillsatsmaterial, (se Figur 1). [4, 5]  

Figur 1 – Illustration av friktionssvetsning med två arbetsstycken. En roterande motor och en 
hydraulcylinder. [5] 

Den traditionella metoden har med tiden utvecklats till Friction Stir Welding som förkortas 

FSW. Processen består inte längre av ett tvådelat arbetsstycke, utan har övergått till ett 

roterande verktyg som efterliknar fräsning. Verktyget består av en ansats med tapp. Tappen 

penetrerar arbetsstycket som genom friktion får materialet att mjukna. Ansatsen plattar sedan 

till rågen så att den hamnar i nivå med arbetsytan, (se Figur 2). [4, 5] 

 

Figur 2 – Illustration av en pågående friktionssvetsning. Arbetsstycket penetreras med roterande 
verktyg. [5] 

Vanligtvis används denna metod främst vid svetsning av aluminium, men kan även tillämpas 

för koppar, titan, bly, zink och magnesium [5]. Metoden har utvecklats för att numera kunna 

svetsa i ännu fler metaller [6]. Hastigheten på svetsningen är beroende av vilken typ av 

material som ska bearbetas, samt tjockleken på arbetsstycket. Om materialets tjocklek 

överskrider 25 mm måste svetsningen ske från båda sidor [5]. 
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1.3.1 Produktspecifikation 

Sammanlagt förekommer fler än 250 olika modeller av svetshuvuden hos ESAB [1, 7]. I 

denna studie behandlas ett urval om två svetshuvuden. LEGIO kallas den plattform som består 

av ESAB:s standardmodeller av friktionssvetshuvuden. [8] Sammantaget innehåller LEGIO-

plattformen tre olika modeller som kallas ST, U och UT. De fullständiga produktnamnen är 

FSW LEGIO xST, FSW LEGIO xU samt FSW LEGIO xUT. Vidare finns tre olika 

huvudstorlekar som också bidrar till att bredda produktutbudet. X i produktnamnet 

representerar huvudstorleken, vilket innebär att respektive modell finns i tre storlekar. ST 

förekommer exempelvis i FSW LEGIO 3ST, FSW LEGIO 4ST samt FSW LEGIO 5ST [9]. För 

att tydliggöra de likheter och skillnader som föreligger dem emellan visas i Figur 3 en 

produktspecifikation. 

 

Figur 3 – Illustration över friktionssvetshuvuden inom ESAB:s mest förekommande produktsegment, 
kallat LEGIO-plattformen. [9] 

Tabell 1 – Produktspecifikation för LEGIO-plattformen. [9] 

Huvud-

storlek 

Rörelsespann i  

x-led, [m] 

Vertikal  

kraft, [kN] 

Svetsdjup, [mm (tum)] 

AA 6000 AA 5000 AA 2000 

AA 7000 

Cu 

(syrefritt) 

FSW 3 1 2 3 4 5 25 10 (0,39) 7 (0,28) 5 (0,20) 3 (0,12) 

FSW 4 1 2 3 4 5 60 18 (0,71) 10 (0,39) 9 (0,35) 7 (0,28) 

FSW 5 1 2 3 4 5 100 35 (1,38) 20 (0,79) 18 (0,71) 12 (0,47) 

De två friktionssvetshuvuden från LEGIO-plattformen som analyseras i studien har följande 

benämningar: FSW LEGIO 4UT som illustreras i Figur 4 och FSW LEGIO 5UT som 

presenteras i Figur 5. 
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Asynkronmotor 
Hydraulcylinder med 
ventilpaket 

Spindelhus 

Svivel 

Slidstativ 

Lyftögla 

Kuggrem 

Spindel 

Skyddskåpa 

Informations-
skyltar 

Figur 4 – Illustration av ett hydrauliskt friktionssvetshuvud kallat FSW LEGIO 4UT. [1, 7] 
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Figur 5 – Illustration av ett hydrauliskt friktionssvetshuvud kallat FSW LEGIO 5UT. [1, 7] 
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1.4 Omvärldsanalys & nulägesanalys 

1.4.1 Omvärldsanalys 

SWOT-analys är ett bra verktyg för bedrivande av omvärldsanalys [10–12]. Vidare kan en 

SWOT delas in i ett internt perspektiv och ett externt perspektiv. Det interna innefattar styrkor 

och svagheter, medan det externa innefattar möjligheter och hot. En offensiv 

marknadsföringsstrategi kan vara fördelaktig att bedriva. Detta innebär att svagheter ska 

försöka konverteras till styrkor och hot till möjligheter. Vidare ska styrkor och möjligheter 

försöka matchas. [11] För att skapa en tydligare översiktsbild av det aktuella läget som ESAB 

befinner sig i, tillämpades SWOT enligt följande: 

Internt perspektiv 

Styrkor – ESAB är ett väletablerat varumärke som står högt i kurs. Mycket beror på att de 

levererar produkter av hög kvalitet. De besitter en hög kompetensnivå och marknadsför sig 

som världsledande aktör när det gäller svetsning och tillsatsmaterial. [2] Erfarenheter har 

förvärvats genom åren som tillsammans med hög kompetens gör att de idag kan leverera 

unika koncept inom friktionssvetsning [2, 13, 14]. 

Svagheter – ESAB har inte aktivt bedrivit produktutveckling genom forskning och utveckling 

(FoU) på ca 20 år [1, 7]. All utveckling sker i direkta kundorder [7]. Det finnas mycket att se 

över när det gäller de befintliga konstruktionerna. På basis av bristande internkommunikation, 

att standarder saknas och en samtidig önskan om att tillgå kundunika lösningar, blev resultatet 

ett brett produktspann. [1] ESAB behöver korta ned leverans-ledtiden för framtagande av 

kundunika lösningar [14]. Många gånger uppstår fel i flera arbetsmoment längs 

produktionslinan. Detta föranleder ökade kostnader för merarbete. [6, 7] Vidare sköts inte 

dokumentationsarbetet fullt ut och rutinbeskrivningar är bristfälliga, vilket försvårar 

uppföljningsarbetet [1, 7]. Även arbetet med arkivering och elektronisk lagring av 

information i databas skulle kunna förbättras [1, 7, 14]. 

Externt perspektiv 

Möjligheter – Behovet av identifiering och strukturering av lösningar som i praktiken är bäst 

tillämpbara, är en styrande faktor för fortsatt tillväxt och utveckling. Det finns därför ett stort 

behov av standardiserade lösningar som kan förse företaget med strategiska risk- och 

kostnadsbegränsningar inom produktsegmentet. [14]  

Utifall produktutvecklingsarbetet skulle ta vid i enlighet med företagsvärderingarna om 

ständiga förbättringar, skulle företaget kunna gagnas på många sätt [15]. De har 

implementerat Lean och Sex Sigma i vissa led, vilket har eliminerat slöseri [1]. Dessa 

kvalitetsverktyg ska lämpligen genomsyra hela verksamheten [15–20]. Uppföljning av 

omvärldsanalys och göra det mer ingående skulle kunna gynna företaget ytterligare [6, 21]. 

ESAB skulle därmed vara bättre preparerade inför de förändringar som kommer att ske 

framöver [21].  

Tillsammans med pågående forskning och utveckling är ESAB:s förhoppning att 
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försäljningen ska öka. I årsrapporten för 2015 framgår att detta är en stor satsning som har 

gjorts på senare år. Produktutvecklingsarbetet har tagit fart och det präglas av hårt arbete som 

sker intensivt i ett samarbete med universitet och högskolor runt om i landet. ESAB ska 

fortsätta driva produktutveckling på detta sätt. [22, 23] Därigenom kan ESAB få in yngre 

arbetskraft vilket bidrar till högre innovationsgrad, då yngre individer i regel är mer kreativa i 

sitt arbetssätt [24]. 

Produktutveckling hos ESAB kan beskrivas som en iterativ process. Produkterna utvecklas 

och formas tillsammans med kunden. Detta sker genom kontinuerlig återkoppling i 

kombination med den kompetens och erfarenhet som ESAB besitter. [2] Alltfler kunder 

efterfrågar elektromekaniska svetshuvuden, varför ESAB vill driva en produktutveckling i 

samma riktning [1]. En stor del handlar om att eliminera de risker som föreligger i 

hanteringen av hydraul-vätska, och ersätta med elektroniska komponenter [1, 7]. 

Hot – Sedan ESAB:s patent för friktionssvetsning löpte ut har alltfler aktörer blomstrat upp på 

marknaden [1, 6]. En direktkonkurrent är Istir som precis som ESAB tillhandahåller 

friktionssvetsning [1, 7]. Ytterligare en aktör från Tyskland som lär sig fort och därigenom 

växer snabbt är FOOKE [1]. De har visat sig leverera konkurrenskraftiga produkter, och 

uppfattas av ESAB som ett direkt hot [1, 6, 7]. FOOKE tillhandahåller hybrider med 

integrerade funktioner av svetsning och fräsning. Bland annat erbjuder dem en produkt de 

kallar ENDURA 1000 FSW HSC vars användningsområde består av fräsning och 

friktionssvetsning kombinerat. [25] Andra specifika hot är att konkurrenter kan vinna affärer i 

Kina och Ryssland [6]. Detta på grund av att ESAB är ägda av ett amerikanskt bolag och 

således måste följa deras regelverk [26]. För att sammanfatta denna information illustreras 

härnäst en matris över genomförd omvärldsanalys genom SWOT, (se Figur 6). 
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1.4.2 Nulägesanalys 

För att skapa bättre insikt i konstruktionerna hos FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5 UT, 

upprättades en nulägesanalys genom SWOT. Denna kunde sammanställas genom dels analys 

av sammanställningsritningar och komponentlistor för dessa friktionssvetshuvuden; dels en 

semi-strukturerad fokusgruppintervju. Resultatet av nulägesanalysen presenteras i Figur 7. [1, 

2, 6, 7, 26, 27] 

Styrkor 

• Kvalitetsprodukter 

• Känt varumärke 

• Hög kompetens 

• Unikt koncept inom friktionssvetsning 

• Lång erfarenhet av friktionssvetsning 

• Förändringsvilliga 

• Starka kundrelationer 

Svagheter 

• Förlegade produkter 

• Ingen produktutveckling 

• Många varianter 

• Lång leveranstid 

• Bristfällig dokumentation 

• Bristfälliga rutinbeskrivningar 

• Amerikanskt bolagsägda (låsta till regler) 

• Saknar resurser för att effektivt möta 

marknads- och kundkrav. 

• Okunnig personal vad gäller moderna 

produktutvecklingsmetoder 

 

Hot 

• Potentiella nya etablerare 

• Befintliga konkurrenter ökar 

produktsortimentet 

• Tilltagande branschkonkurrens 

• Försvårad branschekonomi 

• Kundkrav ökar markant 

• Ändrat beteende hos kundsegment 

• Strängare regler från Colfax 

• Tappade affärer till andra aktörer 

(exempelvis i Kina & Ryssland pga. 

amerikanskt regelverk) 

 

Möjligheter 

• Förbättringsarbete 

• Kunskap genom K-FMEA 

• Produktutveckling 
• Färre fel genom K-FMEA och DFA2  lägre 

kvalitetsbristkostnader 

• Färre fel genom styrande dokument och 
rutinbeskrivningar 

• Ny design genom DFA2 

• Förenklad monteringsprocess genom DFA2 
• Eliminera slöseri 

• Omvärldsanalys för mer information  bättre 

prognoser, bättre preparationer för förändringar 
• Samhällsförändringar 

• Konjunktursvängningar 
• Lagstiftning 

• Trender 

• Utbilda personal  öka kunskapsnivån ytterligare 
• Marknadsledande position  Stordriftsfördelar 

 

Figur 6 – Illustration av en översiktsbild av en omvärldsanalys upprättad genom en SWOT. [1, 2, 
6, 7, 26, 27] 
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Figur 7 – Illustration av en översiktsbild av en nulägesanalys upprättad genom en SWOT. [1, 2, 6, 7, 
26, 27] 

  

Styrkor 

• Kan åstadkomma högt tryck 

• Lång produktlivscykel 

• Statiska komponenter håller länge 

• Förhållandevis låg produktionskostnad 

• Låg felfrekvens på de flesta 

komponenter 

• Möjliggör enkelt komponentutbyte av 

lager 

• Överdimensionering medför hög 

kvalitet  gott rykte 

Svagheter 

• Stora maskiner med tung vikt 

• Otymplig och svår 

hantering/installering/montering som 

kräver speciella verktyg 

• Hög ljudvolym under drift 

• Innehåller hydraulvätska 

• Ingen standard för montering av 

komponenter 

• Ej kompakt volym (tar mycket plats) 

• Låg monteringsvänlighet 

• Många komponenter att montera 

• Dynamiska komponenter såsom 

remmar, drev, lager, packningar och 

växlar måste emellanåt bytas ut 

• Överdimensionering genererar för hög 

kvalitet  minskad försäljning 

 

Hot 

• Kunder börjar tycka att FSW LEGIO 

4UT & 5UT är förlegade 

• Strandad produktutveckling på ESAB 

föranleder att marknads- och kundkrav 

ej möts 

• Produktutvecklingsförloppet 

överskrider livscykeltiden 

• Vidtagna åtgärder för 

produktutveckling kostar eventuellt 

mer än att utveckla ett helt nytt koncept 

• Kunder börjar föredra konkurrenters 

produkter 

 

 

Möjligheter 

• Utvärdera komponenter 

• Reducera komponenter  

kostnadsreducering 

• Integrera komponenter  

kostnadsreducering 

• Eliminera komponenter  

kostnadsreducering 

• Ersätta felutsatta komponenter med 

bättre alternativ 

• Reducera materialåtgång och ej 

överdimensionera komponenter ökad 

försäljning 

• Ta tillvara på ny teknik för att förbättra 

innehållet och funktionaliteten av 

respektive svetshuvud. 
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1.5 Problembakgrund 

1.5.1 Varför bedriva produktutveckling? 

Kontinuerliga förändringar av marknad och kundkrav har föranlett en intensifierad 

konkurrenssituation i många branscher, svetsning inkluderat [1, 26–28].  

Enligt Lindberg et al har företag i och med detta tvingats anpassa sig, och organiseras utefter 

särskilda strategival. Resultatet blev en omvärdering av traditionella organisationsformer som 

resultat av att marknadskraven hela tiden förnyas. Organisatoriska principer om 

specialiseringsgrad i arbetet har legat till grund för företags val av produktions- och 

produktutvecklingsstrategier. Arbetet har organiserats funktionellt för att maximera 

effektiviteten. Detta har lett till att företag har delats upp i specialiserade funktioner såsom 

produktion, marknadsföring och produktutveckling. En uppenbar nackdel med detta är att 

interna organisatoriska gränser skapas. Dessa föranleder beslutsfattande barriärer och ett 

revirtänk. Kommunikationen internt blir många gånger tidskrävande då flera funktioner ska 

involveras, och meningsskiljaktigheter uppstår på basis av det revirtänk som existerar. De 

organisatoriska gränserna omdefinieras i enlighet med åsikterna internt gällande vad som är 

effektivt och externt gällande vad som upphandlas. [28] 

Företag utsätts ständigt för ökad konkurrens i och med ökad internationalisering och 

liberalisering av produktion och handel. Lindberg et al hävdar också att teknikutvecklingen 

kontinuerligt intensifieras och har en progressiv förändringstakt. Investeringar i FoU och ny 

teknik är en av de främsta förklaringarna bakom både ekonomisk tillväxt och uthållig 

konkurrenskraft för såväl industrier i stort som enskilda industriföretag. Teknikutvecklingen 

möjliggör förnyade arbetsformer, vilket bör tillvaratas samtidigt som den ställer krav på ny 

teknik och god samarbetsförmåga. Detta då konstruktörer och produktionstekniker behöver 

samarbeta i högre utsträckning. Vidare måste hänsyn tas till medarbetares ökade krav på 

arbetsmiljön. Således kan Lindberg et al konstatera att starka trender medför att företag 

tvingas öka integrationen och ändra betydelsen av organisatoriska gränser. [28] 

I dagens samhälle som genomsyras av rapida förändringar som sker ständigt, står företag inför 

en utmaning av diskontinuerlig innovation. Enligt Galavan et al innebär inte detta begrepp att 

företagen brister i sitt tankesätt att vara innovativa, men att de agerar på en plattform som är 

förhållandevis förutsägbar. Då skiften äger rum gällande teknologi, marknadsmiljö etc. gäller 

det för företag att utnyttja dessa på rätt sätt. Anledningen är att sådana skiften skapar nya 

förutsättningar för företagen. Yngre individer behöver oftast mindre ansträngning för att lära 

sig nya knep eller lägga sina gamla på hyllan. Att handskas med dagens förhållanden är för 

äldre etablerade individer oftast en stor utmaning, medan det för yngre entreprenörer upplevs 

som en stor möjlighet. [24] 
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1.5.2 Hur produktutveckling lämpligen bedrivs idag 

Produktutvecklingsarbetet har kontinuerligt reformerats och effektiviserats i takt med att 

spelreglerna på marknaden har förändrats. Detta har enligt Lindberg et al i synnerhet visat sig 

genom kortare ledtider och högre flexibilitet. Traditionellt sett skedde utvecklingsförloppet 

sekventiellt, enligt den så kallade stafettstrategin. Genom de ständigt ökade kraven tvingades 

företag korta ned ledtiderna för att effektivisera utvecklingsprocessen. Integrerad 

produktutveckling implementerades, där flertalet aktiviteter kunde utföras parallellt. Detta 

kallas för parallellstrategin, (se Figur 8). [28] 

 

Figur 8 – Illustration av stafettstrategi och parallellstrategi. [28] 

Svårigheten med att låta aktiviteter överlappa, är att säkerställa att all nödvändig information 

finns tillgänglig. Många gånger startas aktiviteter upp utan tillräckligt stort 

informationsunderlag. Detta föranleder förhastade beslut och justeringar i efterhand. I vissa 

fall försöker detta korrigeras genom att tillsätta mer resurser under utvecklingsförloppet. 

Emellertid visar forskning gällande FoU-verksamhet att om projektgruppen blir alltför stor 

försvåras kommunikationen, vilket leder till ett förlängt utvecklingsförlopp. [28]  

Enligt Osborn är idealet att vara 12 personer i projektgruppen när det handlar om inledande 

utvecklingsarbete och tillämpande av diverse kreativa metoder [29]. Mer relevant information 

rörande produktutvecklingsteori presenteras under Bilaga L – Teori rörande 

produktutveckling. 
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1.6 Problembeskrivning 

Produktutveckling av friktionssvetshuvuden är något som ESAB inte har prioriterat under en 

längre tid [1]. Sedan ett patent för friktionssvetsning löpte ut har nya aktörer snabbt etablerat 

sig och erövrat marknadsandelar [1, 7, 14]. Därför vill nu ESAB snabbt svara upp mot de 

lösningar som deras konkurrenter tillhandahåller [1, 6, 14]. Kraven från kunder har ökat och 

fallföretaget har hittills mött dessa krav på fel sätt [1, 6, 7]. Konsekvensen av ESAB:s 

agerande har föranlett ett brett produktspann av sammanlagt ca 250 olika varianter av 

friktionssvetshuvuden [1, 7]. Således vill ESAB reducera antalet varianter och kostnader, 

genom att sätta en ny standard inom FSW [1, 6, 7, 14, 27]. 

En svårighet i arbetet mot detta långsiktiga mål är att de vidhåller enstyckstillverkning och 

kundunika lösningar [6].  En annan svårighet är att mycket kunskap om problemområdet 

krävs, vilket omfattar både interna och externa påverkansfaktorer [21, 24, 30]. Samtidigt torde 

ESAB stå inför risker med att utvecklingstiden blir för lång utifall många aktiviteter utförs 

sekventiellt istället för parallellt [28]. 

”Beslut skall grundas på fakta ej på tyckande!” [30, s. 41] 

Precis som Britsman et al antyder är det högaktuellt för ESAB att inbringa nödvändig 

information. Detta för att kunna bedriva produktutveckling i den riktning de önskar. [30]  

K-FMEA och DFA2 är verktyg som ESAB vill tillämpa. FMEA kan definieras som 

feleffektsanalys och K-FMEA är feleffektsanalys med avseende på konstruktion [15, 30]. 

DFA kan definieras som design för att underlätta montering, medan DFA2 även syftar till att 

reducera antalet komponenter [31]. Dessa begrepp diskuteras mer ingående under kapitel 2 

Teori och ramverk. Idag ställs krav från ESAB:s ägare Colfax Corporation, att från och med 

april 2017, ska samtliga projekt som startas upp bedrivas med FMEA och DFA [3, 6, 7]. 

Emellertid saknar ESAB ett välutformat underlag för att bedriva produktutveckling med 

FMEA och DFA [3, 27].  I en första etapp mot ESAB:s långsiktiga mål om att sätta en ny 

standard inom FSW, genomförs detta produktutvecklingsprojekt. 

1.7 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta examensarbete är att analysera två friktionssvetshuvuden: FSW LEGIO 4UT 

och FSW LEGIO 5UT genom K-FMEA och DFA2. Därigenom kartlägga vilka potentiella 

brister som finns i de befintliga konstruktionerna och belysa var bristerna finns. 

Analysresultatet ska tillsammans med produktutvecklingsteori, forma ett 

informationsunderlag för bedrivande av fortsatt produktutvecklingsarbete. Förhoppningen är 

att ESAB ska vilja utgå ifrån informationsunderlaget i en fortsatt andra etapp mot det 

långsiktiga målet. 

För att kunna uppnå syftet avser denna rapport att ge svar på följande: 

• Vilka potentiella brister föreligger i konstruktionen hos FSW LEGIO 4UT och FSW 

LEGIO 5UT och var finns bristerna? 

• Hur skulle ett informationsunderlag för fortsatt produktutveckling av 

friktionssvetshuvuden kunna se ut? 

Den första frågan besvaras genom uppvisande resultat och slutsatser. Den andra frågan 

besvaras genom rekommendationer för fortsatt produktutvecklingsarbete. 
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1.8 Avgränsningar 

Problemet har avgränsats till att endast analysera två friktionssvetshuvuden: FSW LEGIO 

4UT och FSW LEGIO 5UT. Verktygen som används kommer omfattas av K-FMEA och 

DFA2. Rekommendationer för fortsatt produktutvecklingsarbete avgränsas till att omfatta 

verktyg lämpliga för att följa upp resultatet av denna studie. Detta görs genom bedrivande av 

K-FMEA och DFA2 för att kartlägga eventuella brister i konstruktionerna. Ett val har gjorts 

om att exkludera bärare och tapp. 

Empiriska avgränsningar utgörs av att såväl primära som sekundära källor som selekterats har 

direktanknytning till problemområdet. Till störst del nyttjas handledaren och uppdragsgivaren 

på ESAB som primära källor. 

Viktigt att tydliggöra är att med monteringstid avses montering av friktionssvets i democenter 

på ESAB. Detta innebär att aktiviteter såsom packning, lastning samt transport till särskild 

destination är exkluderat. Samma sak gäller för efterföljande aktiviteter sedan monteringen är 

slutförd. Således utelämnas allt vad gäller demontering, installation hos kund, reparation och 

underhåll. 

Tidsmässiga avgränsningar utgörs av vad ESAB levererar i dagsläget. Med andra ord kommer 

exempelvis ritningsunderlaget att endast utgöras av de senaste revideringarna. Vad gäller 

definition av analysnivå utförs såväl K-FMEA som DFA2 på både övergripande system-

/delsystemnivå och på ingående komponentnivå. Drifttiden är fastställd till första gången 

friktionssvetshuvudena testkörs. Därmed tas endast hänsyn till produkterna fram tills dess att 

de är uppmonterade och redo att testköras. 

1.9 Generellt bidrag och praktisk nytta 

På basis av att en del information är sekretessbelagd, kan större delen av det bidrag som 

studien för med sig vara till nytta för ESAB. Författarnas förhoppning är därför att resultatet 

som presenteras i detta projekt ska generera en lösning som är hållbar över tid. Vidare ska 

resultatet vara något som ESAB vill välja att investera i, snarare än att vara till någon generell 

nytta för näringslivet. Däremot skulle andra studenter kunna ha användning för denna rapport 

som generellt hjälpmedel i sitt arbete med dokumentation. Studien för med sig ett teoretiskt 

bidrag i form av en vidareutveckling av Eskilanders DFA2-analys på ingående 

komponentnivå [31]. Detta verktyg behandlas längre fram under nästkommande avsnitt 2 

Teori och ramverk. 
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2 Teori och ramverk 

 

I detta avsnitt presenteras teori rörande de två huvudsakliga verktygen som används för att 

uppnå syftet med denna studie: K-FMEA och DFA2. Kortare redogörelser för hur dessa verktyg 

tillämpas, presenteras genom att stegvis beskriva arbetsgången. 

 

2.1 Vad är FMEA? 

FMEA, ofta kallat feleffektanalys, är en förkortning av det amerikanska uttrycket Failure 

Modes and Effects Analysis. FMEA kan beskrivas som ett verktyg eller en metod, vars mål är 

att förhindra att konstruktioner/system/processer innehåller risker för inbyggda fel. Det finns 

flera varianter av FMEA. [15, 30, 32] I denna rapport tillämpas en konstruktions-FMEA (K-

FMEA). Mer information rörande FMEA-teori presenteras under Bilaga J – Teori rörande 

FMEA. 

2.2 Genomförande av K-FMEA 

2.2.1 Steg 1) Definition och avgränsning av systemet 

Genomförandet inleds med att klargöra ramverket för systemet, vilket görs genom att 

definiera det och avgränsa det. Detta görs genom att fastställa följande punkter: [28] 

• Systemets funktion 

• Systemets prestanda 

• Systemets användningsområde 

• Systemets begränsningar 

Då en K-FMEA ska genomföras är det viktigt att inledningsvis fastställa drifttiden för det 

system som analyseras. Anledningen till detta är att potentiella inkörningsfel kan föreligga 

som i ett senare skede kan ge upphov till förslitningsfel. [30]  

2.2.2 Steg 2) Val av analysnivå 

Eftersom K-FMEA kan bedrivas vid olika tillfällen under ett fortlöpande projekt och 

samtidigt mer eller mindre detaljerat, är det viktigt att definiera analysdjupet. Val av 

analysnivå beror främst på mängden tillgänglig information och aktuell kunskapsbas i K-

FMEA-gruppen. Informationen inbringas under planeringsstadiet för K-FMEA parallellt med 

en allokering av den kunskap och de erfarenheter som K-FMEA-gruppen besitter. [30, 32]  

2.2.3 Steg 3) Genomgång av systemets funktioner 

Systemets funktioner kartläggs för att kunna fastställa de feltyper, felorsaker och feleffekter 

som komponenterna kan uppge. En feltyp kan definieras som: På vilket sätt en 

produkt/process kan fela. En felorsak kan definieras som: Orsaken till att en feltyp inträffar. 

En feleffekt kan definieras som: Effekten av att en feltyp inträffar. Viktigt är att detta görs 

ända ner på komponentnivå för att samtliga i K-FMEA-gruppen ska få en klar bild över hur 

systemets komponenter samverkar. [30] 
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2.2.4 Steg 4) Definition av systemets ingående komponenter 

De komponenter som analyseras ska förslagsvis definieras genom att upprätta 

ritningsunderlag för dessa. Viktigt är att ha all nödvändig information tillhanda. Alla delar 

numreras och rangordnas i ritningen. Sammanställningen sker i numerisk fallande ordning i 

en komponentlista som används som utgångspunkt i nästkommande steg. [32] 

2.2.5 Steg 5) Definition av feltyper och felorsaker 

Respektive feltyp måste tydliggöras för att inte förväxla dessa med felorsakerna. [32] 

2.2.6 Steg 6) Ifyllning av K-FMEA-blankett 

Kolumnerna består av: Artikel (komponent nr., funktion), Felkarakteristik (feltyp, felorsak, 

feleffekt på komponent/system, provning), Värdering (felintensitet (Po = Probability of 

Occurrence), allvarlighetsgrad (S = Severity), upptäcktssannolikhet (Pd = Probability of 

Detection), kriticitetstal (RPN = Risk Priority Number)), Åtgärder (rekommenderad åtgärd, 

åtgärdsansvarig, vidtagen åtgärd) och slutligen ytterligare en värdering. [30, 32] 

Artikel – Nr: Här listas den information som sammanställdes i steg 4), dvs. ingående 

komponenter som ska analyseras i numerisk ordningsföljd. Funktion dvs. respektive 

komponentfunktion. [30, 32] 

Felkarakteristik – Feltyp: Här listas ena delen av den informationen gällande feltyperna som 

kan uppstå hos respektive komponent. Felorsak: Här listas den andra delen av den 

informationen för de bakomliggande anledningarna till varför respektive feltyp inträffar. 

Feleffekt på komponent/system: Här listas konsekvenserna av respektive feltyp. [30, 32] 

Provning: Här listas för varje felorsak de provformer som gör att feltyper kan upptäckas [30].  

Värdering – Felintensitet (Po): Här tilldelas respektive feltyp ett risktal, ett numeriskt värde 

med bedömningsskala 1–10, där 1 innebär att det är mycket osannolikt att felet uppstår medan 

10 är innebär mycket hög sannolikhet för att felet inträffar. Allvarlighetsgrad (S): Här tilldelas 

respektive kombination av feltyp/felorsak ett numeriskt värde från 1–10 som representerar hur 

allvarligt felet skulle vara då det inträffar. Detta värde avser både skaderisk och nedsatt 

funktionalitet, där 1 representerar låg risk och 10 hög risk. Upptäcktssannolikhet (Pd): Här 

tilldelas respektive feltyp ett numeriskt värde från 1–10 som representerar sannolikheten för 

att feltypen upptäcks under de provformer som har angetts. 1 – felet upptäcks alltid; 10 – 

osannolikt att felet upptäcks. Kriticitetstal (RPN): Detta är ett mått på kriticiteten som 

föreligger hos respektive feltyp. Kriticitetstalet beräknas genom att multiplicera de numeriska 

värdena för parametrarna: felintensitet (Po), allvarlighetsgrad (S) och upptäcktssannolikhet 

(Pd), enligt följande: [30, 32] 

𝑅𝑃𝑁 (1)  =  𝑃𝑜 ∗  𝑆 ∗  𝑃𝑑 

Formel 1 – Beräkning av RPN (1). [30] 

Åtgärder – Rekommenderad åtgärd: Här listas för de feltyper som tilldelats höga 

kriticitetstal, rekommenderade åtgärder att senare vidtas. Denna kolumn är under kategorin 

åtgärder den viktigaste då det endast är genom konkreta åtgärder som feltyper, felorsaker och 
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feleffekter kan reduceras eller helt och hållet elimineras. [30] 

Värdering – På samma sätt som tidigare repeteras värdering och en ny beräkning av RPN 

görs, men denna gång med hänsyn till de vidtagna åtgärderna. [30] 

2.2.7 Steg 7) Utvärdering och dokumentation 

Utvärdering är viktigt för att på ett bra sätt kunna presentera resultatet med fokus på stora 

kriticitetstal. Därför är det viktigt att summera de viktigaste felmöjligheterna som har högst 

kriticitetstal. [30] Ett bra sätt att åskådliggöra denna information är genom ett histogram [15, 

30]. Histogram är ett lämpligt verktyg att använda vid hantering av stora datamängder [15]. 

Genom ett histogram kan mätningar illustreras genom att data fördelas in i klasser [15, 30]. 

2.3 Vad är DFA? 

DFA är en akronym för Design for Assembly och kan definieras som design av en produkt för 

att underlätta montage [3]. 

2.3.1 Vad är DFA2? 

Upphovsmannen till DFA2 är Dr. Stephan Eskilander [4]. Verktyget har sitt ursprung i 

automatisk montering, men är även tillämpbar vid manuell montering [31]. Metoden togs 

fram genom ett samarbete mellan industriföretag och konsulter i Sverige som koordinerades 

av Eskilander [4]. Den traditionella DFA-metoden handlar om att underlätta monteringen av 

en produkt [33]. DFA2 handlar delvis om detta och delvis om att reducera komponentantal 

[31]. Vid traditionell DFA-metodik erhålls resultat genom kvantitativa mätningar av 

komponentantal, monteringstid och monteringskostnad [33]. Vid genomförande av DFA2 

tillämpas istället en kvalitativ utvärderingsmetodik [31]. Syftet med DFA och DFA2 är att 

förse företag med information om eventuella brister i designen vad gäller monteringsvänlighet 

[31, 33]. Monteringsvänligheten kan mätas och beräknas genom ett DFA2-index [31]. Hur 

beräkningen går till presenteras längre fram i rapporten. 

2.3.2 Genomförande av DFA2-analys 

Genomförande av en DFA2-analys sker i fyra steg: 1) val av analysnivå, 2) frågor 

besvaras/utvärderas/poängsätts, 3) ifyllning av blankett, 4) beräkning av DFA2-index. Antalet 

frågor skiljer sig beroende på om analysen görs på övergripande system-/delsystemnivå eller 

ingående komponentnivå. På systemnivå är det 9 frågor som ställs och på komponentnivå är 

det 18 frågor som ställs. [31] 

När dessa frågor ska besvaras approximeras svaren utifrån den information som finns. Varje 

fråga besvaras genom att ett numeriskt värde som antingen är 1, 3 eller 9 uppskattas. 

Poängsättning beskrivs enligt följande: [4, 31] 

(1) = Oönskad lösning som bör ses över och designas om. 

(3) = Acceptabel lösning, men inte fullt tillfredsställande. 

(9) = Bästa lösning. 

Hur denna approximation går till varierar beroende på vilken fråga som ställs. Anledningen 

till detta poängsystem är att potentiella faror som ligger bakom fel lösningsalternativ lättare 
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kan visualiseras. För alla frågor som tilldelas ett numeriskt värde som inte är 9, avslöjas att en 

bättre lösning är möjlig och fokus läggs på de som tilldelas poäng 1. Vilka frågorna är och hur 

de besvaras beskrivs ingående i Bilaga H – Poängsättning vid DFA2 på system-/delsystemnivå 

och Bilaga I – Poängsättning vid DFA2 på komponentnivå. [31]  

2.3.3 Egen modifiering av DFA2 på komponentnivå 

I denna studie har en vidareutveckling av Eskilanders DFA2-blankett på ingående 

komponentnivå gjorts. Detta har landat i en egen modifiering av blanketten och annorlunda 

beräkning av DFA2-index. En mall på DFA2-blanketten hämtad från Eskilander finns 

illustrerad i Bilaga P – DFA2-blankett (komponentnivå). Den modifierade blanketten finns 

illustrerad i Bilaga Q – Egenupprättad DFA2-blankett (komponentnivå). 

I den modifierade blanketten har ytterligare en kolumn adderats till vänster om 

komponentlistan. Denna kolumn har tilldelats namnet ”Enhet”. Under denna kolumn faller de 

komponenter som tillhör respektive enhet. Ett friktionssvetshuvud ur LEGIO-plattformen kan 

exempelvis styckas upp i fyra enheter: stativ, spindel, motor och hydraulcylinder. På så vis 

kan samma komponent förekomma vid flera tillfällen utifall den förekommer i olika enheter.  

Vidare har ytterligare en kolumn adderats till höger om den befintliga ”Summa”-kolumnen. 

Den befintliga ”Summa”-kolumnen utgör en generell poängsumma för respektive komponent. 

Den kolumn som har lagts till har tilldelats namnet ”Total summa (summa * 

komponentantal)”, vilket innebär att ett medelvärde fås för respektive komponent. Detta är 

viktigt på grund av vad som tidigare nämndes gällande skillnader mellan två identiska 

komponenter i samma konstruktion som resultat av deras olika positioner. 

Denna modifiering innebär också att DFA2-index kan beräknas på två sätt vid genomförande 

av DFA2 på ingående komponentnivå. Dels kan det beräknas genom att i täljaren använda den 

totala poängsumman för systemet på komponentnivå utan att ta hänsyn till komponentantal. 

Formeln ser ut på följande sätt [31]:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡: (𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡)

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) 
∗ 100 = 𝐷𝐹𝐴2 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

Formel 2 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå. [31] 

Dels kan det beräknas på motsvarande sätt, men med den totala summan (summa * 

komponentantal) i täljaren, vars formel ser ut på följande sätt: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 (𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙))

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) 
∗ 100 = 𝐷𝐹𝐴2 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

Formel 3 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå. Formeln är en egenmodifierad variant som 
baseras på en formel upprättad av Eskilander [31]. 

På övergripande system-/delsystemnivå beräknas DFA2-index på följande sätt: [31] 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 −/𝑑𝑒𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑛𝑖𝑣å

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 = 𝐷𝐹𝐴2 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (%) 

Formel 4 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå. [31] 
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3 Metoder för genomförande 

 

I detta kapitel presenteras först val av verktyg och hur de har tillämpats. Därefter presenteras 

tillvägagångssättet för detta projekt uppdelat i tre faser: 1) uppstart/förarbete, 2) 

genomförande och 3) avslut/presentation. 

 

3.1 Val av verktyg och hur de har tillämpats 

Uppdragsmallen var utformad med avseende på ESAB:s långsiktiga mål om att sätta en ny 

standard inom FSW. I denna listades potentiella verktyg utifrån uppdragsgivarens önskemål; 

däribland FMEA och DFA. [14] Eftersom detta projekt berör konstruktion gjordes ett val om 

att specifikt använda K-FMEA och DFA2. 

K-FMEA har använts för att påvisa vilka potentiella feltyper som kan uppstå i FSW LEGIO 

4UT och FSW LEGIO 5UT. Arbetsgången har skett precis enligt de sju steg som beskrevs 

under avsnitt 2.2 Genomförande av K-FMEA. [30, 32] Rekommenderade åtgärder som sedan 

kan listas för de feltyper som identifieras bildade två utgångspunkter i projektet. Delvis 

utgångspunkt för rekommendationer till fortsatt produktutvecklingsarbete och delvis 

utgångspunkt för genomförandet av DFA2. Detta då flertalet åtgärder har direktanknytning till 

tillverkning och montering [4, 31, 33].  

DFA2 har använts för att undersöka monteringsvänligheten hos FSW LEGIO 4UT och FSW 

LEGIO 5UT. Utifall brister föreligger i designen med avseende på monteringsvänlighet kan 

dessa identifieras och belysas genom DFA2. [4, 31] Syftet med tillämpningen av detta verktyg 

var att påvisa vilka eventuella brister som finns med friktionssvetshuvudena och var bristerna 

finns [31]. DFA2 har genomförts enligt de fyra steg som presenterades inledningsvis i avsnitt 

2.3.2 Genomförande av DFA2-analys [4, 31]. Vid beräkning av DFA2-index användes Formel 

3 och Formel 4. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet kan enklast beskrivas utifrån tre faser: 1) Uppstart/Förarbete, 2) 

Genomförande och 3) Avslut/Presentation. 

3.2.1 Tillvägagångssätt under fas 1: Uppstart/Förarbete 

Fas 1 utgjordes främst av projektplanering. Inledningsvis hölls ett möte för att bedriva en 

idégenerering för hur projektet skulle bedrivas. Ett skriftligt gruppkontrakt mellan författarna 

upprättades och signerades, (se Bilaga A - Gruppkontrakt). En intressentanalys upprättades, 

(se Bilaga B – Intressentanalys) och även en projektspecifikation. Detta för att införskaffa en 

enhetlig bild av intressen, mål, metoder och ramverk för projektet [4]. Parallellt med detta 

formulerades en work breakdown structure (WBS), (se Bilaga C – Work Breakdown 

Structure). WBS är ett verktyg som användes för att kartlägga projektets alla aktiviteter som i 

sin tur ledde fram till en tidplan (Gantt-schema) [4]. 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  19 

För att systematiskt kunna genomföra detta examensarbete har projektet bedrivits genom en 

agil projektmodell [4, 34]. Anledningen till detta är främst för att specifikationen som 

utformades inte berörde samtliga underliggande aktiviteter som i sin tur berör FMEA och 

DFA. Tillämpning av en agil projektmodell medförde att revideringar kunde göras fortlöpande 

i tidplanen [4, 6, 34]. Detta genom att flera aktiviteter hölls utanför den kritiska linjen [6]. 

Således förädlades information iterativt genom kontinuerlig bearbetning [4, 34]. Vidare 

bidrog detta till en högre flexibilitet i arbetssättet [4, 6, 34, 35]. 

Icke-sannolikhetsurval nr. 1: Strategiskt urval av friktionssvetshuvuden 

Problemet diskuterades under ett möte mellan författarna och uppdragsgivaren. Information i 

form av komponentlistor, ritningsunderlag och STEP-filer över sammanlagt åtta 

friktionssvetshuvuden inbringades. Informationen analyserades ingående varefter ett 

strategiskt urval om tre svetshuvuden drogs för att sedan exkludera ytterligare ett. Vad som 

låg till grund för valet var att just dessa två hade förhållandevis nya revideringar av 

ritningsunderlag och komponentlistor, samt likartad design [1, 7]. 

Icke-sannolikhetsurval nr. 2: Strategiskt urval av intervjurespondenter 

Mer kunskap om FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT behövde erhållas. Valet föll på ett 

genomföra en intervju och därför behövde ett urval av respondenter göras. Målpopulationen 

vid urvalet utgjordes av alla anställda på ESAB. Fyra respondenter selekterades genom en 

strategisk urvalsmetodik [35, 36]. Detta gjordes utifrån den kunskapsnivå de besitter om dessa 

tre svetshuvuden som valts ut. Anledningen till att just fyra respondenter valdes ut var för att 

det inom FMEA-teori förespråkas att arbetsgruppen lämpligen kan bestå av 3–5 personer med 

relevant kunskap [32].  

Genomförande av semi-strukturerad fokusgruppintervju 

Intervjuguiden upprättades metodologiskt enligt de föreskrifter som Saunders et al och 

Christensen et al tillkännager [35, 36]. En semi-strukturerad intervju hölls med urvalet av 

respondenter som formade en fokusgrupp. Båda författare agerade moderatorer under 

intervjutillfället för att vidhålla flexibilitet i arbetet. All information som inbringades under 

förarbetet gav upphov till en nulägesanalys och en omvärldsanalys som utgjorde grunden för 

nästa fas. 

3.2.2 Tillvägagångssätt under fas 2: Genomförande    

Vetenskapssynen som tillämpades påminner om positivism, på basis av det orsak/verkan-

samband mellan olika feltyper, felorsaker och feleffekter som har eftersökts. Samtidigt fanns 

hermeneutiska inslag eftersom författarna i slutändan tolkade den information som 

inbringades. [35, 37–39] Denna studie är baserad på en forskningsmetod, analysmetod och 

utvärderingsmetod av kvalitativ art. Motiveringen är ett behov som fanns av att införskaffa en 

tydligare förståelse för problemområdet som studien behandlar. Detta är inte möjligt i samma 

utsträckning genom en kvantitativ metod [35, 40]. Kvalitativ forskningsmetod tillämpas 

fördelaktigt i detta sammanhang [35, 40, 41]. Detta då syftet med studien är att upprätta en 

betydligt mer informativ plattform för ESAB att arbeta utifrån med sitt fortsatta 
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produktutvecklingsarbete. Studiens beståndsdelar samverkar och påverkar varandra för att 

insamlad data iterativt ska förädlas och föranleda goda resultat, (se Figur 9) [41]. 

 

Figur 9 – Illustration av hur studiens olika beståndsdelar: problem, metod och data påverkar varandra 
och forskningsresultatet. [41] 

Denna typ av studie liknar fallstudier [35–38, 41, 42]. Arbetet bedrevs som ett 

produktutvecklingsprojekt vars process har varit iterativt formbar och en växelverkan mellan 

teori och empiri har ägt rum. Detta genom en agil projektmodell och en abduktiv 

undersökningsansats, (se Figur 10) [43].  

 

Figur 10 – Illustration av en abduktiv undersökningsansats. Utgångspunkt tas induktivt i empiri och 
ställs mot teori och ramverk varefter arbetet fortgår deduktivt. [43] 

En kombination av en explorativ och en deskriptiv undersökningsinriktning tillämpades. 

Motiveringen till valet är att resultatet som presenteras ska uppfylla två funktioner. Dels ville 

författarna kartlägga fakta och sakförhållanden rörande de friktionssvetshuvuden som 

studerades. Detta för att påvisa eventuella brister hos dessa och var bristerna ligger. Dels ville 

författarna framföra rekommendationer till ESAB för fortsatt produktutvecklingsarbete. I 

detta sammanhang är den kombination som tillämpades lämplig. [35, 42] 
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Processen av genomförandet påminner i stort om en systematisk forskningsapproach som ser 

ut på följande sätt (se Figur 11). [44] 

  

Figur 11 – Illustration av en systematisk forskningsapproach. [44] 

I Figur 11 framgår tydligt de fyra aktiviteter som tillvägagångssättet består av: 1) Problem, 2) 

Systemanalys, 3) Systemdesign och 4) Tillämpning av det nya resultatet. I denna studie kan 

innehållet i dessa aktiviteter kortfattat beskrivas på följande sätt [44]: 

1) Problemet beskrevs ingående under avsnitt 1.6 Problembeskrivning. Utgångspunkt 

togs i en nulägesanalys baserat på både primärdata inhämtad från intervjuer och 

sekundärdata. Denna data bestod bland annat av en enkel omvärldsanalys, 

företagsinformation samt information om fallföretagets friktionssvetshuvuden. 

Sammanställning gjordes av ritningsunderlag, komponentlistor och 

produktspecifikationer. [1, 2, 6, 7, 26, 27] 

2) En systemanalys utfördes genom att empiriska data ställdes mot teori för att analysera 

ett urval av friktionssvetshuvuden [43, 44]. Systemanalysen innefattas av först en 

övergripande K-FMEA på systemnivå (se Bilaga E – K-FMEA generellt för FSW 

LEGIO (systemnivå)) följt av en ingående K-FMEA på komponentnivå för respektive 

friktionssvetshuvud (se Bilaga F – K-FMEA för FSW LEGIO 4UT (komponentnivå) 

och Bilaga G – K-FMEA för FSW LEGIO 5UT (komponentnivå)). Strukturen för 

tillvägagångssätten för K-FMEA beskrevs tidigare under avsnitt 2.2 Genomförande av 

K-FMEA. Resultatet av dessa påvisade vissa feltyper som erhöll höga risktal. Fokus 

låg därför på att studera de rekommenderade åtgärderna för dessa feltyper [30, 32]. 

3) Systemanalysen lade grunden för detta steg: systemdesign [44]. Eftersom DFA2 var en 

rekommenderad åtgärd som förekom frekvent under systemanalysen, genomfördes 

DFA2 för respektive friktionssvetshuvud [30, 32]. Därigenom kunde de befintliga 

konstruktionerna utvärderas på ett bra sätt [30–32].  

4) Resultatet sammanställdes och utvärderades för att sedan kunna peka på svagheter; 

dels i konstruktionen för dessa svetshuvuden och dels i ESAB:s arbetssätt [30–32]. 
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Således upprättades ett informationsunderlag som ESAB kan tillämpa praktiskt vid 

fortsatt produktutveckling. 

Mer ingående gick genomförandet till på följande sätt: 

Steg 1) Problemet: Kartläggning av problemområdet 

Utgångspunkt togs i empiri, där problemområdet behövde kartläggas.  

Först inbringades ritningsunderlag, komponentlistor, STEP-filer och produktspecifikationer 

för FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT [1, 7]. Detta material analyserades ingående 

med hjälp av kreativa metoder såsom brainstorming, mind-mapping och brainwriting. Dessa 

kreativa metoder används för att bedriva idégenerering på olika sätt. [4, 10, 21, 29, 30] 

Anledningen till valet av just dessa tre är att författarna har erfarenhet av att använda dem och 

vet vilka gynnsamma resultat som kan erhållas. Efter analysen av detta material målades två 

hypoteser upp:  

1) Komponenter som rör sig i förhållande till andra då respektive friktionssvetshuvud är 

i drift, torde i högre utsträckning vara benägna för fel. 

2) Både FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT är förhållandevis stora sett till volym 

och massa. De är tunga och eventuellt överdimensionerade. Möjligen kan 

komponenter reduceras till antalet och flera komponenter kan eventuellt reduceras 

vad gäller materialåtgång och storlek.  

Den första hypotesen är direktanknuten till K-FMEA och den andra till DFA2. Dessa 

hypoteser ville författarna undersöka, varför konstruktörer med teknisk kunskap om detta 

behövde involveras [30, 32]. Upprättande av en intervjuguide tog vid och beslutet föll (som 

tidigare nämndes) på att genomföra en fokusgruppintervju [35, 36]. Denna utfördes i semi-

strukturerad form [36], där båda författarna agerade moderatorer under intervjutillfället. 

Inledningsvis mjukades relationen med respondenterna fördelaktigt upp [36], följt av att 

författarnas framförde sin syn på önskemål om resultat för intervjun. Information som 

samlades in från intervjun lade grunden för en nulägesanalys och omvärldsanalys genom 

SWOT [10–12].  

Respondenterna bekräftade hypoteserna. Emellertid behövde detta undersökas närmre genom 

K-FMEA och DFA2. Detta för att veta exakt var i konstruktionen hos dessa svetshuvuden som 

bristerna ligger. [30–32] Nulägesanalysen och omvärldsanalysen bidrog till att generera en 

tydlig översiktsbild av problemområdet och utgjorde en stabil grund för projektets 

nästkommande steg [10–12]. 

Steg 2) Systemanalys: Genomförande av K-FMEA 

K-FMEA genomfördes på både övergripande systemnivå och på ingående komponentnivå för 

de båda friktionssvetshuvudena. Utgångspunkt togs ifrån den primärdata som tidigare hade 

inbringats från ESAB. Den information som gav upphov till nulägesanalys och 

omvärldsanalys ställdes emot befintlig teori gällande K-FMEA. En K-FMEA-blankett 

upprättades i Microsoft Word 2016. Denna baserades på mallar inom befintlig teori på 

området, men modifierades en aning utifrån vad som föll författarna i smaken. 
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Arbetsgången genomfördes i sju steg. Steg 1–6 skedde utefter Bogren & Ohlssons struktur 

[32], följt av ett sjunde steg titulerat utvärdering och dokumentation. Steg 7 baseras på teorier 

hämtade från Britsman et al [30]. Sammantaget såg arbetsgången ut på följande sätt: [30, 32] 

• Steg 1: Definition och avgränsning av systemet. 

• Steg 2: Val av analysnivå. 

• Steg 3: Genomgång av systemets funktioner. 

• Steg 4: Definition av systemets ingående komponenter. 

• Steg 5: Definition av feltyper och felorsaker. 

• Steg 6: Ifyllning av K-FMEA-blankett. 

• Steg 7: Utvärdering och dokumentation. 

Anledningen till vidtagen struktur är det angreppssätt som valdes för att lösa problemet, samt 

behovet av flexibilitet i arbetssättet [35, 37–40]. I steg 1 beslutades om för vilken drifttid som 

K-FMEA skulle utföras [30, 32]. Beslutet föll på att studera svetshuvudena fram tills dess att 

första testkörning ska göras i demonstrationscentret. Således fastställdes drifttiden till 0 

timmar. I Steg 2 utfördes först en K-FMEA på övergripande systemnivå som gäller generellt 

för FSW LEGIO. Detta på basis av att helheten rent konstruktionsmässigt är densamma för de 

båda [30, 32]. K-FMEA utfördes sedan på ingående komponentnivå. Viktigt att poängtera är 

att proceduren är tvungen att se ut på detta sätt, då en K-FMEA på ingående komponentnivå 

inte är genomförbar innan dess att en K-FMEA på systemnivå har utförts [30, 32]. I steg 3 

införskaffades en enhetlig bild av hur systemet fungerar [35–40]. En funktionsanalys 

upprättades genom ett funktions-/medel-träd (F/M-träd) som baserades på nulägesanalysen 

som upprättades i ett tidigare skede. Ett F/M-träd används främst för koncepteliminering vid 

produktframtagning, men fyller också en funktion som hierarkisk översiktsbild för ett system 

[4]. F/M-trädet riktades generellt mot friktionssvetshuvuden inom LEGIO-plattformen. 

Genom detta verktyg tillhandahölls författarna en tydligare översiktsbild för funktionaliteten 

hos dessa konstruktioner och potentiella funktionella alternativ [4]. F/M-trädet fick följande 

utseende (se Figur 12): 
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Figur 12 – Illustration av ett egen-upprättat F/M-träd. Detta beskriver de inbyggda funktionerna som 
finns generellt för friktionssvetshuvuden inom LEGIO-plattformen. 

Steg 4 gjordes utifrån komponentlista och sammanställningsritningar för respektive 

svetshuvud. Komponenterna behandlades i numerisk ordningsföljd. I steg 5 upprättades 

ytterligare ett F/M-träd för att åskådliggöra systemet, men också vilka feltyper och felorsaker 

som finns hos systemet, (se Figur 13) [4]. 

 

Figur 13 – Illustration av ett egen-upprättat F/M-träd. Detta beskriver överskådligt de feltyper och 
felorsaker som kan föreligga hos friktionssvetshuvuden inom LEGIO-plattformen. 

Utifrån detta F/M-träd tillsammans med sammanställningsritningarna och komponentlistorna, 

kunde steg 6 utföras. Befintlig teori som nämndes under avsnitt 2.2.6 Steg 6) Ifyllning av K-

FMEA-blankett, användes som utgångspunkt. På systemnivå analyserades respektive 

friktionssvetshuvud som en helhet, medan på ingående komponentnivå listades 
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komponenterna enligt den numeriska ordningsföljd de har i komponentlistan. Potentiella 

feltyper kunde listas för varje komponent. Dessa lade i sin tur grunden för listandet av 

felorsakerna och feleffekterna av respektive feltyp. [30, 32] I Steg 7 utvärderades resultatet 

med hjälp av en kvalitativ utvärderingsmetodik [31, 35–40]. En intern diskussion hölls baserat 

på de kriticitetstal som respektive feltyp uppvisade [29, 30, 32, 35]. Lämpliga åtgärder kunde 

sedan listas [30, 32]. 

Ett friktionssvetshuvud likt de som har analyserats i denna studie har många komponenter 

som ständigt samverkar med varandra. Eftersom vissa komponenter påfrestas av höga 

belastningar uppstår feltyper på grund av diverse felorsaker. Vissa komponenter måste med 

tiden bytas ut på grund av utmattning, överbelastning, brott och sprickor. Andra kan ha 

feltyper relaterat till tillverkningsfel, materialfel, dimensioneringsfel eller monteringsfel. 

Dessa kan i sin tur föranleda reducerad funktion för en komponent, eller om den behöver 

kasseras. Det kan exempelvis hända att en komponent efter montering glappar, lossnar eller 

under drift wobblar. Detta är exempel på feltyper, felorsaker och feleffekter som listades 

under genomförandet av K-FMEA. [27] 

Genom intervjun inbringades information om vilka komponenter som tidigare har påträffats 

med fel eller på något sätt påverkats under drift. Dessutom vilka orsakerna har varit bakom 

dessa fel. En stor nackdel med FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT är storleken, vikten 

och otympligheten. Vissa respondenter ansåg att ljudvolymen under drift är relativt hög. De 

komponenter som normalt behöver bytas ut med tiden (drev, remmar, växlar, lager, 

packningar), sitter utspridda över en stor maskin sett till volymen. [27] 

Vidare blev det tydligt att övriga komponenter som är statiska under drift möjligen var 

överdimensionerade. Volymen på respektive friktionssvetshuvud är stor, vilket föranleder 

problematik i hanteringen. [27] Med denna information i bakhuvudet kunde författarna 

fortsätta fylla i blanketten stegvis enligt det teoretiska underlaget som presenteras ingående 

under Bilaga J – Teori rörande FMEA. 

När feltyper, felorsaker och feleffekter var listade fördes en förteckning på provning. 

Anledningen var att uppdaga var respektive feltyp kan påträffas första gången [30]. 

Värderingsmomentet genomfördes genom att felintensitet, allvarlighetsgrad och 

upptäcktssannolikhet bestämdes. Samtliga värden på dessa parametrar användes för att 

beräkna RPN (1) enligt Formel 1. 

Observera att de numeriska värden som tilldelades dessa parametrar inte skulle fungera som 

ett kvantitativt exakt mått. Istället var tanken att dessa skulle fungera som ett estimat. [30–32] 

Estimatet ger i detta sammanhang en indikation på var de potentiella riskerna ligger hos 

friktionssvetshuvudena med hydraulisk drift. Sedan listades potentiella åtgärder för att lösa 

respektive feltyp [30, 32]. 

De komponenter som tilldelades ett högt kriticitetstal (RPN > 200) gulmarkerades för att 

tydliggöra vilka komponenter som allra främst bör ses över. 
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Steg 3) Systemdesign: Genomförande av DFA2 

DFA2 genomfördes först på övergripande system-/delsystem nivå för FSW LEGIO 4UT och 

sedan för FSW LEGIO 5UT. Därefter gjordes i samma ordning genomförandet av DFA2 på 

ingående komponentnivå. Genomförandet skedde i fyra steg: 1) val av analysnivå 2) frågor 

besvaras/utvärderas/poängsätts, 3) ifyllning av blankett, 4) beräkning av DFA2-index [31]. 

På övergripande system-/delsystemnivå besvarades de 9 frågorna enligt den ordningsföljd 

som presenteras i Bilaga H – Poängsättning vid DFA2 på system-/delsystemnivå [31]. Detta 

gjordes dels utifrån nulägesanalysen och omvärldsanalysen; dels befintlig teori och 

författarnas egna tankegångar [1, 2, 6, 7, 26, 27]. Blankett upprättades i Microsoft Excel 

2016, varefter denna fylldes i. Svetshuvudet betraktades på denna analysnivå som en helhet. 

[31] Slutligen beräknades DFA2-index enligt Formel 4 [4, 31]. 

På ingående komponentnivå besvarades de 18 frågorna enligt den ordningsföljd som 

presenteras i Bilaga I – Poängsättning vid DFA2 på komponentnivå [31]. Detta gjordes på 

samma sätt som tidigare; dels utifrån nulägesanalysen och omvärldsanalysen; dels befintlig 

teori och författarnas egna tankegångar [1, 2, 6, 7, 26, 27]. I nästa steg ifylldes blanketten [4, 

31]. Den egna modifierade varianten av Eskilanders blankett användes. Både FSW LEGIO 

4UT och FSW LEGIO 5UT delades upp i fyra enheter: stativ, spindel, motor och 

hydraulcylinder då dessa upplevdes lämpliga. Efteråt togs utgångspunkt i komponentlistan 

och STEP-filerna [1, 7], där alla komponenter som berör respektive enhet, placerades och 

listades i nästa kolumn. Därefter fördes en förteckning på antalet identiska komponenter för 

varje del. Sedan kunde blanketten fyllas i genom att poängen för varje fråga sattes in i 

respektive cell [4, 31]. Poängsättningen skedde enligt en kvalitativ utvärderingsmetodik enligt 

den Eskilander förespråkar [31]. Denna presenteras under Bilaga K – Teori rörande DFA. 

Slutligen beräknades DFA2-index enligt Formel 3. 

Steg 4) Tillämpning av det nya resultatet: Utvärdering av resultat och slutsatser 

Resultatet kunde utvärderas kvalitativt genom att föra reflektioner om varför det ser ut som 

det gör [35, 37–40]. Metodologiskt säkerställdes graden av reliabilitet och validitet genom att 

uppfylla kriterier om: systematik och öppenhet, triangulering, teoretisk mättnad samt 

källornas källor [35, 36, 42, 45]. Utgångspunkt för källkritik togs i Thuréns fyra principer om 

ett kritiskt förhållningssätt: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet [46]. Vidare 

användes Teknikspråk & Språkteknik av Stig Nilsson och Teknisk Ordlista av 

Maskinaktiebolaget Karlebo, för att lyckas vidhålla ett entydigt och tekniskt korrekt språk 

[47, 48]. 

Reflektionerna baserades på den kunskap och information som fanns rörande problemområdet 

[1, 2, 6, 7, 26, 27]. Fokus i resultatet för K-FMEA låg på de kriticitetstal vars RPN > 200. 

Dessa feltyper är antingen sådana som förekommer frekvent alternativt för med sig allvarliga 

effekter utifall de inträffar. [30, 32] För att åskådliggöra resultatet på ett bra sätt användes 

histogram [15, 30]. Fokus i resultatet för DFA2 låg på de komponenterna med frågor 

poängsatts med 1. Sådana komponenter är inte bra ur monteringssynpunkt och bör således ses 

över [4, 31]. Detta för att antingen reducera dem till antalet, integrera dem med andra 

komponenter, eliminera dem helt eller försöka ersätta dem med bättre alternativ [31]. 
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Genom de siffror som presenterades i K-FMEA och DFA2 gavs en indikation på vilka brister 

som föreligger i de båda svetshuvudena, samt var bristerna ligger. När resultatet hade 

utvärderats och diskuterats kunde slutsatser dras. [30–32] Detta gjordes genom att 

problemformuleringen besvarades. Aggregering av resultatet gjordes genom att approximativt 

beräkna tidsåtgången för fortsatt tillämpning av K-FMEA och DFA2 på framtida projekt, samt 

beräkna eventuella personalkostnader som kan tillkomma. Vidare kunde detta resultat skapa 

ett underlag för fortsatt produktutvecklingsarbete av FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 

5UT. Detta underlag presenteras i form av rekommendationer till ESAB, och baseras på 

resultatet av denna studie tillsammans med befintlig produktutvecklingsteori, nulägesanalysen 

och omvärldsanalysen. Informationsunderlaget är således också rekommendationer på hur de 

brister som denna studie påvisar kan undersökas närmre och förhoppningsvis åtgärdas [4, 15, 

30–32]. 

För att tydligare precisera utvärderingsmetodiken och motivera valet bör den placeras i aktuell 

kontext [30–32, 35–40]. I detta fall utgör K-FMEA och DFA2 de huvudsakliga verktygen, 

vars resultat ska utvärderas [30–32]. Detta sker med en kvalitativ utvärderingsmetodik [30–

32, 35–40]. Anledningen är att ingen möjlighet har funnits till att analysera 

friktionssvetshuvudena fysiskt genom observationsstudier och praktiska mätningar [1, 7]. 

Möjligheten till komplettering av resultatet genom kvantitativ utvärderingsmetodik finns i ett 

senare skede, utifall uppföljningar görs [30–32]. I dagsläget är det viktigare för företaget att 

kvalitativt erhålla nödvändig information som bildar underlag för fortsatt 

produktutvecklingsarbete [4, 30–32]. 70 % av alla de problem inom tillverkning som 

analyseras har uppstått förr [49]. Varför inte försöka göra rätt från början för att undvika dessa 

problem? Eskilander hävdar att problemen många gånger är inbyggda redan i prototypen [31]. 

En grundtanke med K-FMEA och DFA2 är att dessa proaktivt ska förhindra inbyggda fel [4, 

30–32]. Eftersom ESAB har för avsikt att kunna sätta en ny standard för 

friktionssvetshuvuden på sikt (vars koncept/konstruktion inte existerar idag) [1, 7, 14], är en 

kvalitativ utvärderingsmetodik bäst lämpad [31]. 

3.2.3 Tillvägagångssätt under fas 3: Avslut/Presentation 

Efter att resultatet var presenterat skulle allt dokumenteras, vilket gjordes genom denna 

tekniska rapport. Därefter presenterades resultatet genom slutpresentation på ESAB och på 

Örebro universitet. 

Observera att mer information rörande metodologin för genomförandet av detta 

examensarbete finns att tillgå under Bilaga M – Metoder för genomförande. Där kompletteras 

detta avsnitt med mer ingående redogörelser för fattade beslut av metodval. Dessutom 

beskrivs särskilda metodbegrepp. 
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4 Resultatet av projektet 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet som har erhållits genom: K-FMEA och DFA2. Först 

presenteras resultatet av genomförd K-FMEA. Detta görs genom att inledningsvis påvisa 

statistik över vilka feltyper som särskilt bör beaktas. Sedan presenteras utkast från varje 

genomförd K-FMEA. Därefter följer resultatet av genomförd DFA2, först på system-

/delsystemnivå och sedan på komponentnivå. På system-/delsystemnivå görs detta genom att 

följa arbetsgångens fyra steg. På komponentnivå görs detta i form av en summering av det mest 

väsentliga.  

 

4.1 Resultat av K-FMEA 

Nedan listas histogram över sammanställningen av de feltyper som har observerats. Först 

presenteras histogram som avser genomförd K-FMEA på övergripande systemnivå, (se Figur 

14). Denna gäller generellt för friktionssvetshuvuden som helhet. Därefter presenteras 

histogram som avser genomförd K-FMEA på ingående komponentnivå, först för FSW LEGIO 

4UT, (se Figur 15) och sedan för FSW LEGIO 5UT, (se Figur 16).  

I histogrammen går att utläsa antalet feltyper (på y-axeln) som ingår i ett specifikt 

kriticitetstals-intervall (på x-axeln). Observera att fokus inte ligger på de staplar som är högst, 

utan på de feltyper som tilldelats högt kriticitetstal. Alltså är de staplar längst till höger i 

respektive histogram viktigast att beakta. 

4.1.1 Histogram över resultatet för K-FMEA på systemnivå 

 

Figur 14 – Histogram över resultatet för K-FMEA på systemnivå. X-axeln visar en mängd intervall av 
kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal feltyper. På varje blå stapel illustreras därmed antalet feltyper 
som ligger inom respektive intervall av RPN. 

I Figur 14 framgår att det är sex stycken feltyper som har tilldelats RPN > 200. Vilka dessa är 
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presenteras genom ett utkast från genomförandet av denna K-FMEA och hittas under avsnitt 

4.1.4. Utkast ur genomförd K-FMEA på systemnivå för presentation av feltyper med höga 

kriticitetstal. Resultatet i form av komplett ifylld blankett från utförd K-FMEA generellt för 

FSW LEGIO, finns att tillgå under Bilaga E – K-FMEA generellt för FSW LEGIO 

(systemnivå). 

4.1.2 Histogram över resultatet för K-FMEA över FSW LEGIO 4UT 

 

Figur 15 – Histogram över resultatet för K-FMEA för FSW LEGIO 4UT på ingående komponentnivå. X-
axeln visar en mängd intervall av kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal feltyper. På varje blå stapel 
illustreras därmed antalet feltyper som ligger inom respektive intervall av RPN. 

I Figur 15 framgår att det är 13 stycken feltyper som har tilldelats RPN > 200. Vilka dessa är 

presenteras genom ett utkast från genomförandet av denna K-FMEA och hittas under avsnitt 

4.1.5. Utkast ur genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT för presentation 

av feltyper med höga kriticitetstal. Resultatet i form av komplett ifylld blankett från utförd K-

FMEA för FSW LEGIO 4UT, finns att tillgå under Bilaga F – K-FMEA för FSW LEGIO 4UT 

(komponentnivå).  
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4.1.3 Histogram över resultatet för K-FMEA över FSW LEGIO 5UT 

 

 

Figur 16 – Histogram över resultatet för K-FMEA för FSW LEGIO 5UT på ingående komponentnivå. X-
axeln visar en mängd intervall av kriticitetstal (RPN). Y-axeln visar antal feltyper. På varje blå stapel 
illustreras därmed antalet feltyper som ligger inom respektive intervall av RPN. 

I Figur 16 framgår att det är sex stycken feltyper som har tilldelats RPN > 200. Vilka dessa är 

presenteras genom ett utkast från genomförandet av denna K-FMEA och hittas under avsnitt 

4.1.6. Utkast ur genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT för presentation 

av feltyper med höga kriticitetstal. Resultatet i form av komplett ifylld blankett från utförd K-

FMEA för FSW LEGIO 5UT, finns att tillgå under Bilaga G – K-FMEA för FSW LEGIO 5UT 

(komponentnivå). 

För att kunna åskådliggöra vilka feltyper som erhöll höga kriticitetstal, formulerades ett utkast 

från respektive genomförd K-FMEA. Dessa kommer att presenteras härnäst enligt samma 

ordningsföljd som ovanstående histogram.
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4.1.4 Utkast från genomförd K-FMEA på systemnivå för presentation av feltyper med höga kriticitetstal 

Tabell 2 – Samlad lista på feltyper på systemnivå ur en helhet för friktionssvetsning. De gulmarkerade rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. 

 

FELEFFEKTANALYS/FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
KONSTRUKTION/DESIGN 

Datum/Date:  
27 april 2017 

Sidnummer/Page number: 
 31 ( 3) 

RPN = Risktal 

Giltig till/Valid to:  
01 Jan 2018 

Utfärdat av/Issued by: 
XJOB17 Po = Felintensitet 

Funktion/Function: 
FSW LEGIO 

Artikelbenämning/Part name: 
GENERELL ÖVERSIKT AV FRIKTIONSSVETSVERKTYG 

Ritning Nr/Drawing No: 
XJOB17 

TB Nr/TR No: 
- 

Leverantör/Supplier: 
Okänd/Unknown 

Rev nr: 
Rev_001 S = Allvarlighetsgrad 

Funktion/Function:  
UTFÖRA FRIKTIONSSVETSNING 

Status - Hårdvara/Status - Hardware: 
Examensarbete för grundläggande FMEA-analys för framtida produktutvecklingsarbete 

Projekttillhörighet: 
Examensarbete 2017 Pd = Upptäcktssannolikhet 

Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt Provning Po S Pd 
R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

1 1 Helhet Utföra friktionssvetsning 
Fel-

tillverkning 
Komplex geometri Efterjustering Montering 7 6 5 210 

Utvärdera 
alternativa 
metoder 

      

1 1 Helhet Utföra friktionssvetsning 
Fel-

tillverkning 
Felaktig konstruktion Defekt detalj 

Konstruktörens 
arbetsbord 

5 8 5 200 5 varför       

1 1 Helhet Utföra friktionssvetsning 
Svår 

montering 
Ologisk 

monteringsordning 
Tidskrävande arbete Montering 7 6 5 210 DFA2       

1 1 Helhet Utföra friktionssvetsning 
Svår 

montering 
Svåråtkomliga 

monteringsställen 
Tidskrävande arbete Montering 10 5 4 200 DFA2       

1 1 Helhet Utföra friktionssvetsning 
Svår 

montering 
Montering kan göras på 

fler än ett sätt 
Felaktig montering Montering 5 7 6 210 DFA2       

2 - Tillbehör Tryckrulle/Kamera/Vattenpass 
Svår 

montering 
Svåråtkomliga 

monteringsställen 
Tidskrävande arbete Montering 10 5 4 200 DFA2       
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4.1.5 Utkast från genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT för presentation av feltyper med höga 

kriticitetstal 

Tabell 3 – Samlad lista på feltyper på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. De gulmarkerade rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. 

 

FELEFFEKTANALYS/FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
KONSTRUKTION/DESIGN 

Datum/Date:  
27 april 2017 

Sidnummer/Page number: 
 32 ( 3) 

RPN = Risktal 

Giltig till/Valid to:  
01 Jan 2018 

Utfärdat av/Issued by: 
XJOB17 Po = Felintensitet 

Funktion/Function: 
FSW LEGIO 4UT 

Artikelbenämning/Part name: 
FRICTION STIR WELDING SIZE 4 

Ritning Nr/Drawing No: 
0902023 

TB Nr/TR No: 
PDZ580 

Leverantör/Supplier: 
Okänd/Unknown 

Rev nr: 
Rev_001 S = Allvarlighetsgrad 

Funktion/Function:  
UTFÖRA FRIKTIONSSVETSNING 

Status - Hårdvara/Status - Hardware: 
Examensarbete för grundläggande FMEA-analys för framtida produktutvecklingsarbete 

Projekttillhörighet: 
Examensarbete 2017 Pd = Upptäcktssannolikhet 

Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt 
 

Provning 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

7 1 Spindel Överför roterande rörelser Deformation Kollaps 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 

Ishikawa 
fiskbensdia

gram 
      

7 1 Spindel Överför roterande rörelser Deformation Utböjning 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 5 varför       

7 1 Spindel Överför roterande rörelser Spricka Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 5 210 

Kontrollera 
tekniska 

krav/ 
 5 varför 

      

7 1 Spindel Överför roterande rörelser Svetsar fel Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 5 210 FMEA       

7 1 Spindel Överför roterande rörelser Brott Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 5 7 5 210 5 Varför       

7 1 Spindel Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 6 252 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

27 3 Vinkelkontaktkullager Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Montering 8 7 4 245 DFA2       

27 3 Vinkelkontaktkullager Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Förslitning Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 

Utvärdera 
lageraltern

ativ 
      

27 3 Vinkelkontaktkullager Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Kort livstid Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 6 5 210 

Utvärdera 
lager, 

dimension, 
egenskaper 

      

28 1 Lager Tar upp radiella krafter i spindelaxel Haveri Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 8 5 240 

Utvärdera 
FEM-analys 

      

28 1 Lager Tar upp radiella krafter i spindelaxel Förslitning Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 

Utvärdera 
lageraltern

ativ 
      

28 1 Lager Tar upp radiella krafter i spindelaxel Kort livstid Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 5 210 

Utvärdera 
lager, 

dimension, 
egenskaper 
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42 1 
Hydraulcylinder komp. med 

givare 
Skapar tryckkraft i z-led 

Position 
sensor 

styrning 
Komponentfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defekt 

Montering/testkörning 7 6 5 210 5 Varför       

 

4.1.6 Utkast från genomförd K-FMEA på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT för presentation av feltyper med höga 

kriticitetstal 

Tabell 4 – Samlad lista på feltyper på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. De gulmarkerade rutorna finns för att tydliggöra vilka kriticitetstalen. 

 

FELEFFEKTANALYS/FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
KONSTRUKTION/DESIGN 

Datum/Date:  
27 april 2017 

Sidnummer/Page number: 
 33 ( 3) 

RPN = Risktal 

Giltig till/Valid to:  
01 Jan 2018 

Utfärdat av/Issued by: 
XJOB17 Po = Felintensitet 

Funktion/Function: 
FSW LEGIO 5UT 

Artikelbenämning/Part name: 
FRICTION STIR WELDING SIZE 5 

Ritning Nr/Drawing No: 
0902033 

TB Nr/TR No: 
PDZ580 

Leverantör/Supplier: 
Okänd/Unknown 

Rev nr: 
Rev_001 S = Allvarlighetsgrad 

Funktion/Function:  
UTFÖRA FRIKTIONSSVETSNING 

Status - Hårdvara/Status - Hardware: 
Examensarbete för grundläggande FMEA-analys för framtida produktutvecklingsarbete 

Projekttillhörighet: 
Examensarbete 2017 Pd = Upptäcktssannolikhet 

Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt Provning Po S Pd 
R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser Deformation Kollaps 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 

Ishikawa 
fiskbensdia

gram 
      

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser Deformation Utböjning 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 7 7 5 245 5 varför       

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser Spricka Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 5 210  5 varför       

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser Svetsar fel Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 5 210 FMEA       

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser Brott Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 5 7 5 210 5 Varför       

2 1 Spindel FSW5 LEGIO Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defekt 
Testkörning 6 7 6 252 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 
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4.2 Resultat av DFA2 

Resultaten av DFA2 presenteras i den ordningsföljd de erhölls. Således presenteras resultatet 

av DFA2 på system-/delsystemnivå först. Detta sker stegvis enligt arbetssättet, vilket är: 1) val 

av analysnivå, 2) frågor besvaras/utvärderas/poängsätts, 3) ifyllning av blankett, 4) beräkning 

av DFA2-index [31]. Sedan presenteras resultatet av DFA2 på komponentnivå. Detta sker på 

liknande sätt som på system-/delsystemnivå, men istället för att frågorna besvaras i turordning 

presenteras tankegångarna som infunnit sig under utvärderingen. Anledningen är att 

presentation av resultatet från samtliga 19 frågor för varje komponent i respektive svetshuvud 

skulle upplevas för massivt. Efter att tankegångarna har lyfts fram presenteras den ifyllda 

blanketten. Slutligen beräknas DFA2-index. Sammantaget ser flödet ut enligt följande: 1) val 

av analysnivå, 2) presentation av tankegångar/motiveringar, 3) ifyllning av bankett, 4) 

beräkning av DFA2-index.   

4.2.1 Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för: FSW LEGIO 4UT 

Val av analysnivå 

Analysnivå: System-/delsystemnivå 

Frågor besvaras/utvärderas/poängsätts 

Fråga 1: Reducera antalet komponenter? 

Utvärdering: Komponentanatalet är betydligt större än den gräns på 30 som Eskilander har 

valt [31]. 

Antal komponenter: 167 

Poäng: 167 > 30  poäng: 1 

Fråga 2: Antalet unika delar? 

Utvärdering: Antal unika komponenter: 60, Totalt antal komponenter: 167 

Poäng: 100 * (60/167) = ca 35,9  35,9 < 40  poäng: 9 

Fråga 3: Huvudkomponent/basenhet? 

Utvärdering: Montering med eller utan huvudkomponent?  Med (fungerar inte utan en 

stomme i form av ett slidstativ)  poäng: 9 

Fråga 4: Design för huvudkomponent? 

Utvärdering: Är gravitationscentra/tyngdpunkt placerad så lågt som möjligt? Nej på grund av 

upprätt position. 

Är fästpunkterna placerade så långt ifrån varandra som möjligt? Nej, och eventuellt onödigt 

många fästpunkter. 
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Finns det rikligt med hål och dylikt för att kunna ansluta andra komponenter till denna och är 

hålen koniska? Nej, särskilda hål med viss radie. 

En eller fler fixturer krävs ofta då kundunika lösningar tillhandahålls. Se över andra design-

/formalternativ  poäng: 1 

Fråga 5: Monteringsinstruktioner? 

Utvärdering: Många gånger uppstår problematik i monteringen på grund av diverse olika 

anledningar. Detta sker i synnerhet ute hos kund. På basis av bristfälliga rutinbeskrivningar 

improviserar montörer och implementerar egna unika lösningar. Även arbetet med 

dokumentation, arkivering och elektronisk lagring av information i databas skulle kunna 

skötas bättre. [1, 7, 27] 

Dokumentationsarbetet missköts och rutinbeskrivningar är bristfälliga  poäng: 1 

Fråga 6: Aktiviteter som kan utföras parallellt? 

Utvärdering: Denna fråga utgår eftersom monteringsprocessen inte kan analyseras i dagsläget 

[1, 7, 27]. 

Fråga 7: Toleranskedja? 

Utvärdering: En toleranskedja berör 

spindeln/kylrör/teflondistanser/lager/tätningar/kuggremskivor/spindelhuset etc. En 

toleranskedja berör diverse hål på slidstativet för montering av tillbehör genom skruvar och 

brickor. En toleranskedja berör hål i slidstativet för montering i bäraren. En toleranskedja 

berör hål för förankring av motor etc. [1, 7, 27] Emellertid finns vetskap om att många av 

dessa komponenter köps in som färdiga enheter [27], varför toleransvärdet kan poängsättas 

högre [31]. Då enheter kan ses som en separat del kan toleranskedjor reduceras till att endast 

beröra enskilda komponenter. 

Toleranskedjor endast till enskilda komponenter  poäng: 9 

Fråga 8: Demontering? 

Utvärdering: Denna fråga utgår eftersom monteringsprocessen inte kan analyseras i dagsläget 

[1, 7, 27]. 

Fråga 9: Emballering? 

Denna fråga utgår eftersom emballering och transportering är exkluderat från 

problemformuleringen och syftet med studien. 
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Ifyllning av blankett 

Tabell 5 – Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 4UT. 

             

  
System-/delsystemnivå   

  

Reducera 
antalet 

komponenter? 

Antalet 
unika 
delar? 

Huvud-
komponent/ 
basenhet? 

Design för 
huvud-

komponent? 

Monterings-
instruktioner? 

Aktiviteter 
som kan 
utföras 

parallellt? 

Tolerans-
kedja? 

Demontering? Emballering? Summa 

 

 
FSW LEGIO 4UT 1 9 9 1 1 - 9 - - 30 

 

             

Beräkning av DFA2-index 

𝐸𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 =  

30

54
∗ 100 ≈ 55,6 % 

Formel 5 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 4UT. 

4.2.2 Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för: FSW LEGIO 5UT 

Val av analysnivå 

Analysnivå: System-/delsystemnivå 

Frågor besvaras/utvärderas/poängsätts 

Fråga 1: Reducera antalet komponenter? 

Utvärdering: Antal komponenter: 102 

Poäng: 102 > 30  poäng: 1 

Fråga 2: Antalet unika delar? 

Utvärdering: Antal unika komponenter: 42, Totalt antal komponenter: 102 

Poäng: 100 * (42/102) = ca 41  40 < 41 < 70  poäng: 3 

Fråga 3: Huvudkomponent/basenhet? 

Utvärdering: Montering med eller utan huvudkomponent?  Med (fungerar inte utan en 

stomme i form av ett slidstativ)  poäng: 9 

Fråga 4: Design för huvudkomponent? 

Utvärdering: Är gravitationscentra/tyngdpunkt placerad så lågt som möjligt? Nej 

masscentrum är placerat centralt. 

Är fästpunkterna placerade så långt ifrån varandra som möjligt? Nej, och eventuellt onödigt 

många fästpunkter. 
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Finns det rikligt med hål och dylikt för att kunna ansluta andra komponenter till denna och är 

hålen koniska? Nej, särskilda hål med viss radie. 

En eller fler fixturer krävs ofta då kundunika lösningar tillhandahålls. Se över andra design-

/formalternativ  poäng: 1 

Fråga 5: Monteringsinstruktioner? 

Utvärdering: Många gånger uppstår problematik i monteringen på grund av diverse olika 

anledningar. Detta sker i synnerhet ute hos kund. På basis av bristfälliga rutinbeskrivningar 

improviserar montörer och implementerar egna unika lösningar. Även arbetet med 

dokumentation, arkivering och elektronisk lagring av information i databas skulle kunna 

skötas bättre. [1, 7, 27] 

Dokumentationsarbetet missköts och rutinbeskrivningar är bristfälliga  poäng: 1 

Fråga 6: Aktiviteter som kan utföras parallellt? 

Utvärdering: Denna fråga utgår eftersom monteringsprocessen inte kan analyseras i dagsläget 

[1, 7, 31]. 

Fråga 7: Toleranskedja? 

Utvärdering: En toleranskedja berör 

spindeln/kylrör/teflondistanser/lager/tätningar/kuggremskivor/spindelhuset etc. En 

toleranskedja berör diverse hål på slidstativet för montering av tillbehör genom skruvar och 

brickor. En toleranskedja berör hål i slidstativet för montering i bäraren. En toleranskedja 

berör hål för förankring av motor etc. [1, 7, 27] Emellertid finns vetskap om att många av 

dessa komponenter köps in som färdiga enheter [27], varför toleransvärdet kan poängsättas 

högre [31]. Då enheter kan ses som en separat del kan toleranskedjor reduceras till att endast 

beröra enskilda komponenter. 

Toleranskedjor endast till enskilda komponenter  poäng: 9 

Fråga 8: Demontering? 

Utvärdering: Denna fråga utgår eftersom monteringsprocessen inte kan analyseras i dagsläget 

[1, 7, 31]. 

Fråga 9: Emballering? 

Denna fråga utgår eftersom emballering och transportering är exkluderat från 

problemformuleringen och syftet med studien. 
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Ifyllning av blankett 

Tabell 6 – Tillämpning av DFA2 på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 5UT. 

             

  
System-/delsystemnivå   

  

Reducera 
antalet 

komponenter? 

Antalet 
unika 
delar? 

Huvud-
komponent/ 
basenhet? 

Design för 
huvud-

komponent? 

Monterings-
instruktioner? 

Aktiviteter 
som kan 
utföras 

parallellt? 

Tolerans-
kedja? 

Demontering? Emballering? Summa 

 

 
FSW LEGIO 5UT 1 3 9 1 1 - 9 - - 24 

 

             

Beräkning av DFA2-index 

𝐸𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 =  

24

54
∗ 100 ≈ 44,4 %  

Formel 6 – Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå för FSW LEGIO 5UT. 

4.2.3 Tillämpning av DFA2 på komponentnivå för: FSW LEGIO 4UT 

Val av analysnivå 

Analysnivå: Komponentnivå 

Presentation av tankegångar/motiveringar 

De 19 frågorna besvarades i turordning för var och en av komponenterna [31]. Flera av 

frågorna kunde ganska snart poängsättas på samma sätt över hela konstruktionen. 

Utvärderingskriterierna som Eskilander har konstituerat [4, 31], är anledningen till det. De 

frågor som är allra viktigast att diskutera är de frågor vars resultat i form av poäng skiljer sig 

mellan de olika komponenterna. Vidare är intresset störst av att fokusera på de komponenter 

och frågor vars poäng tilldelats poäng: 1. Detta då poäng: 1 representerar oönskad lösning 

som bör ses över och designas om. [4, 31] Frågorna besvarades/utvärderades/poängsattes 

enligt Eskilanders instruktioner [31], med utgångspunkt ifrån den kunskap och information 

som fanns [1, 2, 6, 7, 26, 27]. 

I FSW LEGIO 4UT finns på komponentnivå 67 olika komponentrader fördelade i 4 olika 

enheter. Resultatet för de sju frågorna med minst en komponent som tilldelades poäng: 1, blev 

enligt följande:  

Fråga 1: Behöver komponenten monteras? 48 av 67 tilldelades poäng: 1. 

Fråga 7: Form? 9 av 67 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 8: Vikt? 11 av 67 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 9: Längd? 13 av 67 tilldelades poäng: 1.  
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Fråga 12: Åtkomst? 15 av 67 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 13: Inpassning? 11 av 67 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 17: Sammansättning? 59 av 67 tilldelades poäng: 1.  

Ifyllning av blankett 

Blanketten presenteras på nästa sida med anledning av dess storlek. 
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Tabell 7 – Illustration av resultat av utförd DFA2 på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. Konstruktionen är indelad i fyra enheter. Poängen summeras både 
för en komponent och totala antalet identiska komponenter. 

                            

 
DFA2: FSW LEGIO 4UT (Komponentnivå)          

     Enhet: Komponent: 

A
n

tal id
en

tiska ko
m

p
o

n
en

ter? 

B
eh

ö
ver ko

m
p

o
n

en
ten

 m
o

n
teras? 

D
efektgrad

? 

O
rien

terin
g? 

Skö
rh

et? 

Fasth
akn

in
g? 

G
ravitatio

n
scen

tra? 

Fo
rm

? 

V
ikt? 

Län
gd

? 

G
rip

b
arh

e
t? 

M
o

n
terin

gsrö
relse

? 

Å
tko

m
st? 

In
p

assn
in

g? 

To
leran

ser? 

Sitte
r m

o
n

te
rad

e ko
m

p
o

n
en

ter fast?? 

Fästm
eto

d
? 

Sam
m

an
sättn

in
g? 

K
o

n
tro

ll/ju
sterin

g? 

Su
m

m
a fö

r en
 ko

m
p

o
n

en
t 

To
tal su

m
m

a (su
m

m
a x ko

m
p

o
n

en
tan

tal)   

    

Stativ 

Stativ Bearb. (bas) 1 1 9 3 9 9 9 1 1 1 9 9 9 9 9 3 3 9 9 112 112  

    
Axel 1 9 9 3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 9 9 3 9 9 9 128 128  

    
Styrskena 1 1 9 3 9 9 9 3 1 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 94 94  

    
Åkvagn 2 9 9 3 9 9 9 1 1 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 100 200  

    
Skylt Moment 2 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 220  

    
Varningsskylt 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 116 116  

    
Lyftögla 2 1 9 3 9 9 3 1 9 3 9 9 9 3 9 3 3 9 3 104 208  

    
Info-skylt (+) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    
Info-skylt (-) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    
Info-skylt (Z) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    
Skruv 5 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 3 92 460  

    
Bricka 5 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 550  

    
Skruv 12 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 1176  
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Bricka 12 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 1320  

    
Skruv 18 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 1764  

    
Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    
Bricka 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

    

Spindel 

Spindelhus Bearb. (bas) 1 9 9 3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 3 100 100  

    
Tallrik 1 1 9 3 9 9 9 3 3 3 9 9 3 3 9 3 3 1 9 98 98  

    
Spindel 1 9 9 3 9 9 9 3 1 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 102 102  

    
Tätningslock 1 9 9 3 9 9 9 3 3 3 9 9 3 3 9 3 3 1 9 106 106  

    
Kylrör 1 9 9 3 9 9 9 9 3 1 9 9 1 3 9 3 3 1 9 108 108  

    
Distans Av Teflon 3 9 9 3 3 9 9 9 9 9 9 9 1 3 9 3 3 1 9 116 348  

    
Kuggremskiva 1 9 9 3 9 9 9 9 3 3 9 9 3 3 9 3 9 1 9 118 118  

    
Kuggremskiva 1 9 9 3 9 9 9 9 3 3 9 9 3 3 9 3 9 1 9 118 118  

    
Skydd, Spindel 1 1 9 3 9 9 3 1 1 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 86 86  

    
Svivel Momentstag Size 4 1 1 9 3 9 9 3 1 3 3 9 9 1 1 9 3 3 1 9 86 86  

    
Vinkelkontaktkullager 3 9 9 3 9 9 9 9 3 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 110 330  

    
Lager Kul Spår 1 9 9 3 9 9 9 9 3 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 110 110  

    
Radialtätning HMS4 1 1 9 3 9 9 3 9 3 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 96 96  

    
Spårring 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    
Radialtätning 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    
Tätning O-Ring 1 9 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 110 110  

    
Mutter Rund 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 3 96 96  

    
Bricka 1 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 1 3 9 3 3 1 9 108 108  

    
Tätning O-Ring 5 9 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 1 3 9 3 9 1 9 122 610  

    
Svivel 1 9 9 3 9 9 9 1 3 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    
Kil Platt Typ R 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 1 3 9 3 9 1 9 114 224  

    
Skruv Stopp 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    
Skruv Stål 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    
Bricka 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  

    
Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  
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Skruv 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    
Bricka 6 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 660  

    
Skruv Stopp 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    

Motor 

AC Motor (bas) 1 9 9 3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 106 106  

    
Kuggremskiva Med Nav 1 9 9 3 9 9 3 9 3 3 9 9 3 3 9 3 9 1 9 112 112  

    
Kuggrem 1 9 9 3 9 9 3 3 9 1 9 9 3 1 9 3 9 1 3 102 102  

    
Motorplatta 1 1 9 3 9 9 3 3 1 3 9 9 3 3 9 3 3 1 9 90 90  

    
Mothåll 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 9 98 98  

    
Mutterstycke 2 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 9 98 196  

    
Skyddskåpa Motor 1 1 9 3 9 9 3 1 9 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 94 94  

    
Skruv Stål 4 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 3 92 368  

    
Bricka Stål 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  

    
Skruv Stål 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    
Bricka 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

    
Skruv Stål 2 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 3 92 184  

    
Skruv Stål 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 3 92 92  

    
Skruv Stopp 1 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 98  

    
Mutter 3 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 104 312  

    
Skruv 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    
Bricka 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

    

Hydraulcylinder 

Hydraulcylinder Kompl.M.Givare (bas) 1 9 9 3 9 9 9 1 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 98 98  

    
Kil Platt Typ R 1 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 1 3 9 3 9 1 9 114 114  

    
Skruv Stål 4 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 1 3 92 368  

    
Bricka 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  

    
Ventilpaket FSW4 1 9 9 3 9 9 3 1 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 92 92  

                                                 

    
ANTAL KOMPONENTER: 167 

               TOTALT: 6 940 17 262 
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Beräkning av DFA2-index 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 (𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙))

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) 
∗ 100 =

17 262

9 ∗ 18 ∗ 167 
∗ 100 ≈ 63,8 % 

Formel 7 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå för FSW LEGIO 4UT. 

4.2.4 Tillämpning av DFA2 på komponentnivå för: FSW LEGIO 5UT 

Val av analysnivå 

Analysnivå: Komponentnivå 

Presentation av tankegångar/motiveringar 

På samma sätt som för FSW LEGIO 4UT är det för FSW LEGIO 5UT viktigast att fokusera 

på de frågor där minst en komponent tilldelades poäng: 1, vilka var desamma som tidigare: 

Frågorna besvarades/utvärderades/poängsattes enligt Eskilanders instruktioner [31], med 

utgångspunkt ifrån den kunskap och information som fanns [1, 2, 6, 7, 26, 27].  

I FSW LEGIO 5UT fanns på komponentnivå 46 olika komponentrader fördelade i 4 olika 

enheter. Resultatet för de sju frågorna med minst en komponent som tilldelades poäng: 1, blev 

enligt följande: 

Fråga 1: Behöver komponenten monteras? 35 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 7: Form? 7 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 8: Vikt? 7 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 9: Längd? 13 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 12: Åtkomst? 10 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 13: Inpassning? 10 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Fråga 17: Sammansättning? 38 av 46 tilldelades poäng: 1.  

Ifyllning av blankett 

Blanketten presenteras på nästa sida med anledning av dess storlek.  
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Tabell 8 – Illustration av resultat av utförd DFA2 på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. Konstruktionen är indelad i fyra enheter. Poängen summeras både 
för en komponent och totala antalet identiska komponenter. 

                            

 
DFA2: FSW LEGIO 5UT (Komponentnivå)          
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Stativ 

Slidstativ (bas) 1 1 9 3 9 9 9 1 1 1 9 9 9 9 9 3 3 9 9 112 112  

    Axel 1 9 9 3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 9 9 3 9 9 9 128 128  

    Lyftöra 1 1 9 3 9 9 3 1 9 3 9 9 9 3 9 3 3 9 3 104 104  

    Rullstyrskena 2 1 9 3 9 9 9 3 1 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 94 188  

    Digitalt Vattenpass 1 9 9 3 9 9 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 142 142  

    Skylt Moment 2 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 220  

    Skruv 9 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 882  

    Bricka 9 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 990  

    Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    Bricka 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  

    Spindel Spindel FSW 5 LEGIO (bas) 1 9 9 3 9 9 9 3 1 1 9 9 9 3 9 3 3 1 9 108 108  
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    Svivelutrustning 1 9 9 3 9 9 9 1 3 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    Momentstag 1 1 9 3 9 9 3 1 3 3 9 9 1 1 9 3 3 1 9 86 86  

    Kuggremskiva 2 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 204  

    Informationsskylt (+) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    Informationsskylt (-) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    Informationsskylt (Z) 1 1 9 3 9 9 3 3 9 3 9 9 9 1 9 3 3 9 9 110 110  

    Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    Skruv 1 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 98  

    Skruv 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    Bricka 5 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 550  

    Bricka 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

    Skruv 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    Mutter 2 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 3 96 192  

    Screw 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    Bricka BRB 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

    

Motor 

AC Motor 1 9 9 3 9 9 9 9 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 106 106  

    Motorkonsol 1 9 9 3 9 9 9 9 3 1 9 9 1 3 9 3 3 1 9 108 108  

    Remskydd 1 9 9 3 9 9 9 9 3 1 9 9 1 3 9 3 3 1 9 108 108  

    Skyddskåpa 1 1 9 3 9 9 3 1 9 1 9 9 3 3 9 3 3 1 9 94 94  

    Kuggremskiva 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    Kuggremskiva 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    Toothed Belt 2 9 9 3 9 9 3 3 9 1 9 9 3 1 9 3 9 1 3 102 204  

    Kuggremskiva 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    Kuggremskiva 1 1 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 1 3 9 3 3 1 9 102 102  

    Kuggrem 2 9 9 3 9 9 3 3 9 1 9 9 3 1 9 3 9 1 3 102 204  

    Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    Bricka 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  

    Skruv 4 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 392  

    Bricka 4 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 440  
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    Skruv Stopp 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    Skruv Stopp 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    

Hydraulcylinder 

Hydraulcylinder (bas) 1 9 9 3 9 9 9 1 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 98 98  

    Ventilpaket FSW5 1 9 9 3 9 9 3 1 1 1 9 9 3 1 9 3 3 1 9 92 92  

    Skruv 2 1 9 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 3 98 196  

    Bricka 2 1 9 3 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 3 3 1 9 110 220  

                                                 

    
ANTAL KOMPONENTER: 102 

               TOTALT: 4 788 10 582 
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Beräkning av DFA2-index 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 (𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙))

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) 
∗ 100 =

10 582

9 ∗ 18 ∗ 102 
∗ 100 ≈ 64,0 % 

Formel 8 – Beräkning av DFA2-index på komponentnivå för FSW LEGIO 5UT. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

I detta kapitel presenteras först alternativa metoder för genomförande för att tydliggöra det 

faktiska metodvalet. Därefter diskuteras den egna modifieringen av DFA2 följt av en 

resultatutvärdering. Först utvärderas resultatet ifrån genomförd K-FMEA och därefter 

utvärderas resultatet ifrån genomförd DFA2. Reflektioner följer gällande vilka bakomliggande 

faktorer som kan tänkas vara orsaken till detta. Därefter presenteras en aggregering av 

resultatet som beskriver hur företaget bör tillämpa verktygen framöver och nyttja resultatet av 

denna studie. Slutligen dras slutsatser genom att problemformuleringen besvaras. 

 

5.1 Alternativa metoder för genomförande 

För att ge läsaren en tydligare förståelse för metodvalet kan det vara lämpligt att presentera de 

alternativ som författarna stod inför [35]. Raka motsatsen hade varit att bedriva en kvantitativ 

forskningsmetod och tillämpat en deduktiv undersökningsansats [35, 37, 38, 40]. Då hade 

utgångspunkten tagits i teori genom uppmålande av en hypotes som sedan testats praktiskt 

[40, 41]. Detta hade varit genomförbart utifall något av standardmodellerna av de 

friktionssvetshuvuden som ESAB tillhandahåller, hade funnits tillgängliga för praktisk 

observation. 

Nu i efterhand står det klart att vissa delmoment av produktutvecklingsprojektet kunde ha 

flutit på smidigare. Bland annat var författarnas kunskapsnivå gällande FMEA och DFA 

initialt alldeles för låg. Informationsanskaffningen och proceduren med att sätta sig in i teori 

var tidskrävande. Dessutom är det vid tillämpning av flertalet produktutvecklingsverktyg, 

gynnsamt utifall utförandet sker i grupp [21, 29, 30, 32, 35]. Respondenter har visserligen 

involverats i vissa moment. Dock kan reflektioner föras huruvida en större projektgrupp hade 

varit fördelaktigt under övervägande antalet arbetsmoment. 

Ursprungligen var tanken att bedriva en väldigt ingående och detaljerad K-FMEA på 

komponentnivå. Detta skulle i sin tur utgöra underlag för en konceptframtagning med 

avseende på DFA. Men befintlig teori på området understryker att ett väl omfattande 

informationsunderlag är en förutsättning för att bedriva produktutveckling. Således försvann 

möjligheten till detta och istället omformades syftet och problemformuleringen till att förse 

ESAB med ett informationsunderlag. Detta underlag ska utgöra en plattform och 

utgångspunkt i deras fortsatta produktutvecklingssatsning. Det är oklart hur denna reform har 

präglat metoden, men författarnas gissning är att genomslaget endast blivit åt det bättre. 

Motiveringen är att alla val som författarna har gjort baseras på vetenskapliga evidens och 

erkända forskares förfaranden. Om inte denna reform hade ägt rum, hade författarna stridigt 

mot de befintliga teorier som existerar, vilket torde ha medfört ett bristfälligt resultat. 

Åtminstone hade inte resultatet kunnat motiveras och därigenom också fallit i graden av 

reliabilitet och validitet [35–37, 45]. 
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5.2 Egen modifiering av DFA2 på komponentnivå 

Brister som föreligger i Eskilanders DFA2-analys på komponentnivå har observerats. Den 

blankett som Eskilander är upphovsman till kan upplevas rörig. Detta då den tillämpas på 

produkter med många komponenter. Vidare tas inte heller hänsyn till skillnaden mellan två 

identiska komponenter. I de exempel Eskilander listar i sin avhandling, presenteras i alla 

sammanhang under kolumnen antal identiska komponenter poäng: 1 [31]. Utifall fem 

identiska skruvar förekom på olika positioner i en och samma konstruktion, skulle dessa inte 

kunna urskiljas med Eskilanders metod. Detta upplever författarna som en stor brist eftersom 

en viss skruv kan vara optimal på en position, men mindre lämpad på en annan position.  

På basis av detta valde författarna att modifiera och vidareutveckla Eskilanders DFA2-

blankett för utförande på ingående komponentnivå. I den modifierade blanketten (se Bilaga Q 

– Egenupprättad DFA2-blankett (komponentnivå)), tas hänsyn till positionen på komponenter. 

Detta till skillnad från Eskilanders DFA2-blankett, (se Bilaga P – DFA2-blankett 

(komponentnivå)). Identiska komponenter kan förekomma i flertalet enheter och bör därför 

behandlas olika med anledning av dess position. Vidare bidrog modifieringen till att DFA2-

index kan beräknas på två olika sätt, vilket presenterades i avsnitt 2.3.3 Egen modifiering av 

DFA2 på komponentnivå. Modifieringen har sammantaget medfört två fördelar gentemot 

Eskilanders metod: 1) En bättre helhetssyn över en konstruktion kan erhållas. 2) En mer 

rättvis bedömning av monteringsvänligheten hos dess ingående komponenter kan göras. 

5.3 Utvärdering av resultat 

Resultatet kan delas in i två delar. Ett som berör K-FMEA och ett som berör DFA2. Det 

resultat som erhölls efter genomförandet av K-FMEA påvisade vad författarna ursprungligen 

hade befarat. Brister förelåg i såväl FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT, och i synnerhet 

är komponenter som under drift är rörliga allra mest utsatta för påfrestningar. Därigenom blir 

de per automatik kategoriserade som feltyper med högre risk. Anledningen till detta är att 

dessa komponenter i högre utsträckning måste bytas ut på basis av deformation och naturligt 

slitage. De allra kritiska komponenterna är de som huvudfunktionen hos dessa två 

svetshuvuden vilar på, nämligen spindeln, spindelhuset och lager. Dessa komponenter är de 

allra mest essentiella för funktionaliteten hos ett friktionssvetshuvud. Valet av att använda 200 

som en gräns kan diskuteras. Enligt teori på området finns ingen specifik metod för detta [4, 

15, 31, 33]. Författarnas uppfattning är att det är situationsberoende och helt och hållet upp till 

den som genomför analysen att bestämma. 200 ansågs vara en lämplig gräns i detta projekt. 

Vad gäller resultatet av DFA2 kunde den ursprungliga hypotesen bekräftas. Mer ingående blev 

det tydligt att varken FSW LEGIO 4UT eller FSW LEGIO 5UT hade en konstruktion som är 

särskilt monteringsvänlig. FSW LEGIO 4UT tilldelades ett DFA2-index som på system-

/delsystemnivå var 55,6 %, och på komponentnivå 63,8 %. FSW LEGIO 5UT tilldelades ett 

DFA2-index som på system-/delsystemnivå var 44,4 %, och på komponentnivå 64,0 %. 

Tydligt är att det skiljer sig förhållandevis mycket mellan de olika analysnivåerna för ett och 

samma friktionssvetshuvud. Det mest anmärkningsvärda är dock att FSW LEGIO 4UT 

upplevs mer monteringsvänlig som helhet än FSW LEGIO 5UT. På komponentnivå visar 

resultatet annorlunda. Den främsta bakomliggande anledningen till det torde vara att 

ritningsunderlagen för dessa har framställts på olika sätt och inte följt någon standard. Det 

finns exempelvis ballonger i sammanställningen som har exkluderats. Oklart är huruvida det 
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beror på att de har tagits bort i samband med nya revideringar, eller om de inte har märkts ut. 

En viktig faktor att nämna är att spindelhuset behandlas som en enhet i 

sammanställningsritningen för FSW LEGIO 5UT, men inte för FSW LEGIO 4UT. Med andra 

ord presenteras inte alla ingående komponenter som är monterade inuti spindelhuset hos FSW 

LEGIO 5UT. Det handlar om flera lager och tätningar. Därför kan möjligtvis resultatet ha 

blivit annorlunda utifall ritningsunderlaget presenterats likadant för de båda svetshuvudena 

enligt en standardiserad rutinbeskrivning.  

Reflektioner bör föras gällande valet av formler och hur detta har påverkat resultatet. Vid 

genomförande av DFA2 användes Formel 3 och Formel 4. Utifall Formel 2 hade använts 

istället för Formel 3 hade ändå samma resultat erhållits. Detta beror på att skruvar, bultar och 

brickor har tilldelats samma värden. Genom komplettering av kvantitativa data i form av 

tidsstudier i monteringen, skulle möjligen vissa skillnader dem emellan kunna identifieras. 

Reliabiliteten och validiteten hos resultatet av K-FMEA och DFA2 torde ändå vara av hög 

grad. Detta kan motiveras med den information som inbringades under fokusgruppintervjun. 

Tydligt är att dessa konstruktioner fungerar och är hållbara över tid, men då komponenter 

behöver bytas ut är det i regel dem som har tilldelats höga kriticitetstal som det handlar om 

[27]. Samma sak gäller för DFA2, där verkligheten påvisar att fel många gånger uppstår ute 

hos kund [1, 7, 27]. Detta då monteringsproblematik uppstår på grund av olika anledningar 

[27]. Med andra ord överensstämmer resultatet med verkligheten och de erfarenheter som 

konstruktörer och montörer på ESAB besitter. Emellertid kan det diskuteras hur exakta 

siffrorna är. Felintensitet, felorsak, feleffekt och även alla siffror under värderingsmomentet 

har estimerats. Detta gäller också för besvarande av frågor/utvärdering/poängsättningen under 

DFA2. Poängsättningen har skett genom en kvalitativ utvärderingsmetodik [31, 35–40], med 

utgångspunkt ifrån primärdata i form av ritningsunderlag, komponentlistor, STEP-filer och en 

fokusgruppintervju [1, 2, 6, 7, 26, 27]. I slutändan är det författarna som har poängsatt allt 

detta, varför inslag av subjektiva tolkningar omöjligen kan elimineras helt och hållet. 

Emellertid ska denna studie endast fungera som en första etapp i ett hållbart 

produktutvecklingsarbete över tid på ESAB. Med andra ord behöver siffrorna inte vara 

exakta, utan dessa ska bara ge en indikation på vilka bristerna är och var bristerna ligger i 

respektive svetshuvud. Detta för att skapa en plattform som ESAB kan utgå ifrån. 

Generaliserbarheten i resultatet av såväl K-FMEA som DFA2 är inte stort i ett större 

sammanhang rent praktiskt, utan vidhålls inom ESAB:s gränser. Däremot kan studien i sig 

fylla en funktion som hjälpmedel för andra studenter eller företag som vill använda teorin som 

presenteras för eget bruk. Teoriavsnittet kan därför fungera som en handbok för utförande av 

K-FMEA och DFA2. Det mest intressanta i teorin är det bidrag som författarna kommer med 

genom modifieringen av DFA2-blanketten och beräkning av DFA2-index på ingående 

komponentnivå. Detta bidrag torde kunna få genomslagskraft och användas på alla möjliga 

håll både i den akademiska världen och ute i näringslivet. 

5.4 Aggregering av resultat 

Utifall ESAB väljer att utgå ifrån det resultat som här presenteras och fortsättningsvis i en 

etapp 2 tillämpa K-FMEA och DFA2, krävs resurser. Uppskattningsvis har författarna avsatt 

mellan 10–15 timmar per dag, sju dagar i veckan under 10 veckors tid. Av denna tid utgjorde 
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det praktiska utförandet av K-FMEA ca 30 dagar och DFA2 ca 10 dagar. Detta innebär att 

tidsåtgången för genomförandet av K-FMEA på såväl systemnivå som på komponentnivå för 

FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT kan beräknas enligt Formel 9: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 20 ∗ 12,5 ∗ 2 = 500 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Formel 9 – Beräkning av tidsåtgången för genomförandet av K-FMEA på FSW LEGIO 4UT och FSW 
LEGIO 5UT. 

På motsvarande sätt kan tidsåtgången för genomförandet av DFA2 på både system-

/delsystemnivå och komponentnivå beräknas (se Formel 10): 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 10 ∗ 12,5 ∗ 2 = 250 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Formel 10 – Beräkning av tidsåtgången för genomförandet av DFA2 på FSW LEGIO 4UT och FSW 
LEGIO 5UT. 

Det bör samtidigt understrykas att processer har exkluderats fullkomligt från studien. Utifall 

monteringsvänligheten skulle beräknas praktiskt genom exempelvis tidtagning av montering 

av alla komponenter, torde tidsåtgången öka. Vidare står det klart att ESAB har som krav från 

Colfax Corporation att samtliga nystartade projekt ska tillämpa K-FMEA och DFA [3, 6]. 

Oklart är huruvida intresse finns för att undersöka fler av de befintliga svetshuvudena. Till 

antalet är dessa ca 250 stycken, varför tidsåtgången skulle vara förhållandevis krävande [1]. I 

denna studie avsattes 750 timmar till att tillämpa dessa verktyg på två svetshuvuden. För 

likadan analys av 250 svetshuvuden skulle tidsåtgången (förutsatt att samma arbetstempo 

används) bli (se Formel 11): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠
=

250 ∗ 750

2
= 93 750 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  

Formel 11 – Beräkning av tidsåtgång för tillämpning av K-FMEA och DFA2 på resterande 250 
friktionssvetshuvuden. 

Värt att nämna är att denna studie har genomförts på två förhållandevis lika svetshuvuden 

inom LEGIO-plattformen [8]. Det finns flertalet varianter inom andra produktserier som inte 

liknar dessa [1, 7]. Att med precision uttala sig om hur lång tid det tar att tillämpa metoderna 

på andra svetshuvuden är därför svårt. Emellertid är dessa verktyg i alla sammanhang 

tidskrävande att tillämpa, och således kan vissa konstateranden göras [4, 30–32]. 

En hel del erfarenhet har inbringats från tillämpningen av verktygen i detta projekt. 

Därigenom är författarnas uppfattning att ESAB inte bör avsätta 93 750 timmar på att 

analysera de 250 befintliga svetshuvudena. Motiveringen är att de hypoteser som testades och 

bekräftades torde gälla för de resterande befintliga konstruktionerna. Istället borde vikt läggas 

på att göra uppföljningar av detta resultat för att utvärdera potentiella vidtagna åtgärder. På så 

sätt kan företaget få bättre förståelse för konstruktionerna och hur de kan utvecklas [30–32]. 

Inom en viss tid har företaget tillräckligt med information och kunskap för att kunna sätta en 

ny standard inom FSW, vilket är i den riktning ESAB vill driva sin produktutveckling [1, 7, 

14]. 

Eftersom Colfax ställer krav på att ESAB måste tillämpa verktygen i alla nystartade projekt är 

det intressant att räkna på tidsåtgång och personalkostnader för nyinkomna kundorder [6, 7]. 
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Enligt Berglind erhåller ESAB mellan 4–6 order per år [3]. Tidsåtgången estimeras därför 

högt till 6 order per år. Tidigare konstaterades att det i detta projekt tog 750 timmar att 

tillämpa verktygen på två friktionssvetshuvuden. Utifall dessa svetshuvuden likställs innebär 

det att tidsåtgången för att tillämpa metoderna för ett friktionssvetshuvud är 375 timmar. På 

ett år med en orderingång på 6 friktionssvetshuvuden innebär det följande tidsåtgång, (se 

Formel 12): 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 = 6 ∗ 375 = 2 250 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Formel 12 – Beräkning av den årliga tidsåtgången för tillämpning av K-FMEA och DFA2 för en 
orderingång av 6 enheter per år. 

För att vidare beräkna hur denna tidsåtgång fördelar sig över antalet arbetsdagar, estimerat till 

250 per år, blir resultatet följande (se Formel 13): 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝐾 − 𝐹𝑀𝐸𝐴 & 𝐷𝐹𝐴2

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
=  

2 250

250
= 9 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/𝑑𝑎𝑔 

Formel 13 – Beräkning av daglig tidsåtgång för tillämpning av K-FMEA och DFA2. 

Tydligt är att ESAB behöver avsätta en hel del tid till detta. Eftersom det handlar om 9 timmar 

per dag anser författarna att ESAB lämpligen anställer mer personal. Förslagsvis antingen en 

person på heltid, alternativt två personer på halvtid (en för K-FMEA och en för DFA2). Det 

går att estimera ökningen i personalkostnader som krävs för att täcka dessa 9 timmars arbete. 

Med en timlön på 225 kr inklusive alla avgifter, blir det årliga resultatet följande, (se Formel 

14): 

𝑇𝑖𝑚𝑙ö𝑛 ∗ 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 225 ∗ 2 250 = 506 250 𝑘𝑟/å𝑟  

Formel 14 – Beräkning av personalkostnaden för att rekrytera en medarbetare på heltid för att täcka 
de 9 timmar/dag som krävs för att tillämpa K-FMEA och DFA2. 

Det går att diskutera huruvida K-FMEA kan brytas ned för att endast undersöka de 

komponenter som är mest utsatta. Dock gäller det för ESAB att genomföra kontinuerliga 

uppföljningar av genomförda K-FMEA. Detta för att kunna följa upp resultatet av vidtagna 

åtgärder för att lösa eventuella feltyper [30, 32]. Därigenom få en tydlig bild av vilken 

påverkan vidtagna åtgärder får på systemet i stort [30]. Motsvarande gäller för DFA2 [31]. 

Genom att blanketterna för såväl K-FMEA och DFA2 har upprättats och fyllts i, har ESAB ett 

välutformat underlag för uppföljning att utgå ifrån [30–32]. Även om siffrorna eventuellt inte 

överensstämmer med konstruktörernas efter genomförd uppföljning, sparar ESAB in massvis 

av tid. Detta då blanketterna inte behöver upprättas igen. 

Den bakomliggande problematiken till varför ESAB befinner sig i den här situationen är sättet 

de har arbetat på. De har mött förändringarna som har skett vad gäller ökade marknads- och 

kundkrav på fel sätt, vilket resulterade i ett brett produktspann. [1, 7] För att eliminera att 

denna trend fortskrider, behöver åtgärder vidtas för att förändra arbetssättet med 

produktutveckling [15, 28]. Under detta projekt har författarna stött på vissa brister i 

arbetssättet. Bland annat är strukturen bristfällig när det kommer till dokumentation av 

nödvändig information, samt arkivering/lagring av denna [1, 6, 7, 27]. Det står klart att en hel 

del dokument endast finns i pappersform och i vissa fall har inte enstaka dokument kunna 
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delges på förfrågan [1, 7]. Detta på basis av den strukturella brist som föreligger i arkivering 

[1, 6, 7, 27]. Idag används givetvis en databas där dokument hanteras elektroniskt [1, 27]. 

Medarbetare på ESAB har alla åtkomst till databasen där all dokumentation enkelt går att 

tillgå [1]. Fortsättningsvis brister dock rutinbeskrivningarna och användningen av styrande 

dokument i en del avseenden [6]. ESAB använder sig av styrande dokument, men av okänd 

anledning kringgår medarbetarna dessa [6, 7]. Vetskap finns om att uppföljningar och nya 

revideringar sällan görs [1]. Därför kan medarbetare känna att dessa redan är förlegade och 

agerar därför utefter eget förstånd [27].  

Detta knyter an till problematiken som kommer av organisatoriska gränser. De olika 

avdelningarna fattar egna beslut och agerar utifrån vad de anser är bäst. Många gånger stretar 

avdelningarna åt olika håll och i slutändan föranleder det ökade kvalitetsbristkostnader. [1, 7, 

27, 28] Idag erhålls en kravspecifikation från en kund, vilken bildar utgångspunkt för 

konstruktörerna i produktframtagningen. Senare presenterar kunden nya önskemål om 

tillbehör och dylikt som säljarna på ESAB lovar att tillhandahålla. Konstruktörerna får då 

göra efterföljande justeringar som resulterar i en unik lösning och ytterligare en ny variant av 

svetshuvud. [1, 6, 27] Detta då den avviker från den senaste revideringen på ritningsunderlag 

som finns [1]. 

Författarnas uppfattning är därför att det informationsunderlag som presenteras under avsnitt 

6. Rekommendationer för fortsatt produktutvecklingsarbete lämpligen bör användas. 

Anledningen är i synnerhet den spårbarhet av felkällor som åstadkoms genom hela 

produktionslinan [15]. Vilka verktyg det handlar om och hur de ska användas presenteras 

således under det avsnittet.  

5.5 Slutsatser 

I introduktionskapitlet diskuterades hur produktutveckling har förändrats med tiden. Detta i 

och med de näringslivsförändringar som har skett och fortfarande ständigt sker. Företag 

tvingas kontinuerligt ändra approach för att överleva på marknaden, som resultat av ökad 

konkurrens och högre krav. [21, 24, 28] ESAB har mött dessa höjda krav på fel sätt, vilket har 

försatt dom i en problematik i form av en stor produktflora [1, 7, 14]. Det långsiktiga målet är 

att kunna sätta en ny standard för friktionssvetsning som föranleder en mindre produktflora 

och kostnadsreducering [14]. En vision som infunnit sig hos ESAB:s stab är en önskan om att 

ta fram ett modulkoncept [27]. Moduler är i många avseenden fördelaktiga, bland annat när 

det gäller hantering och montering [1, 7, 27]. För att driva produktutveckling aktivt gör ESAB 

en satsning i samarbete med universitet och högskolor runt om i Sverige [22, 23]. Detta 

projekt och det resultat som presenteras ska fungera som en första etapp i ESAB:s 

produktutvecklingsarbete mot att sätta en ny standard inom FSW. 

Syftet med detta examensarbete (en första etapp) var därför att analysera två 

friktionssvetshuvuden: FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT genom K-FMEA och DFA2. 

Därigenom kartlägga vilka potentiella brister som finns i de befintliga konstruktionerna, samt 

belysa var bristerna finns. Analysresultatet ska tillsammans med produktutvecklingsteori, 

forma ett informationsunderlag för bedrivande av fortsatt produktutveckling av dessa 

friktionssvetshuvuden. Informationsunderlaget kommer att presenteras genom listande av 

rekommendationer. 
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För att kunna uppnå syftet avser denna rapport att ge svar på följande: 

• Vilka potentiella brister föreligger i konstruktionen hos FSW LEGIO 4UT och FSW 

LEGIO 5UT och var finns bristerna? 

• Hur skulle ett informationsunderlag för fortsatt produktutveckling av dessa två 

friktionssvetshuvuden kunna se ut? 

Den första frågan ska besvaras i detta kapitel, medan den andra frågan är direktanknuten till 

rekommendationer för fortsatt produktutvecklingsarbete och besvaras därför i nästa kapitel. 

Första frågan besvaras nedan i punktform: 

• K-FMEA påvisade en del feltyper med kriticitetstal över 200 (RPN > 200) som är de 

feltyper som främst bör beaktas. 

o Stora påfrestningar i vissa komponenter: Spindel får en utböjning under drift. 

Lager slits som resultat av de påfrestningar som spindeln utsätts för. 

Spindelhuset vill vrida sig (utsätts för vridmoment), och utvändigt vill det 

deformeras som resultat av den utvändiga tryckkraften. Axeln kan utsättas för 

utmattning förhållandevis snabbt. Naturligt slitage av kuggremmar, 

kuggremskivor, växlar, drev och tätningar/packningar sker över tid.  

o Hydraulikproblem: Hög belastning i hydraulcylinder. Positionssensorn upphör 

att fungera. 

o Feltillverkning på grund av ett flertal olika anledningar, t ex komplex geometri, 

felaktig konstruktion, felaktig tillverkningsmetod, felaktiga toleranser. 

o Monteringsproblematik på grund av: misskött 

dokumentation/arkivering/lagring av information, bristfälliga 

rutinbeskrivningar, inköpta komponenter/enheter levereras osammansatta, 

komponenter glappar, lossnar eller passar inte, lång monteringstid som resultat 

av stort komponentantal och svåråtkomliga monteringsställen. 

o Problematik rörande tillbehör på grund av: dålig passform eller att 

komponenten är svårmonterad. 

o Hanteringsproblematik på grund av: svåråtkomliga monteringsställen, 

komplex geometri, stora komponenter med hög vikt som behöver hanteras med 

externa hjälpmedel. 

• DFA2 påvisade att båda friktionssvetshuvudena kan utvecklas ur monteringssynpunkt. 

o En del komponenter är överdimensionerade, bland annat slidstativet. 

o Slidstativ, axel, styrskenor och åkvagnar är stora, har hög vikt, otympliga och 

svårhanterliga sett till volymen och formen. 

o Slidstativet har inte tillräckligt låg position på masscentrum. 

o Skruvar, brickor och momentskyltar kan reduceras till antalet. 

o Flera monteringsriktningar används, vilket förlänger monteringstiden då 

montören tvingas byta arbetsposition. 

o Vid utbyte av vissa komponenter blir demontering svårgenomförd på basis av 

att komponenterna är svåråtkomliga. 

o Ur monteringssynpunkt finns brister i inpassning och sammansättningen av 

komponenter, där bristen ligger dels i avsaknaden av guidningar och 

fasningar; dels i att externa hjälpmedel/verktyg behövs för att montera 

komponenter. 
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6 Rekommendationer för fortsatt 
produktutvecklingsarbete 

 

I detta kapitel kommer rekommendationer lyftas fram för fortsatt arbete med 

produktutveckling. Dessa rekommendationer baseras på det resultat som påvisas i denna 

studie i kombination med den kunskap och de erfarenheter som inbringats under projektet. 

 

Den andra huvudfrågan som denna studie avser att besvara är: 

• Hur skulle ett informationsunderlag för fortsatt produktutveckling av 

friktionssvetshuvuden kunna se ut? 

Efter att ha genomfört K-FMEA och DFA2 på flera analysnivåer för både FSW LEGIO 4UT 

och FSW LEGIO 5UT kunde den första huvudfrågan besvaras. Tillsammans med befintlig 

teori på området för produktutveckling kunde ett informationsunderlag upprättas. Syftet med 

detta är att ESAB ska kunna använda detta i sitt fortsatta produktutvecklingsarbete mot det 

långsiktiga målet om att sätta en ny standard inom FSW. Denna studie fungerar därför som en 

första etapp mot detta mål. Detta avsnitt avser att beskriva rekommendationer till ESAB som 

skulle kunna ses som en preliminär andra etapp i ett hållbart produktutvecklingsarbete. 

Etapp 2 kommer ta utgångspunkt i resultatet från K-FMEA och DFA2. Uppföljningsarbetet 

handlar till stor del om att ta det hela ytterligare ett steg längre. Detta för att kunna analysera 

FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT fysiskt genom observationer, tidsstudier och 

beräkningar. Dessutom är tanken att uppföljningsarbetet handlar om att vidta åtgärder som 

rekommenderades i K-FMEA för att i ett senare skede se över vad åtgärden bidrog till. En ny 

K-FMEA genomförs då för på det nya systemet. Samma sak gäller för DFA2. Kontinuerliga 

uppföljningar bidrar till att implementerade åtgärder kan utvärderas och systemet kan hela 

tiden förbättras. Vid uppföljning av DFA2 vore det intressant att ta del av 

monteringsprocessen för att med större noggrannhet mäta konstruktionernas 

monteringsvänlighet [31, 33]. Detta genom diverse tester och tidsstudier [33]. I takt med att 

dessa uppföljningar görs, inbringas hela tiden ny information som påvisar potentiella 

förbättringsåtgärder. Nya idéer kan därigenom alstras för hur produktutveckling av 

friktionssvetshuvuden kan ta sig nya uttryck. [31, 33] Viktigt är att dessa nya idéer och 

vidtagna åtgärder hela tiden görs i riktning mot ESAB:s långsiktiga mål om att sätta en ny 

standard inom FSW [15]. 

En slutsats som kan dras av det resultat som påvisades och diskuterades i föregående avsnitt 

är att ESAB kommer att tvingas avsätta ca 2 250 timmar per år endast till K-FMEA och 

DFA2. Detta innebär 9 timmar per dag för att tillämpa dessa metoder i alla framtida projekt. 

Förslagsvis anser författarna att dessa timmar bör täckas genom att antingen rekrytera en 

person på heltid, alternativt två personer på halvtid. Dessa medarbetare ska endast ägna sig åt 

K-FMEA och DFA2 och utgå ifrån den mall som fås genom denna rapport. Kostnaden för en 

person med en timlön på 225 kr inklusive alla avgifter uppgår till 506 250 kr per år. Detta 

utifall tidsåtgången är densamma som i detta projekt. Emellertid kan erfarenhet bidra till att 
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tidsåtgången förkortas successivt. 

För att stärka informationsunderlaget ytterligare, punktas fler rekommendationer upp i form 

av produktutvecklingsverktyg. Dessa beskrivs kort teoretiskt, följt av en applicering på ESAB 

och deras produktutvecklingsarbete av friktionssvetshuvuden. 

Rekommendationer på tillämpbara produktutvecklingsverktyg för etapp 2 hos ESAB: 

• 5 varför 

o 5 varför är en variant av rotorsaksanalys som är enkelt att tillämpa. Detta 

verktyg skulle kunna användas för att finna ursprungsproblemet som ligger till 

grund för de feleffekter som fås då feltyper inträffar. Detta verktyg är 

kostnadseffektivt, men samtidigt inte lika precist i sin mätning som en del 

andra rotorsaksanalyser. På så vis lämpat för att undersöka feltyper med inte 

lika höga risktal, men som ändå vill ses över. [15] Resultatet påvisar att det i 

sådana fall berör feltyper som är direktrelaterade till bristfälliga 

rutinbeskrivningar, ritningsunderlag, komponentlistor och diverse 

arbetsmoment såsom montering, transportering, konstruktionsarbete etc. 

• Ishikawa-diagram 

o Detta är en på samma sätt som 5 varför ett verktyg för att bedriva 

rotorsaksanalys. Verktyget är därmed avsett för att lokalisera grundorsakerna 

till problem som uppstår [4, 15]. För ESAB:s del lokaliserades problem med 

höga kriticitetstal för spindeln och lagerhuset. Genom tillämpning av Ishikawa-

diagram skulle en bättre förståelse inbringas för varför dessa problem uppstår. 

• FMEA – Failure Modes Effects and Analysis 

o Det är viktigt att med jämna mellanrum följa upp de K-FMEA som 

genomfördes i denna studie [29, 31]. För vissa komponenter som har 

analyserats behövs det en djupare insyn i hur sammansättningen ser ut. Detta 

kommer därför att behöva göras på detaljnivå och berör främst komponenter 

som: svivel, asynkronmotor, kuggrem samt olika tillbehör som kan monteras 

externt på friktionssvetshuvudet. Detta kan exempelvis vara tryckrulle, kamera 

och digitalt vattenpass. Dessutom genomfördes i denna studie ingen fysisk 

analys eller observation. Det vore därför spännande att undersöka både FSW 

LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT praktiskt genom testkörning. K-FMEA 

kan lämpligen kombineras/kompletteras med P-FMEA för att därigenom 

analysera processerna och förbättra dessa. Vid uppföljningar vore det lämpligt 

att undersöka hur RPN förändras i samband med att åtgärder har vidtagits. 

• DFA2 – Design for Assembly 2 

o Om nya komponenter köps in eller ersätter redan befintliga, är det viktigt att 

utvärdera den nya produkten. Därigenom kan monteringsvänligheten hos 

produkten mätas i grad av monteringsvänlighet (DFA2-index). [31] Genom att 

göra detta i ett tidigt stadie kan kvalitetsbristkostnader reduceras genom att fel 

påträffas tidigt. Utvecklingsarbetet sker proaktivt vilket är fördelaktigt i många 

avseenden ur kvalitets- och kostnadssynpunkt. [15–19] Dessutom genomfördes 

i denna studie ingen fysisk analys eller observation. Det vore därför spännande 

att undersöka både FSW LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT praktiskt genom 

att klocka monteringsprocessen. Vidare förespråkar Eskilander att kombinera 
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DFA2 med Benchmarking för att analysera konkurrenternas produkter [31]. 

• QFD – Quality Function Deployment 

o Företaget skulle gagnas om de kunde utradera de organisatoriska gränserna och 

arbeta tillsammans på ett bättre sätt. QFD skulle hjälpa medarbetarna på de 

olika avdelningarna att få en enhetlig syn på vad de själva levererar, vilka 

kundbehov som finns och vilka alternativ som konkurrenterna erbjuder. [28] 

Det vore önskvärt om ESAB framöver väljer att med god struktur samla in, 

dokumentera och lagra information [15]. Det gäller information såsom 

kravspecifikationer från kunder, uppföljningar på K-FMEA och DFA2 med 

mera. Detta för att i ett senare skede av produktutvecklingsarbetet kunna 

utvärdera resultat i relation till kundbehov och hur produkten står sig gentemot 

vad konkurrenterna erbjuder [4, 15]. 

• FTA – Fault Tree Analysis 

o För det fortsatta arbetet med produktutveckling skulle det vara bra om en 

felträdsanalys upprättades. Anledningen är att en FTA kan åskådliggöra 

kvantitativa och kvalitativa mätningar gällande säkerhetsaspekter och inbyggda 

risker i konstruktionen. Med hjälp av denna kan AND- och OR-grindar 

beskriva feleffekter genom logiska och mätbara orsaker. [4, 15] För ESAB:s 

del skulle detta vara gynnsamt för att få bättre insyn i systemen hos respektive 

svetshuvud och hur allt hänger ihop. 

• World mapping method 

o Detta omvärldsanalysverktyg har en av författarna goda erfarenheter av. Det är 

lätt att lära sig, är inte särskilt tidskrävande och genererar en god översiktsbild. 

World mapping method hjälper också företaget att bli mer träffsäkra i sina 

prognoser. Eftersom vi lever i en ständigt föränderlig omvärld behöver 

företaget vara med och driva förändring för att hela tiden ligga steget före sina 

konkurrenter. Då ”kaizen” är ett begrepp som återfinns i ESAB:s värderingar 

vore detta verktyg i allra högsta grad vara lämpligt att använda. [21] 

• Kostnadskalkyler 

o Enligt Berglind är det för företag i slutändan alltid en fråga om pengar [1]. 

Kostnader ska försöka minimeras och intäkter maximeras. Det är därför 

intressant att räkna på de resultat som erhålls av varje 

produktutvecklingsverktyg som tillämpas. [4, 15–17] Resultatet av DFA2 

påvisar bland annat att det går att utveckla konstruktionerna genom att 

reducera antalet komponenter, minska massan på befintliga komponenter och 

optimera formen. Mindre materialåtgång, lättare komponenthantering, färre 

komponenter och snabbare montering innebär lägre kostnader, men hur mycket 

lägre? Komplettera resultatet med fler kostnadskalkyler är därför lämpligt. 

Avslutningsvis är författarnas förhoppning att rapporten fortsättningsvis ska användas på 

fallföretaget som en handbok. Detta är en stor anledning till varför mängden information om 

exempelvis FMEA-teori och DFA-teori är så stor. Även blanketterna som har upprättats kan 

lämpligen användas som styrande dokument på ESAB för tillämpning av K-FMEA och 

DFA2. 
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Bilaga A – Gruppkontrakt 

 

I denna bilaga presenteras gruppkontraktet som upprättades och signerades av båda 

författarna. Detta var giltigt över detta examensarbete. 

 

Figur 17 – Illustration av upprättat gruppkontrakt för detta projekt, undertecknat båda författare. 
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Bilaga B – Intressentanalys 

 

I denna bilaga presenteras intressentanalysen som upprättades av båda författarna. 

 

Projektnamn:  Projekt X-jobb 2017 

Projektledare:  Alexander Wikdahl & Andreas Eriksson 

Projektperiod:  2017-03-27 – 2017-06-01 

 

Intressenter 

Nedan illustreras intressenter indelade i tre segment. [1] 

 

 
Figur 18 – Illustration av olika typer av intressenter inom ett projekt. [1] 

• Kärnintressenter – Intressenter med beslutande och drivande roller inom projektet.  

• Primärintressenter – Intressenter som i hög grad påverkas av projektet och således 

också vill påverka projektet.  

• Sekundärintressenter – Intressenter med ett relativt lågt intresse för projektet och 

som troligen inte aktivt kommer att påverka projektet, beroende på hur viktiga för 

projektet de är. 

På basis av att stora delar av projektinnehållet är sekretessbelagd information vidhålls 

projektet inom strikta ramar som begränsar intressenters inflytande. Därför ser författarna att 

många intressenter som normalt sett skulle ha utgjort primärintressenter numera infinner sig 

under gruppen sekundärintressenter. Fördelningen av intressenter inom detta projekt ser ut på 

följande sätt: 
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Kärnintressenter 

• Projektgrupp AA: Alexander Wikdahl & Andreas Eriksson. 

Primärintressenter 

• Uppdragsgivare (ESAB AB Welding Automation), Målgrupp (ESAB:s kundstock) 

Sekundärintressenter 

• Leverantörer, distributörer, konsulter 

Kartläggning 

Tabell 9 – Kartläggning av intressenter. Information om hur intressenter påverkas av projektet och hur 
intressenter påverkar projektet. 

Intressent 
Hur intressenten 

påverkas 

Hur intressenten 

påverkar 

Kärnintressenter: 

 

Projektgrupp AA 

 

 

 

Båda gruppmedlemmar 

utvecklas kontinuerligt och drar 

lärdom av att driva projektet 

och skaffar sig samtidigt mer 

erfarenhet. 

 

 

Båda gruppmedlemmar driver 

projektet, samt utvecklar och 

omformar de befintliga 

friktionssvetshuvudena från 

början till slut. 

Primärintressenter: 

 

Uppdragsgivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

ESAB AB, Welding 

Automation äger och 

finansierar projektet och 

påverkas således ekonomiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppen består av de 

kunder som i slutändan 

kommer att använda de 

friktionssvetshuvud som ESAB 

AB, Welding Automation 

erbjuder genom utveckling av 

Projektgrupp AA. 

 

 

ESAB AB, Welding 

Automation äger och 

finansierar projektet.  

Uppdragsgivaren påverkar 

projektet ekonomiskt genom att 

stötta och förse författarna med 

nödvändiga resurser. De har 

även tilldelat en handledare för 

projektet som kontinuerligt 

informeras och godkänner 

utförd dokumentation.  

 

Målgruppen kommer att kunna 

utvärdera produkten, vilket 

senare kan utgöra underlag för 

vidareutveckling av produkten. 
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Sekundärintressenter: 

 

Leverantörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulter 

 

 

Leverantörerna knyter nya 

kontakter genom Projektgrupp 

AA som dem kan förse med 

material. Eventuellt sker utbyte 

av leverantörer i samband med 

att material på komponenter 

utvärderas under 

produktutvecklingsprojektet 

som både kan påverka 

befintliga leverantörer såväl 

positivt som negativt. 

 

Beror på hur designen för det 

slutgiltiga konceptet kommer 

att se ut, samt huruvida ESAB 

AB, Welding Automation väljer 

att investera i denna eller inte. 

Därefter också hur stor 

genomslagskraft slutprodukten 

får på marknaden, var 

målgruppen befinner sig, samt 

vilka distributionskanaler som 

kommer att användas. 

 

Utifall det slutgiltiga konceptet 

slår igenom kan konsulternas 

medverkan i projektet bli 

oerhört meriterande och vara 

gynnsamt för dem i sökandet 

efter nya uppdrag. 

 

 

Utformar indirekt produkten 

eftersom de står för materialet 

som används. Intresse för hur 

produkten utformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beror på produktens 

genomslagskraft på marknaden 

och var målgruppen befinner 

sig, samt vilka 

distributionskanaler som 

kommer att användas. 

 

 

 

 

 

 

Meriterande konsulter som 

besitter hög grad av expertis 

och erfarenhet inom 

problemområdet skulle kunna 

hjälpa projektet framåt och 

förenkla många delmoment i 

produktutvecklingsprocessen. 

 

Referenslista Bilaga B 

[1] Tonnquist, B. (2016), Projektledning, (Upplaga 6), Stockholm: Sanoma utbildning, 

ISBN-13: 978-91-5233-612-0. 
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Bilaga C – Work Breakdown Structure 

 

I denna bilaga presenteras en WBS som hierarkiskt illustrerar hur projektet kan brytas ned i 

tre faser, varunder projektets samtliga aktiviteter infinner sig. 

 

Produktutvecklingsprojekt av FSW 
LEGIO 4UT och FSW LEGIO 5UT

Uppstart/Förarbete

Bedriva 
idégenerering

Upprätta och skriva 
på gruppkontrakt

Upprätta Gantt-
schema

Formulera 
projektspecifikation

Utföra 
omvärldsanalys och 

nulägesanalys genom 
SWOT

Skapa Work 
Breakdown Structure 

(WBS)

Utföra 
intressentanalys

Genomförande

K-FMEA

Förberedande arbete

Identifiering: Feltyp, 
felorsak, feleffekt och 

provning

Värdering av feltyp, 
felorsak och feleffekt

Beräkna kriticitetstal 
(RPN)

Lista 
rekommendationer

DFA2

Besvara frågor

Ifyllning av blankett

Beräkna DFA2-Index

Lista 
rekommendationer

Avslut/
Presentation

Skapa powerpoint

Skriva och lämna in 
teknisk rapport

Preparera retoriskt 
och kommunikativt

Företagspresentation

Slutpresentation
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Bilaga D – Intervjuguide 

 

I denna bilaga presenteras en semi-strukturerad intervjuguide som upprättades av båda 

författarna. Denna användes vid utförande av en fokusgruppintervju med sammanlagt fyra 

respondenter. 

 

Intervjuguide för fokusgruppintervju med ett urval av 

respondenter på ESAB AB, Welding Automation 

 

Detta intervjuformulär behandlar frågor gällande konstruktion av det urval av befintliga 

friktionssvetshuvuden inom serien LEGIO som har dragits. Intervjun inleds med att 

moderatorerna presenterar sig själva och ärendet lite kort, där bland annat urvalet av 

svetshuvuden framläggs. Därefter får även respondenterna presentera sig själva och sin roll på 

företaget, samt vilka arbetsuppgifter han/hon har (Förväntad tidsåtgång är cirka 40 minuter). 

 

1. Berätta om det urval av friktionssvetshuvuden som ni har framför er? 

 

2. Vilka likheter och skillnader ser ni mellan dessa svetshuvudkoncept? 

 

3. Vad beror dessa skillnader på och varför finns ingen standard? 

 

4. Finns kundernas kravspecifikationer för dessa svetshuvuden att ta del av? 

4.1. Om ja, vem ska vi vända oss till för att få dessa? 

4.2. Om nej, varför inte? 

 

5. Vilka för- respektive nackdelar ser ni mellan dessa svetshuvudkoncept? 

 

6. Vilka komponenter i svetshuvudena anser ni utsätts för allra störst påfrestningar och 

varför? 

 

7. Vilka material används främst på de olika utsatta komponenterna och varför? 
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8. Driver ni någon form av produktutveckling och ser över exempelvis materialval på 

komponenter? 

8.1. Om ja, hur ter sig detta produktutvecklingsarbete? 

8.2. Om nej, varför inte? 

 

9. Vilka fel riskerar att uppstå i dessa konstruktioner då de är i drift? 

 

10. Hur stor estimerad sannolikhet är det att dessa risker träder i kraft, och vad skulle 

eventuella konsekvenser komma att bli? 

 

11. Kan ni uppskattningsvis rangordna såväl risker som konsekvenser i en skala från 1–10 där 

1 innebär låg risk/konsekvens och 10 hög risk/konsekvens? 

11.1. Om ja, hur skulle denna rangordning se ut? Motivera. 

11.2. Om nej, varför inte? 

 

12. Vilka åtgärder för detta anser ni skulle kunna vidtas? 

 

13. Vilka fel riskerar att uppstå under slutmontering ute hos kund? 

 

14. Hur stor estimerad sannolikhet är det att dessa risker träder i kraft, och vad skulle 

eventuella konsekvenser komma att bli? 

 

15. Kan ni uppskattningsvis rangordna såväl risker som konsekvenser i en skala från 1–10 där 

1 innebär låg risk/konsekvens och 10 hög risk/konsekvens? 

15.1. Om ja, hur skulle denna rangordning se ut? Motivera. 

15.2. Om nej, varför inte? 

 

16. Vilka åtgärder för detta anser ni skulle kunna vidtas? 

 

17. Finns det dokumentation som avser driftsäkerhet och felanalys? 

17.1. Om ja, skulle vi kunna ta del av detta? 

17.2. Om nej, är det något ni planerar att införa? 
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18. Om ni får välja ut ett fåtal delar i konstruktionen som ni upplever bristfälliga och särskilt 

viktiga att beakta ur utvecklingssynpunkt, vilka skulle det vara? Motivera. 

 

19. Hur upplever ni rent storleksmässigt att dessa svetshuvuden står sig? 

 

20. Hur ser möjligheten ut för att kunna optimera konstruktionen genom att både förflytta 

komponenter, reducera antalet komponenter och byta ut komponenter mot bättre val? 

Motivera. 
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Bilaga E – K-FMEA generellt för FSW LEGIO (systemnivå) 

 

I denna bilaga presenteras den K-FMEA som utfördes på systemnivå generellt för FSW LEGIO. 

 

 

FELEFFEKTANALYS/FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
KONSTRUKTION/DESIGN 
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Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt Provning Po S Pd 
R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

1 1 HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Feltolkat 
ritningsunderlag 

Efterjustering 
Konstruktörens 

arbetsbord 
7 6 2 82 

Komplettera 
ritning 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Ritning saknas Efterjustering 

Konstruktörens 
arbetsbord 

7 7 1 49 
Undersök om 
ritning finns 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Fel tillverkare Efterjustering 

Godsmottagning
en 

5 6 5 150 
Utvärdera med 

leverantör 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Felaktig 
konstruktion 

Efterjustering 
Konstruktörens 

arbetsbord 
5 7 3 105 5 varför       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Fel 
tillverkningsmetod 

Efterjustering Testkörning 6 6 3 108 
Utvärdera 
alternativa 

metoder 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Komplex geometri Efterjustering Montering 7 6 5 210 

Utvärdera 
alternativa 

metoder 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning CAD-fil saknas Efterjustering Uppföljning 7 7 1 49 5 varför       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Felaktiga 
toleranser 

Efterjustering Uppföljning 7 7 4 196 
Utvärdera 

ritningsunderla
g 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Feltolkat 
ritningsunderlag 

Defekt detalj 
Konstruktörens 

arbetsbord 
7 9 2 126 

Komplettera 
ritning 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Ritning saknas Defekt detalj 

Konstruktörens 
arbetsbord 

7 8 1 56 
Undersök om 
ritning finns 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Fel tillverkare Defekt detalj 

Godsmottagning
en 

5 7 5 175 
Utvärdera med 

leverantör 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Felaktig 
konstruktion 

Defekt detalj 
Konstruktörens 

arbetsbord 
5 8 5 200 5 varför       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Fel 
tillverkningsmetod 

Defekt detalj Testkörning 6 7 3 126 
Utvärdera 
alternativa 
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metoder 

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning Komplex geometri Defekt detalj Montering 7 7 1 49 DFA2       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning CAD-fil saknas Defekt detalj Uppföljning 3 8 2 48 5 varför       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Fel-tillverkning 

Felaktiga 
toleranser 

Defekt detalj Uppföljning 3 8 4 96 
Utvärdera 

ritningsunderla
g 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Bristfällig Hållfasthet Konstruktionsfel 

Uppfyller inte 
kravspecifikation 

Testkörning 4 7 3 84 Upprätta FMEA       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Bristfällig Hållfasthet Materialfel 

Uppfyller inte 
kravspecifikation 

Testkörning 4 7 4 112 
Utvärdera 

materialval 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende Fel färg Fel i konstruktionsunderlag Målning 3 3 1 9 

Utvärdera 
kulör 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende Hanteringsfel Skadat gods 

Hela 
produktionslinan 

6 3 1 18 5 varför       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende 

Bristfällig 
leverantör 

Mindre tilltalande design Godsmottagning 5 3 3 45 
Utvärdera 
leverantör 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende 

Felaktig 
konstruktion 

Mindre tilltalande design 
Konstruktörens 

arbetsbord 
3 6 4 72 

Utvärdera 
alternativa 

metoder 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende 

Fel 
tillverkningsmetod 

Mindre tilltalande design Testkörning 6 3 4 72 
Utvärdera 
alternativa 

metoder 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende 

Slarv vid 
montering 

Mindre tilltalande design Montering 5 3 3 45 
Tydligare 

rutinbeskrivnin
gar 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Försämrat utseende 

Slarv vid 
tillverkning 

Mindre tilltalande design Tillverkning 5 4 3 60 
Tydligare 

rutinbeskrivnin
gar 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Dimensioneringsfel 

Felaktig 
konstruktion 

Oönskad kostnad Montering 6 3 8 144 DFA2       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Dimensioneringsfel 

Fel 
tillverkningsmetod 

Oönskad kostnad Montering 6 3 8 144 
Utvärdera 
alternativa 

metoder 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Ologisk 
monteringsordnin

g 
Tidskrävande arbete Montering 7 6 5 210 DFA2       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Bristfällig 
rutinbeskrivning 

Tidskrävande arbete Montering 7 7 2 98 
Tydligare 

rutinbeskrivnin
gar 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Inköpta 
komponenter är 

inte sammansatta 
Tidskrävande arbete Montering 7 3 3 63 

Inled nya avtal 
med 

leverantör 
      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Svåråtkomliga 
monteringsställen 

Tidskrävande arbete Montering 10 5 4 200 DFA2       

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Rutinbeskrivning 
saknas 

Felaktig montering Montering 10 7 2 140 
Tydligare 

rutinbeskrivnin
gar 

      

  HELHET 
Utföra 

friktionssvetsning 
Svår montering 

Montering kan 
göras på fler än ett 

sätt 
Felaktig montering Montering 5 7 6 210 DFA2       

2 - TILLBEHÖR 
Tryckrulle/Kamera/

Vattenpass 
Svår montering 

Felaktig 
konstruktion  

Reducerad funktion Montering 7 3 4 84 DFA2       

  TILLBEHÖR 
Tryckrulle/Kamera/

Vattenpass 
Dålig passform 

Felaktig 
konstruktion 

Reducerad funktion Montering 7 4 4 112 DFA2       
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  TILLBEHÖR 
Tryckrulle/Kamera/

Vattenpass 
Svår montering 

Svåråtkomliga 
monteringsställen 

Tidskrävande arbete Montering 10 5 4 200 DFA2       
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Bilaga F – K-FMEA för FSW LEGIO 4UT (komponentnivå) 

 

I denna bilaga presenteras den K-FMEA som utfördes på komponentnivå för friktionssvetshuvud: FSW LEGIO 4UT. 

 

 

FELEFFEKTANALYS/FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
KONSTRUKTION/DESIGN 

Datum/Date:  
27 april 2017 

Sidnummer/Page number: 
 LXXIII ( 21) 

RPN = Risktal 

Giltig till/Valid to:  
01 Jan 2018 

Utfärdat av/Issued by: 
XJOB17 Po = Felintensitet 

Funktion/Function: 
FSW LEGIO 4UT 

Artikelbenämning/Part name: 
FRICTION STIR WELDING SIZE 4 

Ritning Nr/Drawing No: 
XJOB17 

TB Nr/TR No: 
XJOB17 

Leverantör/Supplier: 
Okänd/Unknown 

Rev nr: 
Rev_001 S = Allvarlighetsgrad 

Funktion/Function:  
UTFÖRA FRIKTIONSSVETSNING 

Status - Hårdvara/Status - Hardware: 
Examensarbete för grundläggande FMEA-analys för framtida produktutvecklingsarbete 

Projekttillhörighet: 
Examensarbete 2017 Pd = Upptäcktssannolikhet 

Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt 
 

Provning 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

1 1 STATIV Förankrar verktyget till bäraren Spricka Hanteringsfel 
Skadat stativ, dålig 
infästning, glappar 

Montering 4 3 5 60 
Utvärdera 

arbets-
rutiner  

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Spricka Tillverkningsfel 
Reducerad funktion, 

defekt enhet 
Testkörning 4 4 1 16 

Kontrollera 
enhet 

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Brott Hanteringsfel 
Skadat stativ, dålig 
infästning, glappar 

Montering 4 3 2 24 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Brott Tillverkningsfel 
Reducerad funktion, 

defekt enhet 
Testkörning 3 3 4 36 

Kontrollera 
enhet 

      

2 1 AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Böjning Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Testkörning 4 4 5 80 

Kontrollera 
dimension 

      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Böjning Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Testkörning 4 5 5 100 

Utvärdera 
materialval 

      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning  Repor Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Kvalitetskontroll 2 3 5 30 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Repor Hanteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 3 4 3 34 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

3 1 STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn 
Spricka/brot

t 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation 

Godsmottagning 2 7 7 98 
Utvärdera 

materialval 
      

  STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn 
Spricka/brot

t 
Tillverkningsfel 

Reducerad 
funktion/kassation 

Montering 3 7 7 147 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn 
Spricka/brot

t 
Överbelastad Förslitnings-skador Testkörning 4 7 4 112 5 Varför       

  STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Glappar Felmonterad 
Inte fullständigt 

fastspänd 
Montering 3 5 5 75 

Kvalitetssä
kra 

skruvförba
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nd 

  STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Lossnar Felmonterad 
Inte fullständigt 

fastspänd 
Montering 4 5 5 100 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  STYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Passar inte Feldimensionerad Defekt Montering 2 2 4 16 
Kontakta 

leverantör 
      

4 2 ÅKVAGN Styrning av spindelaxel i z-led Passar inte Feldimensionerad Defekt Montering 4 5 3 60 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  ÅKVAGN Styrning av spindelaxel i z-led Lossna Överbelastad Defekt/Kassation Testkörning 6 7 2 84 5 varför       

  ÅKVAGN Styrning av spindelaxel i z-led Glappa Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 5 6 5 150 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

5 1 SPINDELHUS Skyddskåpa som förvarar spindel och lagerhus Glapp Kollision 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering/Demonteri

ng/Underhåll 
4 4 3 48 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  SPINDELHUS Skyddskåpa som förvarar spindel och lagerhus Glapp Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering/Testkörnin

g 
4 5 3 60 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  SPINDELHUS Skyddskåpa som förvarar spindel och lagerhus Lossna Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering/Testkörnin

g 
1 6 3 18 5 varför       

  SPINDELHUS Skyddskåpa som förvarar spindel och lagerhus Lossna Kollision 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 5 6 2 60 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  SPINDELHUS Skyddskåpa som förvarar spindel och lagerhus Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 1 6 3 18 

Utvärdera 
ritning 

      

6 1 TALLRIK Håller fast kugg & nav i position/placering Spricka Materialfel Defekt/Kassation Testkörning 2 2 5 20 
Utvärdera 

materialval 
      

  TALLRIK Håller fast kugg & nav i position/placering Passar inte Feldimensionering Defekt/Kassation Montering 5 3 2 30 
Utvärdera 

ritning 
      

  TALLRIK Håller fast kugg & nav i position/placering Passar inte Tillverkningsfel Defekt/Kassation Montering 5 3 2 30 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  SPINDEL Håller fast kugg & nav i position/placering Lossnar Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Testkörning 5 3 5 75 5 varför       

7 1 SPINDEL Överför roterande rörelser Deformation Kollaps 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 
Ishikawa 

fiskbensdia
gram 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Deformation Utböjning 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 5 varför       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 
Utvärdera 
material 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 175 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Felmonterad 
Reducerad 

funktion/minskad 
livslängd 

Testkörning 6 6 5 180 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 5 210 

Kontrollera 
tekniska 

krav/ 
 5 varför 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Brott Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
Testkörning 4 7 4 112 

Utvärdera 
materialval 
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t 

  SPINDEL Överför roterande rörelser Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 6 5 150 
Utvärdera 

ritning 
      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Svetsar fel Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 5 210 FMEA       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Går sönder Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 7 6 168 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Brott Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 210 5 Varför       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Repor Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 7 5 175 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 6 5 150 
Kontakta 

leverantör 
      

  SPINDEL Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 7 6 126 FMEA       

  SPINDEL Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 6 252 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Går sönder Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 175 
FEM-

beräkning 
      

8 1 TÄTNINGSLOCK Tätning för spindelhuset 
Glapp / 
repor 

Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 6 4 24 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  TÄTNINGSLOCK Tätning för spindelhuset 
Förslitnings-

skador 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 3 3 5 45 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

  TÄTNINGSLOCK Tätning för spindelhuset 
Förslitnings-

skador 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 3 4 3 36 

Kvalitetssä
kra 

skruvförba
nd 

      

9 1 KYLRÖR Kyler ner verktyg med vattenkylning Böjning Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 1 2 6 12 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  KYLRÖR Kyler ner verktyg med vattenkylning 
Förslitnings-

skador 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 4 4 64 DFA2       

10 3 DISTANS Minskar friktion mellan axel och kylrör Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 2 1 4 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  DISTANS Minskar friktion mellan axel och kylrör 
Glapp/ 
lossnar 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 2 1 8 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

15 1 KUGGREM Håller rem på plats Går av/slits För hårt spänd 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 5 3 75 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

16 1 KUGGREM Håller rem på plats 
Överbelasta

d 
Friktion 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 6 5 120 

Utvärdera 
rem-val 

och 
dimension

ering 
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17 1 KUGGREM Håller rem på plats 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 3 90 DFA2       

19 1 MOTORPLATTA 
Stabilisera plattan mellan AC motor och 

förstärkning 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad funktion/högt 

slitage 
Montering 5 5 3 75 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  MOTORPLATTA 
Stabilisera plattan mellan AC motor och 

förstärkning 
Brott/spricka Tillverkningsfel Kassation/Defekt Testkörning 4 2 5 40 

Utvärdera 
ritning 

      

20 1 MOTORHÅLL Fixerar AC motor i x-led 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 2 7 28 FMEA       

  MOTORHÅLL Fixerar AC motor i x-led Passar inte Tillverkningsfel Kassation/Defekt Montering 2 2 4 16 
Utvärdera 

ritning 
      

21 2 MUTTERSTYCKE Platta mellan AC motor och förstärkning Brott/spricka Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 3 2 24 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  MUTTERSTYCKE Platta mellan AC motor och förstärkning Glapp/lossna Felmonterad Kassation/Defekt Testkörning 4 3 3 36 

Kvalitetssä
kra 

skruvförba
nd 

      

22 1 SKYDDSKÅPA MOTOR Skyddar rem och kuggar för användaren Glapp Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SKYDDSKÅPA MOTOR Skyddar rem och kuggar för användaren 
Repor/ 

Förslitning 
Kollision 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

3 5 5 75 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

23 1 SKYDD SPINDEL Kåpa för att skydda spindel och spindelhus Glapp Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SKYDD SPINDEL Kåpa för att skydda spindel och spindelhus 
Repor/förslit

ning 
Kollision 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

3 5 5 75 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

24 1 SVIVEL MOMENTSTAG Momentstag som håller fast svivel Glapp Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 6 120 DFA2       

  SVIVEL MOMENTSTAG Momentstag som håller fast svivel Lossna Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 4 4 80 
Utvärdera 

materialval 
      

27 3 LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln 
Överbelasta

d 
Föråldrad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 7 7 3 147 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 8 7 2 112 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

27 3 LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 8 7 4 245 DFA2       

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Förslitning Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 5 4 120 
Utvärdera 

materialval 
      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Brott Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 8 4 192 
Utvärdera 

FEM-analys 
      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Förslitning Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 
Utvärdera 
lageraltern

ativ 
      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Deformation Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 4 168 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 
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  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln 
Deformation 

värme 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 6 6 4 144 

Utvärdera 
FEM-analys 

      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Spricka Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 3 147 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 7 5 3 105 
Utvärdera 

ritning 
      

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 4 196 FMEA       

  LAGER Tar upp rotationskrafter axiellt i spindeln Kort livstid Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 6 5 210 

Utvärdera 
lager, 

dimension, 
egenskaper 

      

28 1 LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel 
Överbelasta

d 
Föråldrad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 7 7 3 147 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 8 7 2 112 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 8 8 3 192 5 varför       

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Förslitning Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 5 4 120 
Utvärdera 

materialval 
      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Haveri Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 8 5 240 
Utvärdera 

FEM-analys 
      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Förslitning Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 
Utvärdera 
lageraltern

ativ 
      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Deformation Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 4 168 

Utvärdera 
teknisk 

specifikatio
n 

      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel 
Deformation 

värme 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 6 6 4 144 

Utvärdera 
FEM-analys 

      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Spricka Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 3 147 

Utvärdera 
teknisk 

specifikatio
n 

      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 7 5 3 105 
Utvärdera 

ritning 
      

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 7 4 140 5 varför       

  LAGER Tar upp radiella krafter i spindelaxel Kort livstid Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 5 210 

Utvärdera 
lager, 

dimension, 
egenskaper 

      

29 1 TÄTNING Tätning för kullager Läckage Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 2 8 48 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Läckage Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
Montering 5 2 8 80 

Utvärdera 
arbets-
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t rutiner 

  TÄTNING Tätning för kullager Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 3 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  TÄTNING Tätning för kullager 
Spricka/går 

av 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 3 5 60 

Utvärdera 
med 

leverantör 
      

30 1 SPÅRRING Håller kullager på plats Går sönder Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 2 2 5 20 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  SPÅRRING Håller kullager på plats Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 1 4 5 20 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

31 1 TÄTNING Tätning för kullager Läckage Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 2 8 48 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Läckage Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 3 8 48 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 3 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  TÄTNING Tätning för kullager 
Spricka/går 

av 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 3 5 60 

Utvärdera 
med 

leverantör 
      

32 1 TÄTNING Tätning för kullager Läckage Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 2 8 48 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Läckage Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 2 8 32 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 3 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Läckage Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 2 8 48 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Läckage Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 2 8 80 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  TÄTNING Tätning för kullager Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 3 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  TÄTNING Tätning för kullager 
Spricka/går 

av 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 3 5 60 

Utvärdera 
med 

leverantör 
      

33 1 MUTTER Mutter stabiliserar LAGER 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 3 4 7 84 

Utvärdera 
ritning 

      

  MUTTER Mutter stabiliserar LAGER Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 4 5 80 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

34 1 BRICKA Låsbricka för axeln till vinkellager i spindel 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 5 3 5 75 

Utvärdera 
ritning 

      

  BRICKA Låsbricka för axeln till vinkellager i spindel Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 5 5 25 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 
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35 5 TÄTNING Tätningsring till spindel Läckage Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 2 8 48 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  TÄTNING Tätningsring till spindel Läckage Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 2 8 80 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  TÄTNING Tätningsring till spindel Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 3 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  TÄTNING Tätningsring till spindel 
Spricka/går 

av 
Materialfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 3 5 60 

Utvärdera 
med 

leverantör 
      

36 2 SKYLT MOMENT Beskrivning av maximalt vridmoment Defekt Felplacerad Felaktig information Montering 4 4 4 32 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

37 1 VARNINGSSKYLT Varningsskylt Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

40 1 ASYNKRONMOTOR Gör så axeln kan rotera 
Överbelasta

d 
Föråldrad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 6 6 1 36 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

  ASYNKRONMOTOR Gör så axeln kan rotera Glapp/lös Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 6 3 54 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  ASYNKRONMOTOR Gör så axeln kan rotera Defekt Komponentfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 6 5 90 FMEA       

  ASYNKRONMOTOR Gör så axeln kan rotera Övrigt Feldimensionerad Reducerad funktion Testkörning 4 4 2 32 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

41 1 SVIVEL Transporterar kylvatten till verktyget 
Går sönder 

spricka/brott
/böjning 

Föråldrad/kollision/Fel
monterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

3 4 5 60 DFA2       

  SVIVEL Transporterar kylvatten till verktyget Vätsketryck 
Feldimensionerad 

slang 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering/testkörning 4 4 3 48 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

42 1 HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 5 2 40 
Utvärdera 

ritning 
      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Går sönder Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 6 4 144 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 4 5 4 80 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led 
Position 
sensor 

styrning 
Komponentfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering/testkörning 7 6 5 210 5 Varför       

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Lutar Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 5 5 2 50 
Utvärdera 
med FEM 

      

43 2 LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering Går sönder Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 3 5 1 15 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering 
Deformering 
genom lyft 

Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 3 4 1 12 
Utvärdera 

materialval 
      

  LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 5 5 1 25 
Utvärdera 

ritning 
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44 1 KIL PLATTA Platta med kil som förankrar hydraulcylinder Går sönder Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 1 1 5 5 
Utvärdera 

ritning 
      

  KIL PLATTA Platta med kil som förankrar hydraulcylinder 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 3 4 3 36 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

45 2 KIL PLATTA Kil platta som förankrar kugg till rem Går sönder Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 1 1 5 5 
Utvärdera 

ritning 
      

  KIL PLATTA Kil platta som förankrar kugg till rem 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 3 4 3 36 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

46 1 INFORMATIONSSKYLT INFORMATIONSSKYLT (+) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

47 1 INFORMATIONSSKYLT INFORMATIONSSKYLT (-) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

48 1 INFORMATIONSSKYLT INFORMATIONSSKYLT (Z) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

50 4 SKRUV Skruv för bricka till hydraulcylinder Brott Vibration 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 4 5 60 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  SKRUV Skruv för bricka till hydraulcylinder Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för bricka till hydraulcylinder 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 DFA2       

51 4 BRICKA Bricka som förankrar hydraulcylinder 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
rutinbeskri

vning 
      

  BRICKA Bricka som förankrar hydraulcylinder Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 3 3 9 
Utvärdera 
rutinbeskri

vning 
      

52 4 SKRUV Håller fast AC motor Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 2 1 12 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Håller fast AC motor 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 4 2 5 40 DFA2       

  SKRUV Håller fast AC motor 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
rutinbeskri

vning 
      

53 5 SKRUV Skruv för slidstativ och bärare Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för slidstativ och bärare 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 5 5 125 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv för slidstativ och bärare 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

54 9 BRICKA Bricka till skruv för AC motor 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  BRICKA Bricka till skruv för AC motor Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 
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55 2 SKRUV STOPP Skruv för montering av verktyg till skuldra Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 3 5 2 30 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV STOPP Skruv för montering av skuldra till axel 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 2 5 3 30 DFA2       

  SKRUV STOPP Skruv för montering av verktyg skuldra till axel 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 5 varför       

56 16 SKRUV 
Skruv till tätningsbricka till spindelhusets 

skyddskåpa 
Passar inte Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 1 5 2 10 

Utvärdera 
ritning 

      

  SKRUV 
Skruv till tätningsbricka till spindelhusets 

skyddskåpa 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 5 5 125 DFA2       

  SKRUV 
Skruv till tätningsbricka till spindelhusets 

skyddskåpa 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 3 1 7 21 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

57 2 SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 2 5 5 50 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

58 18 BRICKA Bricka till spindelhuset 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  BRICKA Bricka till spindelhuset Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

59 2 SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

60 1 SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 1 5 2 10 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 2 10 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv för bricka till AC motor (x-led) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

61 18 SKRUV Skruv till styrskena Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till styrskena 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 5 5 125 DFA2       

  SKRUV Skruv till styrskena 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  LXXXII 

62 4 SKRUV Skruv till kugghjul (vid spindelaxel) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till kugghjul (vid spindelaxel) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 FMEA       

  SKRUV Skruv till kugghjul (vid spindelaxel) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
rutinbeskri

vning 
      

63 2 SKRUV Skruv till svivel momentstag Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till svivel momentstag 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 5 5 125 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv till svivel momentstag 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

64 1 SKRUV STOPP skruv till kugghjul Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV STOPP skruv till kugghjul 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV STOPP skruv till kugghjul 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

65 3 MUTTER Mutter till AC motor Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  MUTTER Mutter till AC motor 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 3 2 30 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

66 6 BRICKA Bricka till kugghjul 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  BRICKA Bricka till kugghjul Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 4 4 80 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

67 2 SKRUV STOPP skruv till kugghjul Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV STOPP skruv till kugghjul 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 DFA2       

  SKRUV STOPP skruv till kugghjul 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

68 6 SKRUV Skruv till spindelhus Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till spindelhus 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 3 5 75 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skruv till spindelhus 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

69 4 BRICKA bricka till spindelhus 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 
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  BRICKA bricka till spindelhus Förslitning Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

70 1 VENTILPAKET Ventilpaket Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 4 4 32 
Utvärdera 

ritning 
      

  VENTILPAKET Ventilpaket Trasig sensor Komponentfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 7 3 63 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 
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Bilaga G – K-FMEA för FSW LEGIO 5UT (komponentnivå) 

 

I denna bilaga presenteras den K-FMEA som utfördes på komponentnivå för friktionssvetshuvud: FSW LEGIO 5UT. 
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KONSTRUKTION/DESIGN 

Datum/Date:  
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Sidnummer/Page number: 
 LXXXIV ( 21) 

RPN = Risktal 

Giltig till/Valid to:  
01 Jan 2018 

Utfärdat av/Issued by: 
XJOB17 Po = Felintensitet 

Funktion/Function: 
FSW LEGIO 5UT 

Artikelbenämning/Part name: 
FRICTION STIR WELDING SIZE 5 

Ritning Nr/Drawing No: 
XJOB17 

TB Nr/TR No: 
XJOB17 

Leverantör/Supplier: 
Okänd/Unknown 

Rev nr: 
Rev_001 S = Allvarlighetsgrad 

Funktion/Function:  
UTFÖRA FRIKTIONSSVETSNING 

Status - Hårdvara/Status - Hardware: 
Examensarbete för grundläggande FMEA-analys för framtida produktutvecklingsarbete 

Projekttillhörighet: 
Examensarbete 2017 Pd = Upptäcktssannolikhet 

Artikel/Part Felkarakteristik/Character of failure Värdering/Rating Åtgärd – Status/Action - Status 

Nummer Antal Benämning Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt Provning Po S Pd 
R 
P 
N 

Rek.åtgärd 
Vidtagen 

åtgärd 
Po S Pd 

R 
P 
N 

Åtgärdsansvarig 

1 1 STATIV Förankrar verktyget till bäraren Spricka Hanteringsfel 
Skadat stativ, dålig 
infästning, glappar 

Montering 4 3 5 60 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Spricka Fel tillverkningsmetod 
Reducerad funktion, 

defekt enhet 
Testkörning 4 4 1 16 

Kontrollera 
enhet 

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Brott Hanteringsfel 
Skadat stativ, dålig 
infästning, glappar 

Montering 4 3 2 24 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  STATIV Förankrar verktyget till bäraren Brott Fel tillverkningsmetod 
Reducerad funktion, 

defekt enhet 
Testkörning 3 3 4 36 

Kontrollera 
enhet 

      

2 1 SPINDEL Överför roterande rörelser Deformation Kollaps 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 
Ishikawa 

fiskbensdia
gram 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Deformation Utböjning 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 7 7 5 245 5 varför       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 
Utvärdera 
material 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 175 
Utvärdera 

med 
leverantör 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Felmonterad 
Reducerad 

funktion/minskad 
livslängd 

Testkörning 6 6 5 180 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Spricka Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 5 210  5 varför       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Brott Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 7 4 112 
Utvärdera 

materialval 
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  SPINDEL Överför roterande rörelser Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 6 5 150 
Kontrollera 

ritning 
      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Svetsar fel Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 5 210 FMEA       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Går sönder Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 7 6 168 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Brott Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 210 5 Varför       

  SPINDEL Överför roterande rörelser Repor Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 7 5 175 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Passar inte Feldimensionering 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 6 5 150 
Kontakta 

leverantör 
      

  SPINDEL Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 7 6 126 FMEA       

  SPINDEL Överför roterande rörelser 
Ojämn 
körning 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 7 6 252 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  SPINDEL Överför roterande rörelser Går sönder Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 5 175 
FEM-

beräkning 
      

3 1 SVIVELUTRUSTNING Transporterar kylvatten till verktyget 
Går sönder 

spricka/brott
/böjning 

Föråldrad/kollision/Fel
monterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

1 2 6 12 DFA2       

  SVIVELUTRUSTNING Transporterar kylvatten till verktyget Vätsketryck 
Feldimensionerad 

slang 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering/testkörning 4 4 4 64 

Utvärdera 
teknisk 
spec. 

      

4 1 MOTORKONSOL Skyddande konsol för motor 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

5 1 AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Böjning Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation 
Testkörning 4 4 5 80 

Kontrollera 
dimension

ering 
      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Böjning Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Testkörning 4 5 5 100 

Utvärdera 
materialval 

      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Repor Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Kvalitetskontroll 2 3 5 30 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  AXEL Rotation av svetshuvud vid snedställning Repor Hanteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 3 4 3 34 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

6 1 LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering Går sönder Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 3 5 1 15 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

  LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering 
Deformering 
genom lyft 

Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 3 4 1 12 
Utvärdera 

materialval 
      

  LYFTÖGLA Lyftögla för montering/demontering Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 5 5 1 25 
Utvärdera 

ritning 
      

7 1 REMSKYDD Skyddar rem och kuggar för användaren Glapp Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 5 varför       
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  REMSKYDD Skyddar rem och kuggar för användaren 
Repor/förslit

ning 
Kollision 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

3 5 5 75 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

8 1 MOMENTSTAG Momentstag som håller fast svivel Glapp Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 6 120 DFA2       

  MOMENTSTAG Momentstag som håller fast svivel Lossna Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 4 4 80 
Utvärdera 

materialval 
      

9 1 SKYDDSKÅPA Skyddar rem och kuggar för användaren Glapp Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 4 5 5 100 
Kontrollera 

ritning 
      

  SKYDDSKÅPA Skyddar rem och kuggar för användaren 
Repor/förslit

ning 
Kollision 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 

Montering/Testkörnin
g 

3 5 5 75 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

10 1 VENTILPAKET Ventilpaket Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 4 6 96 
Utvärdera 

ritning 
      

  VENTILPAKET Ventilpaket Trasig sensor Komponentfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 7 3 105 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

15 2 RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Spricka/brott Materialfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Godsmottagning 2 7 7 98 

Utvärdera 
materialval 

      

  RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Spricka/brott Tillverkningsfel 
Reducerad 

funktion/kassation 
Montering 3 7 7 147 

Utvärdera 
med 

leverantör 
      

  RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Spricka/brott Överbelastad Förslitningsskador Testkörning 4 7 4 112 5 Varför       

  RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Glappar Felmonterad 
Inte fullständigt 

fastspänd 
Montering 3 5 5 75 

Kvalitetssä
kra 

skruvförba
nd 

      

  RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Lossnar Felmonterad 
Inte fullständigt 

fastspänd 
Montering 4 5 5 100 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  RULLSTYRSKENA Bestämmer riktning för åkvagn Passar inte Feldimensionerad Defekt Montering 2 2 4 16 
Kontakta 

leverantör 
      

16 1 HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 4 5 7 140 
Utvärdera 

ritning 
      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Går sönder Överbelastad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 6 4 144 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Förslitning Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 4 5 7 140 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led 
Position 
sensor 

styrning 
Komponentfel 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering/testkörning 7 7 3 147 5 Varför       

  HYDRAULCYLINDER Skapar tryckkraft i z-led Lutar Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering/testkörning 5 5 2 50 
Utvärdera 
med FEM 

      

17 1 AC MOTOR Gör så axeln kan rotera Överbelastad Föråldrad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 6 6 1 36 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  AC MOTOR Gör så axeln kan rotera Glapp/lös Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 6 3 54 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  LXXXVII 

  AC MOTOR Gör så axeln kan rotera Defekt Komponentfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 6 5 90 FMEA       

  AC MOTOR Gör så axeln kan rotera Övrigt Feldimensionerad Reducerad funktion Testkörning 4 4 2 32 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

20 2 KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Går av/slits För hårt spänd 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 5 3 75 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

21 1 KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Överbelastad Friktion 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 5 5 75 

Utvärdera 
remval och 
dimension

ering 

      

22 1 KUGGREMSKIVA Håller rem på plats 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 3 90 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

23 2 TOOTHED BELT Rem som överför rotation till axel Brott Friktion 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 2 3 30 
Utvärdera 

remval 
      

24 1 KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Går av/slits För hårt spänd 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 5 3 75 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Överbelastad Friktion 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 5 5 75 

Utvärdera 
remval och 
dimension

ering 

      

  KUGGREMSKIVA Håller rem på plats 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 3 90 5 varför       

25 1 KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Går av/slits För hårt spänd 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 5 3 75 
Utvärdera 

teknisk 
spec. 

      

  KUGGREMSKIVA Håller rem på plats Överbelastad Friktion 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 5 5 75 

Utvärdera 
remval och 
dimension

ering 

      

  KUGGREMSKIVA Håller rem på plats 
Svår att 
montera 

Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 3 90 5 varför       

26 2 KUGGREM Håller rem på plats Brott Friktion 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 5 2 3 30 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

30 1 DIGITALT VATTENPASS Håller verktyget vinkelrät mot arbetsytan Lossnar Felmonterad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 3 3 1 9 
Utvärdera 
infästning 

      

33 2 SKYLT MOMENT Beskrivning av maximalt moment vrid Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

34 1 INFORMATIONSSKYLT INFORMATIONSSKYLT (+) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

35 1 INFORMATIONSSKYLT INFORMATIONSSKYLT (-) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

36 1 INFORMATION SIGN "Z" INFORMATIONSSKYLT (Z) Felmärkning Felplacerad Felaktig information Montering 4 3 2 24 
Kontrollera 

med 
ritning 

      

40 4 SKRUV Skruv till förstärkning (spindelhus, kåpa) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 2 1 12 
Utvärdera 

ritning 
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  SKRUV Skruv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 2 5 40 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  SKRUV Skruv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

41 11 SKRUV Skruv till slidstativ och bärare Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 2 1 12 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till slidstativ och bärare 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 2 5 40 DFA2       

  SKRUV Skruv till slidstativ och bärare 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

42 1 SKRUV Skruv till förstärkning (AC motor, rem) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 2 1 12 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till förstärkning (AC motor, rem) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 2 5 40 5 varför       

  SKRUV Skruv till förstärkning (AC motor, rem) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

43 2 SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 2 1 12 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 4 2 5 40 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

  SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

44 12 BRICKA Skruv till förstärkning (AC motor, rem) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  BRICKA Skruv till förstärkning (AC motor, rem) Förslitning Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

45 6 BRICKA Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

  BRICKA Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) Förslitning Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

46 2 SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 3 5 75 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

  SKRUV Skriv till förstärkning (spindelhus, kåpa) 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

47 4 SKRUV Skruv som förankrar AC motor med spindelhus Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 3 4 5 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv som förankrar AC motor med spindelhus 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 6 5 2 60 5 varför       
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  SKRUV  Skruv som förankrar AC motor med spindelhus 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 

      

48 4 SKRUV Skruv för infästning av lyftögla Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 5 3 5 75 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv för infästning av lyftögla 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 DFA2       

  SKRUV Skruv för infästning av lyftögla 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

49 8 BRICKA Bricka för infästning av lyftögla 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

  BRICKA Bricka för infästning av lyftögla Förslitning Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

50 2 MUTTER Mutter till spindelhus/kåpa Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  MUTTER Mutter till spindelhus/kåpa 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 2 5 5 50 

Utvärdera 
infästnings
alternativ 

      

51 2 SCREW Skruv till momentstag svivel Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SCREW Skruv till momentstag svivel 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 3 5 75 DFA2       

  SCREW Skruv till momentstag svivel 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

52 2 BRICKA Bricka till momentstag svivel 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

  BRICKA Bricka till momentstag svivel Förslitning Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

53 4 SKRUV Skruv till remkåpa Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 6 5 2 60 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV Skruv till remkåpa 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 5 3 5 75 5 varför       

  SKRUV Skruv till remkåpa 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Montering 1 1 7 7 

Utvärdera 
rutinbeskri

vning 
      

54 4 BRICKA Bricka till remkåpa 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

  BRICKA Bricka till remkåpa Förslitning Monteringsfel 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Testkörning 1 1 7 7 
Utvärdera 

arbets-
rutiner 

      

55 2 SKRUV STOPP Skruv till kuggrem Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV STOPP Skruv till kuggrem 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 DFA2       
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  SKRUV STOPP Skruv till kuggrem 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
ritning 

      

56 2 SKRUV STOPP Skruv till kugghjul Passar inte Feldimensionerad 
Reducerad 

funktion/kassation/Defek
t 

Montering 2 5 2 20 
Utvärdera 

ritning 
      

  SKRUV STOPP Skruv till kugghjul 
Svår 

montering 
Felmonterad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 5 5 25 DFA2       

  SKRUV STOPP  Skruv till kugghjul 
Glapp/Lossn

a 
Feldimensionerad 

Reducerad 
funktion/kassation/Defek

t 
Testkörning 1 1 7 7 

Utvärdera 
arbets-
rutiner 
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Bilaga H – Poängsättning vid DFA2 på system-
/delsystemnivå 

 

I denna bilaga presenteras poängsättning/utvärdering av de 9 frågor som ställs vid 

genomförande av DFA2 på system-/delsystemnivå. 

 

Fråga 1: Reducera antalet komponenter? 

Instruktioner: Reducera antalet komponenter inom varje modul/system. För stort antal 

komponenter bidrar till ökad arbetsbelastning rörande varje modul/system [1]. 

Tabell 10 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 1: reducera antalet komponenter? [1] 

Utvärdering Poäng 

Antal komponenter < 20 9 poäng 

20 < Antal komponenter < 30 3 poäng 

Antal komponenter > 30 1 poäng 

Fråga 2: Antalet unika delar? 

Instruktioner: Proportionen av antalet unika delar ges av följande förhållande [1]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
∗ 100 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 

Tabell 11 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 2: antalet unika parter? [1] 

Utvärdering Poäng 

Proportion av antalet unika komponenter < 40 % 9 poäng 

40 % < Proportion av antalet unika komponenter < 70 % 3 poäng 

Proportion av antalet unika komponenter > 70 % 1 poäng 

Fråga 3: Huvudkomponent/basenhet? 

Instruktioner: Huvudkomponenten (basenheten) är den första delen i konstruktionen som 

övriga delar utgår ifrån i monteringsprocessen. Samtliga monteringsoperationer som 

genomförs ska göras på huvudkomponenten. Anledningen är att det ska underlätta för fixturer 

och minska mängden information som behövs i en rutinbeskrivning. Denna fråga kan endast 

erhålla poäng 9 eller 1. Detta då det endast finns två alternativ för hur huvudkomponenten 

används vid monteringsprocessen. [1] 
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Tabell 12 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 3: huvudkomponent (basenhet)? [1] 

 

Utvärdering Poäng 

Montering med huvudkomponent 9 poäng 

Montering utan huvudkomponent 1 poäng 

Fråga 4: Design för huvudkomponent? 

Instruktioner: Designen för huvudkomponenten (basenheten) ska underlätta för 

monteringsprocessen. Där finns tre essentiella faktorer för en ideal design på 

huvudkomponenten: den ska kunna fixeras, hanteras/lyftas och transporteras utan negativ 

påverkan på orienteringen. [2–6] Hur kanter fasas, hål borras och fixturer utformas, är något 

som behöver göras med montering i åtanke. Faserna ska finnas där för att simplifiera 

processen med att montera basenheten i fixturen. Hålen och piggarna bör vara koniska (se 

Figur 19) [1]. 

 

Figur 19 – Illustration av en huvudkomponent/basenhet och en fixtur. Observera avståndet mellan 
hålen på basenheten och guiderna utanför hålen, samt den koniska formen på piggarna på fixturen. 
[1] 

Följande punkter som berör tyngdpunkt ska has i åtanke vid design av huvudkomponent [7]: 

• Eftersträva en så låg tyngdpunkt som möjligt 

• Placera infästningspunkter så långt ifrån varandra som möjligt 

• Använd hålguider/hjälpmedel som underlättar montage 

Tabell 13 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 4: design på huvudkomponent (basenhet)? [1] 

Utvärdering Poäng 

Designen gör att inga fler fixturer eller tillbehör krävs för att 

montera huvudkomponent (basenhet) 

9 poäng 

Designen kräver ett flertal fixturer som alla bara kan fästas 

på ett sätt 

3 poäng 

Designen kräver en eller flera fixturer som alla har 

multifunktionella fästmöjligheter 

1 poäng 
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Fråga 5: Monteringsinstruktioner? 

Instruktioner: Monteringen ska inte kunna gå fel. Därför behöver både produkten vara 

utformad på ett sätt så att det är givet från vilket håll monteringen ska ta vid och i vilken 

ordningsföljd som komponenterna ansluts. [1] Rekommendationen att ansluta komponenter 

ovanifrån för att på så vis nyttja gravitationskraften [5, 7, 8]. Ett annat verktyg som kan 

underlätta monteringsprocessen är en rutinbeskrivning [9]. 

Tabell 14 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 5: monteringsinstruktioner? [1] 

Utvärdering Poäng 

Endast en anslutningsriktning används under 

monteringsprocessen 

9 poäng 

Två anslutningsriktningar, alternativt en anslutningsriktning 

till en detalj med flera fästmöjligheter används 

3 poäng 

Tre eller fler anslutningsriktningar används under 

monteringsprocessen 

1 poäng 

Fråga 6: Aktiviteter som kan utföras parallellt? 

Instruktioner: Parallellstrategi behandlades tidigare. Genom att aktiviteter utförs parallellt 

kan monteringstiden reduceras. Vidare kan standardiserade metoder och uppsättning av 

detaljer bidra till att kvalitetssäkra monteringsprocessen. [10] På samma sätt för 

monteringen kan rutinbeskrivningar lämpligen användas under detta arbetsmoment [9]. 

För att göra denna utvärdering görs en enkel beräkning utifrån ett flödesdiagram över 

monteringsprocessen, se Figur 20. I figuren framgår att det vänstra flödesschemat består av 

sammanlagt 9 aktiviteter och det högra 12. [1] 

 

Figur 20 – Illustration av två exempel på flödesdiagram över en monteringsprocess. Det vänstra 
exemplet innehåller sammanlagt 9 aktiviteter och det högra 12. [1] 

Graden på parallellstrategi i respektive monteringsprocess kan mätas genom att dividera 
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antalet aktiviteter som kan utföras parallellt med det totala antalet aktiviteter i processen. 

Kvoten multipliceras därefter med 100 för att få värdet uttryckt i procent. I det vänstra 

exemplet ser beräkningen ut enligt följande: [1] 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟
∗ 100 =  

7

9
∗ 100 ≈ 78 %  

Formel 15 – Beräkning av andelen aktiviteter i monteringsprocessen i det vänstra exemplet som kan 
utföras parallellt. [1] 

I det högra exemplet ser beräkningen ut enligt följande [1]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟
∗ 100 =  

10

12
∗ 100 ≈ 83 %  

Formel 16 – Beräkning av andelen aktiviteter i monteringsprocessen i det högra exemplet som kan 
utföras parallellt. [1] 

Tabell 15 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 6: aktiviteter som kan utföras parallellt? [1] 

Utvärdering Poäng 

> 50 % av aktiviteterna kan utföras parallellt 9 poäng 

0 % < andel aktiviteter som kan utföras parallellt < 50 %  3 poäng 

Inga aktiviteter kan utföras parallellt 1 poäng 

 

Fråga 7: Toleranskedja? 

Instruktioner: Toleranser ska undvikas, och i synnerhet toleranskedjor. Detta då 

toleranskedjor tenderar att öka risken för monteringsproblematik [7]. Utifall en mängd 

toleranser förekommer och ett komponentutbyte behöver göras för att utveckla produkten, 

behöver troligen toleranserna på komponenterna runt omkring denna ses över [8]. 

Tabell 16 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 7: toleranskedja? [1] 

Utvärdering Poäng 

Inga toleranskedjor förekommer, utan endast toleranser på 

respektive enskild komponent 

9 poäng 

Toleranskedjor om två toleranser förekommer  3 poäng 

Toleranskedjor om tre eller fler toleranser förekommer 1 poäng 

 

Fråga 8: Demontering? 

Instruktioner: Demontering förenklas genom att ha en enkel konstruktion med få delar. 

Standardiserade lösningar är önskvärt och snäppfunktioner likaså under förutsättning att de 

är designade på ett sätt som underlättar demonteringen. Genom att tänka på allt detta 

reduceras kostnaderna i många avseenden. [11] Emellertid finns inget bra sätt att mäta 

demonteringen på i dagsläget, och således saknas utvärderingskriterier för att besvara denna 

fråga [1]. 
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Fråga 9: Emballering? 

Instruktioner: Emballaget ska hålla för transporten och de påfrestningar som kollit utsätts 

för. Detta för att produkten ska komma till skada. Idealet att transportsträckan och 

hanteringsmängden av kollit hålls så liten som möjligt. Detta för att kunna hålla ned 

kostnaderna för emballage. Emellertid finns inget bra sätt att utvärdera denna parameter 

heller, och således saknas utvärderingskriterier för att besvara denna fråga. [1] 
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Bilaga I – Poängsättning vid DFA2 på 
komponentnivå 

 

I denna bilaga presenteras poängsättning/utvärdering av de 9 frågor som ställs vid 

genomförande av DFA2 på komponentnivå. 

 

Fråga 1: Behöver komponenten monteras? 

Instruktioner: Behöver komponenten monteras? För att kunna utvärdera denna fråga måste 

följande frågor besvaras: [1, 2] 

• Förflyttar sig komponenten i förhållande till andra monterade delar i konstruktionen 

när produkten är i drift? 

• Måste komponenten vara av annat material än de andra monterade komponenterna 

alternativt vara placerad så att den är isolerad från de övriga? 

• Måste komponenten vara separerad från andra komponenter för att såväl montering 

som demontering ska vara möjlig? 

Besvaras någon av dessa tre frågor med ett ”JA” indikerar det på att komponenten behöver 

monteras. Besvaras samtliga tre frågor med ett ”NEJ” kan komponenten elimineras eller 

integreras med övriga komponenter. 

Tabell 17 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
1: behöver komponenten monteras? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten behöver vara separat (minst 

ett ”JA”) 

9 poäng 

Komponenten kan elimineras/integreras 

(tre ”NEJ”) 

1 poäng 

Fråga 2: Defektgrad? 

Instruktioner: Defektgrad mäts på komponenterna innan dess de har monterats. Det kan 

röra sig om bristfällig hantering och klumpighet alternativt tillverkningsfel och 

dimensioneringsfel. Eftersom det rör sig om sannolikhet utvärderas denna fråga genom 

mätning av parametern P som står för probability of defects. [1] 

Tabell 18 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
2: defektgrad? [1] 

Utvärdering Poäng 

P < 0,1 % 9 poäng 

0,1 % < P < 1,5 %  3 poäng 

P > 1,5 % 1 poäng 
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Fråga 3: Orientering? 

Instruktioner: Orientering. Utifall företaget kan erhålla en komponent färdigorienterad, 

exempelvis genom sammansatta moduler, kan kostnader och osäkerhet i den här delen av 

processen reduceras. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som 

framgår i Tabell 19. [1] 

Tabell 19 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
3: orientering? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten behöver inte omorienteras överhuvudtaget 9 poäng 

Komponenten är delvis orienterad, men behöver en slutlig 

orientering för att den ska hamna på plats  

3 poäng 

Komponenten behöver orienteras om från grunden 1 poäng 

 

Fråga 4: Skörhet? 

Instruktioner: Installation av komponenter är många gånger problematiskt och kräver att 

den komponent som ska monteras är förhållandevis tålig. Om en komponent är skör riskerar 

den att få defekter om monteringen är svårgenomförd. [1] Idealet att komponenten är 

designad så att inga vassa kanter existerar som gör ökar risken för att fastna i andra delar 

eller bli kantstött. Vidare bör den inte ha flera infästningar och dessutom helst ha likadana 

kontaktytor som de redan monterade delarna har. [3] För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 20 [1]. 

Tabell 20 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
4: skörhet? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten är inte skör 9 poäng 

Komponenten kan repas/rispas vilket inte är acceptabelt  3 poäng 

Komponenten deformeras och behöver kasseras utifall den 

tappas i marken 

1 poäng 

 

Fråga 5: Fasthakning? 

Instruktioner: En komponent ska vara designad på ett sätt som gör det omöjligt för den att 

under monteringen hakas fast eller trassla in sig i andra komponenter [1, 2, 4]. För att 

undvika bör formgivning välja med omsorg [5, 6]. För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 21 [1].  

Tabell 21 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
5: fasthakning? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten kan inte hakas fast/trassla in sig i andra 9 poäng 

Komponenten kan hakas fast/trassla in sig i andra  1 poäng 
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Fråga 6: Gravitationscentra? 

Instruktioner: Gravitationscentra berör hur tungpunkten/masscentrum är placerad hos 

komponenten och hur denna påverkar monteringen [1]. Tyngdpunkten ska medföra att 

komponenten under monteringen kan hållas i korrekt position. Med andra ord ska 

komponentens masscentrum bidra till att positionen blir korrekt när den lyfts upp och ska 

installeras. Helst önskas masscentrum både föranleda en angenäm vilande lyftposition under 

montering och att komponenten orienterar sig själv. [5] För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 22 [1]. 

Tabell 22 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
6: gravitationscentra? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten har en stabil lyftposition och orienterar sig 

själv i korrekt position för montering. 

9 poäng 

Komponenten har en stabil lyftposition men hamnar vilandes 

med fel sida upp  

3 poäng 

Komponenten är instabil under lyftmomentet och tenderar att 

förändra sin position och hamna med olika sidor upp 

1 poäng 

 

Fråga 7: Form? 

Instruktioner: För att komponenten enkelt ska kunna monteras och orienteras under 

monteringen spelar dess form en avgörande roll [1]. Detta kan mätas genom komponentens 

symmetri som kan delas in i två klasser: α-symmetri och β-symmetri. Varje klass bestäms från 

ett specifikt håll. α-symmetri utgörs av antalet grader som komponenten kan rotera runt en av 

sina ändar till dess att den återfår sin geometriska form. β-symmetri utgörs av antalet grader 

komponenten kan rotera runt en av axlarna sett från den vy komponenten ska installeras 

ifrån. För att åskådliggöra dessa två klasser illustreras i Figur 21 hur det fungerar i enkelhet 

[7]. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 23 

[1]. 

 

Figur 21 – Illustration av hur poängen sätts för α-symmetri och β-symmetri. [7] 
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Tabell 23 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
7: form? [1] 

Utvärdering Poäng 

α + β < 360 9 poäng 

360 < α + β < 540 3 poäng 

540 < α + β < 720 1 poäng 

 

Fråga 8: Vikt? 

Instruktioner: Ju lägre vikt desto lättare att hantera komponenten under montering. Därför 

ska vikten alltid minimeras [1]. Lägre vikt hos en komponent medför att mindre avancerad 

och inte lika dyr monteringsutrustning behövs för att montera komponenten [5, 8]. Vid 

utvärdering av denna fråga fastställs vikten för varje komponent, benämnt som parametern G. 

Poängen sätts olika beroende på hur stor vikt som komponenten har, (se Tabell 24) [1].  

Tabell 24 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
8: vikt? [1] 

Utvärdering Poäng 

0,1 g < G < 2 kg 9 poäng 

0,01 g < G < 0,1 g eller 2 kg < G < 6 kg 3 poäng 

G < 0,01 g eller G > 6 kg 1 poäng 

 

Fråga 9: Längd? 

Instruktioner: Längden på en komponent är avgörande för hur väl den går att hantera under 

monteringsprocessen. Detta är därför viktigt att ha i åtanke då en komponent designas, 

eftersom längden påverkar valet av hjälpmedel såsom fixturer, gripverktyg etc. för att 

underlätta monteringen. Längd är en parameter som benämns L och poängsättningen 

framgår i Tabell 25. [1]  

Tabell 25 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
9: längd? [1] 

Utvärdering Poäng 

5 mm < L < 50 mm 9 poäng 

2 mm < L < 5 mm eller 50 mm < L < 200 mm 3 poäng 

L < 2 mm eller L > 200 mm 1 poäng 

 

Fråga 10: Gripbarhet? 

Instruktioner: Gripbarheten hos en produkt ska inte underskattas. Alltfler 

monteringsprocesser automatiseras, varför det är nödvändigt att ha i åtanke att gripverktyg, 

robotar och dylikt ska kunna hantera komponenterna. Sådana verktyg är oftast inte lika 

flexibla som en människohand. De har oftast ett tvåpunktsgrepp som kan likställas med att 

greppa en komponent med endast tumme och pekfinger [4, 9, 10]. Formen och storleken på 

komponenten påverkar också gripbarheten. Komponenter som är mindre till storleken 

och/eller har rundade ytor är svårare att greppa än stora med släta ytor [2, 3, 9–11]. 

Önskvärt är att komponenterna är utformade så att ett och samma gripverktyg kan användas 
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för hela monteringsprocessen. Med det sagt sker poängsättningen enligt Tabell 26 [1].  

Tabell 26 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
10: gripbarhet? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten har släta tacksamma ytor som kan hanteras 

med samma gripverktyg som föregående komponent. 

9 poäng 

Komponenten har släta tacksamma ytor som kan hanteras 

med ett gripverktyg. Emellertid behövs ett nytt gripverktyg än 

för föregående komponent. 

3 poäng 

Komponenten är antingen oerhört liten till storleken och/eller 

har rundade ytor som inte kan hanteras med gripverktyg 

1 poäng 

 

Fråga 11: Monteringsrörelser? 

Instruktioner: Inför montering av komponenter ska enkla monteringsrörelser hela tiden 

eftersträvas [5, 12, 13]. Gäller det manuell montering ska detta helst åstadkommas med 

endast en hand. Är det möjligt är det i regel applicerbart för automatiserad montering [3]. 

Enkelhet vad gäller monteringsrörelser bidrar till snabbare monteringsprocess och 

därigenom kostnadsreducering. För att poängsätta denna sker utvärderingen enligt vad som 

framgår i Tabell 27 [1]. 

Tabell 27 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
11: monteringsrörelser? [1] 

Utvärdering Poäng 

Monteringsrörelser utgörs av att montören med en enda 

rörelse kan pressa/trycka in komponenten. 

9 poäng 

Monteringsrörelser utgörs av att montören med flera rörelser 

kan pressa/trycka in komponenten. 

3 poäng 

Monteringsrörelser blir omständliga och montören tvingas 

använda båda händer för att flytta på eller hantera flera 

separata komponenter samtidigt för att kunna fästa enheten.  

1 poäng 

 

Fråga 12: Åtkomst? 

Instruktioner: Hur en komponent är placerad är också av betydelse. Helst vill du som montör 

inte ha några hinder, utan du ska ha enkel åtkomst. Särskilda verktyg som i vissa fall behövs 

för att fästa komponenten, såsom skruvmejsel, hammare, limpistol etc. ska försöka undvikas 

helt. Utifall verktyg behövs ska utrymme finnas för att kunna använda verktygen utan 

svårighet. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 

28 [1]. 
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Tabell 28 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
12: åtkomst? [1] 

Utvärdering Poäng 

Det finns inga problem med att komma åt komponenten. 9 poäng 

Åtkomsten är begränsad. Monteringsriktningen skiljer sig från 

förgående komponent, vilket kan föranleda att montören 

tvingas byta arbetsposition. 

3 poäng 

Åtkomsten är begränsad. Särskilda verktyg behövs för att 

kunna fästa komponenten och monteringsriktningen skiljer sig 

från föregående komponent.  

1 poäng 

 

Fråga 13: Inpassning? 

Instruktioner: Vid inpassning av en komponent ska inte andra komponenter eller fixturer 

utgöra hinder. För att förenkla inpassningen rekommenderas fasningar och guidningar. För 

att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 29. [1] 

Tabell 29 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
13: inpassning? [1] 

Utvärdering Poäng 

Fasningar finns som förenklar inpassningen. 9 poäng 

Fasningar finns ej, men guidningar som hjälper till att 

underlätta inpassningen. 

3 poäng 

Varken fasningar eller guidningar finns.  1 poäng 

 

Fråga 14: Toleranser? 

Instruktioner: Toleranser ska utifall det är möjligt undvikas då det föranleder högre 

tillverkningskostnader. Vidare bestämmer också toleranserna i viss mån vilka 

monteringsverktyg som används. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt 

vad som framgår i Tabell 30. [1] 

Tabell 30 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
14: toleranser? [1] 

Utvärdering Poäng 

Tolerans > 0,5 mm 9 poäng 

0,1 mm < Tolerans < 0,5 mm 3 poäng 

Tolerans < 0,1 mm  1 poäng 

 

Fråga 15: Sitter monterade komponenter fast? 

Instruktioner: När en komponent har monterats ska den bibehålla sin position (sitta fast) 

utan att några externa hjälpmedel behövs. Extra hjälpmedel och assistans innebär fler 

komponenter och mer monteringsarbete, vilket innebär högre kostnader. För att poängsätta 

denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 31. [1] 
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Tabell 31 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
15: sitter monterade komponenter fast? [1] 

Utvärdering Poäng 

Komponenter är genast säkrad i position efter inpassning 9 poäng 

Komponenten bibehåller sin position, men är inte helt säkrad 3 poäng 

Komponenten behöver extra hjälpmedel och assistans för att 

kunna hållas på plats  

1 poäng 

 

Fråga 16: Fästmetod? 

Instruktioner: Vid utvärdering av fästmetod har fästpunkterna en central roll [1]. Antalet 

fästpunkter har en direkt betydelse för monteringstiden. Således ska antalet fästpunkter 

minimeras. Vidare är det viktigt hur komponenten monteras, och likaså hur den demonteras. 

Snäppförband är enligt bedömningskriterier att föredra framför skruvar, men många gånger 

finns problematik i demonteringen vid användning av snäppförband. Det gäller därför att 

använda snäppförband som är symmetriska i sin design och som därigenom kan både 

monteras och demonteras med enkelhet. [2–5, 10–15] För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 32 [1]. 

Tabell 32 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
16: fästmetod? [1] 

Utvärdering Poäng 

Ingen fästmetod krävs (komponenten är förmonterad) eller 

enkelt monterad med hjälp av snäppförband 

9 poäng 

Skruv eller pressmetod används 3 poäng 

Avancerade fästmetoder såsom gjutning, svetsning, lödning 

eller nitning används.  

1 poäng 

 

Fråga 17: Sammansättning? 

Instruktioner: Sammansättning berör installationen sett till enkelheten i utförandet och i 

vilken mån verktyg eller andra hjälpmedel behövs. Vid utvärdering av denna fråga är det 

önskvärt att inte ha några hjälpmedel alls för att kunna utföra monteringen [1]. Inbyggda 

lösningar såsom snäppförband är att föredra [3, 11, 13]. För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 33 [1]. 

Tabell 33 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
17: sammansättning? [1] 

Utvärdering Poäng 

Inget verktyg eller annat hjälpmedel krävs för att montera 

komponenten. 

9 poäng 

Verktyg eller hjälpmedel krävs för att montera komponenten 

och utförandet sker i en och samma monteringsriktning.  

3 poäng 

Verktyg eller hjälpmedel krävs för att montera komponenten 

och utförandet sker inte i en och samma monteringsriktning.  

1 poäng 

 

 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  CIII 

Fråga 18: Kontroll/justering? 

Instruktioner: Kontroll/justering är något som montören helst vill undvika. 

Monteringsprocessen ska effektiviseras och därför vill ett minimalt antal aktiviteter utföras. 

Samtidigt ska aktiviteterna utföras så snabbt och smidigt som möjligt [1]. Efterföljande 

justeringar är ofta svårt att genomföra [2, 15]. För att slippa utföra kontroller underlättar det 

utifall referenspunkter finns [3, 10, 15]. Hål, kanter, ytor och former är exempel på 

referenspunkter som kan användas [2, 3, 10]. ”Poka Yoke” är en japansk benämning för 

inbyggda lösningar som eliminerar risk för felmontering, vilket är fördelaktigt [3, 11, 16]. 

För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 34 [1]. 

Tabell 34 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
17: sammansättning? [1] 

Utvärdering Poäng 

Onödigt att kontrollera utifall komponenten är monterad 

korrekt. 

9 poäng 

Nödvändigt att kontrollera att komponenten är monterad 

korrekt.  

3 poäng 

Nödvändigt att justera och omorientera komponenten för att 

den ska hamna i korrekt position.  

1 poäng 
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Bilaga J – Teori rörande FMEA 

 

I denna bilaga presenteras mer ingående teori rörande FMEA. 

 

FMEA 

Vad är FMEA? 

FMEA, ofta kallat feleffektanalys, är egentligen en förkortning av det amerikanska uttrycket 

Failure Modes and Effects Analysis [1–3]. Det finns många sätt att förklara feleffektsanalysen 

på: FMEA som en del i arbetssättet under produkt- respektive produktionsutvecklingsfaserna 

och ett beredningsinstrument med syfte att i rätt tid identifiera potentiella felmöjligheter [2]. 

FMEA är ett användbart arbetssätt för tillförlitlighetsanalys, vilket innebär en systematisk 

genomgång av en produkt eller en process, dess funktion, feltyp, felorsaker samt 

felkonsekvenser [1]. 

Förutsättningar och förberedelser vid genomförande av FMEA 

Det är viktigt att inledningsvis klargöra vilka förutsättningar och förberedelser som krävs för 

att kunna genomföra en FMEA. Förberedelserna består i huvudsak av två arbetsmoment: [2] 

1) Sammansättning av lämplig arbetsgrupp: FMEA är ett grupparbete, varför det är 

viktigt att selektera personer som besitter nödvändig kunskap att ingå i en arbetsgrupp 

[2, 3]. Rekommendationen är att storleken på arbetsgruppen är mellan 3–5 personer 

[3]. Exempel på lämpliga medarbetare som kan ingå är: konstruktörer, ingenjörer och 

diverse olika tekniker [2, 3]. 

 

2) Sammanställning av relevant datamaterial: Nödvändig information och hur denna 

inbringas är avgörande för resultatet av en utförd FMEA. Informationen sammanställs 

sedan för att utgöra analysunderlag. Val av datainsamlingsmetod görs utifrån 

detaljeringsgraden på analysen. Ju mindre förändring som görs desto mindre detaljerad 

datamängd behövs. Exempel på relevant datamaterial kan vara: åskådningsmaterial 

(hårdvara) provdetalj, prototyp, skisser, ritningar, komponentlistor, material- och 

funktionsspecifikationer, leverantörsdata, kravspecifikationer från kunder, tillgängliga 

fältanalyser, tidigare genomförda feleffektanalyser etc. [2, 3]  

Förutsättningarna för genomförande av FMEA utgörs av fyra punkter. [3] 

1) Ett starkt engagemang hos företagsledningen: Det är högst nödvändigt att beslutet 

om införande av FMEA är väl förankrat i ledningen. Samtliga i företagsledningen 

måste också vara väl medvetna om hur metoden fungerar, vad som krävs i form av 

resurser och arbetsinsatser samt vilka resultat som är rimliga att uppnå. [3] 

 

2) Utbildning och motivering av personal till att använda FMEA: Även om 

utbildning inte är något krav bör det poängteras att förberedelser och kunskap om 
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metoden är av yppersta vikt för genomförandet. Kunskap om FMEA bör således 

genomsyra hela organisationen och utbildning erbjudas. Cirka två dagars utbildning 

tillräckligt på basis av den förhållandevis låga komplexitetsgraden av begreppet. [3] 

 

3) FMEA ska vara integrerad i företagets produktutveckling: Vid planering och 

initiering av ett nytt projekt ska resurser genast avsättas för FMEA – erforderliga 

underlag ska finnas tillgängliga, tidplan ska upprättas, möten schemaläggas löpande, 

projektgrupp ska sättas samman och projektroller/ansvarsområden delegeras ut. 

Anledningen till vikten av denna punkt är att felutfallet hos kund minskar genom att 

systematiska fel åtgärdas. Brusfel utgör en allt större del av den totala felmängden, där 

brusfel utgörs av enstaka sporadiskt uppträdande fel. Dessa uppträder allt som oftast 

med extremt låg felfrekvens. Detta innebär att önskvärd nivå av upplevd kundnöjdhet 

inte kan åstadkommas utifall fokus endast ligger på att proaktivt arbeta bort fel med 

hög felfrekvens. [2, 3] Således bör kvalitetsarbetet koncentreras enligt 

händelseförloppet i Figur 22, för att fokusera på att först och främst identifiera fel, 

därefter reducera och om möjligt eliminera felrisker [3]. 

 

Figur 22 – Illustration av hur kvalitetsarbetet bör koncentreras för att i första hand identifiera, 
sedan reducera och om möjligt eliminera potentiella felrisker. [2] 

4) Samarbetet mellan olika ansvarsområden måste fungera: Eftersom arbetet med 

FMEA berör personal från olika avdelningar och med olika ansvarsområden, är det av 

yppersta vikt att samarbetet dem emellan fungerar [3]. Vikten av en helhetssyn och att 

inte glömma hur komponenter/processer sinsemellan är beroende av varandra [1]. 

Detta kan stärkas genom att förespråka ett systemtänkande, vilket är essentiellt för 

framgång [1, 4].  

Kopplingar mellan K-FMEA och P-FMEA 

K-FMEA och P-FMEA är exempel på två olika metoder som strävar mot samma mål. Det 

som skiljer dessa åt är hur analysen av olika funktioner kan betraktas. En K-FMEA tar hänsyn 

till hållfasthet och måttavvikelser genom att ifrågasätta konstruktionen, medan en P-FMEA 

analyserar produkt- och produktionsanläggningssynpunkter. P-FMEA tar således hänsyn till 

funktioner såsom inpassning och monteringsvänlighet. På grund av detta är det viktigt att 

tidigt i utvecklingsarbetet beakta och sammankoppla dessa för att inte riskera att få försämrad 

kvalitet. [2]  

Det finns en ömsesidig samverkan mellan process och konstruktion, varför både tillverknings- 

och monteringsprocess bör beaktas även vid konstruktionsarbete. Vid komplexa 
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konstruktioner rekommenderas därför att ett samarbete mellan dem som genomför K-FMEA 

och P-FMEA äger rum. Därigenom kan bättre underlag upprättas för konstruktören i sitt 

arbete, (se Figur 23). [2] 

 

Figur 23 – Illustration av kopplingar mellan K-FMEA och P-FMEA. [2] 

Illustrationen i Figur 23 kan tolkas som ett dubbelarbete och verka onödigt. Däremot är detta 

något som inte kan uteslutas, eftersom det bidrar till en garanti för att inga nödvändiga 

aktiviteter förbigås. Konstruktören måste ta hänsyn till olika tillverkningsmetoder. Produkten 

kan få försämrad kvalitet om tillverkningen inte beaktar funktionskraven. Detta gäller även 

för FMEA-arbetet. [2] 

Därför är det viktigt att göra rätt från början. Om ett fel uppstår i K-FMEA på grund av svår 

tillverkning, är det lättare att tidigt göra ändringar tidigt i konstruktionen. På så sätt kan 

kostnader bli lägre och utvecklingstiden kortare, än om ändringar måste göras i P-FMEA. [2] 

Mål & Syfte med FMEA 

Målet som eftersträvas med en FMEA är att förhindra att konstruktioner och processer 

innehåller risker för inbyggda fel. Detta genom att på ett systematiskt sätt utnyttja kompetens 

och tidigare erfarenheter. Eftersom FMEA är ett förebyggande arbete som bedrivs i ett tidigt 

stadium av produkt- och produktionsutvecklingsprocesserna finns mycket att vinna. Såväl 

beredare och konstruktörer som montörer eller projektplanerare använder FMEA för att 

förutse eventuella feluppkomster, och samtidigt finna medel för att reducera eller helst 

eliminera felrisker. [2] 

Syftet med FMEA kan i enkelhet beskrivas i punktform: [2, 3] 

• Indikera felrisker med utgångspunkt från ett teoretiskt upplägg 

• Korrigera och sätta in motåtgärder (motverka att fel upprepas) 

• Utvärdera varje funktion/detalj/processteg 

• Besluta om åtgärder för varje högt risktal 

• Ge underlag för eventuella förbättringar av produkter/processer (söka & jämföra 

alternativa lösningar) 

• Kontinuerligt förnya analysen tills dess att ett godkänt resultat erhålls. 
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De två första punkterna utgör en grund i kvalitetsutvecklingsarbete. Detta då dessa två 

punkter bidrar till att förkorta ledtider, reducera kostnader, undvika försenade, godtyckliga 

ändringar samt hjälper till att effektivisera processtyrning. Den tredje punkten som berör 

utvärdering görs utifrån perspektivet: Vad kan möjligen bli fel? Snarare än Vad brukar normalt 

sett bli rätt? Därefter läggs fokus på alla högrisktal och beslut om åtgärder fattas. Processen 

loopar sedan genom förnyelse av analysen tills resultatet kan godkännas, vilket illustreras i 

Figur 24. [2] 

 

Figur 24 – Illustration av uppföljnings- och uppdateringsprocessen av en FMEA. Processen loopar 
med inledning genom allokering av information från planeringsstadiet och egna erfarenheter varefter 
resultatet antingen godkänns eller underkänns. Utifall resultatet underkänns identifieras risker 
identifieras och åtgärder vidtas. Därefter påbörjas en ny planeringsfas. När resultatet godkänns 
upphör processens loop. [2] 

Möjligheter till kostnadsreducering genom FMEA 

FMEA är fördelaktigt i många avseenden. Den största fördelen är att eventuella feltyper 

upptäcks i ett tidigt stadie. Vilket leder till reducerade kvalitetsbristkostnader [3]. Detta är ett 

kostnadsbegrepp vars definition varierar inom kvalitetsteori. Här följer några välkända 

definitioner av kvalitetsbristkostnader värda att nämna:  

”De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 

fullständiga”. [5, 6] 

”De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 

verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. [7] 

”De totala kostnaderna för att uppnå kvalitet”. [8] 

”Alla de kostnader som uppstår för att hjälpa medarbetarna göra rätt varje gång och 

kostnaderna för att bestämma om outputen är acceptabel plus de kostnader som uppstår av 

företaget och ifrån kunder för att outputen inte motsvarade specifikationerna och/eller 

motsvarade kundens förväntningar”. [9] 
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Även om definitionerna varierar tycks flera forskare inom kvalitetsutvecklingsområdet vara 

överens om hur kvalitetsbristkostnader kan mätas. Kvalitetsbristkostnader kan i regel mätas 

genom att de uppgår till mellan 10–40 % av företagets totala omsättning [6, 8, 10]. 

Kvalitetsbristkostnaderna varierar från företag till företag och överskrider många gånger 40 % 

av omsättningen [11, 12]. Det är möjligt att jämföra kvalitetsbristkostnader från olika 

tidsperioder och för olika produkter. En metod är att beakta det förädlingsvärde som adderas 

längs med produktionskedjan. Ett procentuellt värde som adderas kan utgöra en 

viktningsfaktor för den komplexitetsgrad som skiljer från produkt till produkt [9].  Nedan 

listas några alternativ för att reducera kostnader [11]. 

1. Fångar ledningens uppmärksamhet. 

2. Förändrar medarbetares tankar rörande att göra fel. 

3. Erhåller bättre avkastning på tillämpad problemlösningsmetodik (t ex FMEA). 

4. Mäter det faktiska utfallet av utförda handlingar och förändringar längs med 

produktionskedjan i utvecklingsarbetet. 

5. Mäter, på ett enkelt och pedagogiskt sätt, effekten av kvalitetsbrister för företaget.  

Alltså torde ett ”win-win”-förhållande uppstå mellan FMEA och aktivt arbete med att 

reducera kvalitetsbristkostnader. Hur stor kostnadsreduceringen blir vid tillämpning av FMEA 

korrelerar starkt med tidpunkten då analysen genomförs [3]. Bergman & Klefsjö poängterar 

att företag i allt högre utsträckning tvingas skapa förutsättningar för hög kvalitet i samband 

med utvecklingen av produkter. Genomförs en ändring tidigt i en produktutvecklingsprocess, 

blir denna betydligt mindre kostsam än om ändringen genomförs längre fram. Enkelt uttryckt 

– ju tidigare ett fel upptäcks desto lägre kostnad, (se Figur 25) [1, 3]. 

 

Figur 25 – Diagram över kostnaden för att åtgärda en feltyp som funktion av produktens 
utvecklingsstadier. Det framgår tydligt att åtgärdskostnaden ökar avsevärt ju senare ett fel påträffas, 
Modifierad modell upprättad utifrån en kombination av inbringade figurer [1, 3]. 
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Nackdelar med FMEA 

Det finns ett fåtal nackdelar med FMEA som kan vara lämpliga att nämna för att skapa en 

tydlig bild av begreppet sett från dess båda sidor. Nackdelar är: [3] 

• Metoden är tidskrävande: FMEA är en förebyggande metod som tar tid att 

genomföra, vilket många gånger försvårar ledarskapsarbetet med att motivera 

personalen att använda metoden. [3] 

 

• Effekten av genomförd FMEA kommer senare: Då kvittensen på huruvida arbetet 

med att bedriva FMEA är lönsamt eller inte visar sig långt senare, kan även detta bidra 

till svårigheter för ledningen att motivera personalen. [3] 

 

• Helhetsbilden kan förloras om systemet är komplext: Utifall systemet som 

analyseras är oerhört komplext riskerar helhetsbilden hos respektive medarbetare att 

fördunklas. Görs dessutom uppföljningar på komponentnivå kan omfattningen på 

analysen medföra att relationerna mellan olika komponenter blir svåra att observera. 

[3] 

 

• Samspelseffekter kan inte upptäckas: Ingen hänsyn tas till hur feltyper kan 

samspela och föranleda en särskild feleffekt. Vill samspelseffekter analyseras behöver 

FMEA kompletteras med någon annan lämplig felsökningsmetod. [3] 

Genomförande av K-FMEA 

Eftersom denna studie bedrivs som ett produktutvecklingsprojekt är det en K-FMEA som 

bedrivs, varför fokus i detta delavsnitt ligger på att i teorin förklara hur en K-FMEA går till. 

Arbetssättet sker stegvis enligt följande: [3] 

1) Definition och avgränsning av systemet 

2) Val av analysnivå 

3) Genomgång av systemets funktioner 

4) Definition av systemets ingående komponenter 

5) Definition av feltyper och felorsaker 

6) Ifyllning av K-FMEA-blankett 

7) Kontroll av eventuella feltyper med gemensam felorsak 

8) Rapport och slutdokumentation 

9) Arkivering/databaslagring 

Det ska tilläggas vid en första eller övergripande K-FMEA är inte alla stegen nödvändiga, 

utan detta görs vid noggrannare uppföljningar. Steg 1–6 måste alltid genomföras, medan de 

efterföljande stegen 7–8 görs i ett senare skede utifall en mer noggrann K-FMEA, en slutgiltig 

sådan alternativt en uppföljning önskas. [3] 

Även om arbetsgången i teorin är densamma har Britsman et al valt att beskriva strukturen 

aningen annorlunda. Detta då de också inkluderar förutsättningarna och förberedelserna i sin 

beskrivning, men inte listar systemdefinition och analysdjup. Deras arbetssätt ser ut på 
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följande sätt: [3] 

1) Utse arbetsgrupp och ta fram dataunderlag 

2) Upprätta komponentlista utifrån skisser/ritningar och eventuell prototyp. 

3) Ifyllning av K-FMEA-blankett 

a. Artikel/Part – komponentnummer och funktion 

b. Felkarakteristik/Provning – feltyp, felorsak, feleffekt på komponent/system, 

provning. 

c. Värdering/Rating – felintensitet (Po), allvarlighetsgrad (S), 

upptäcktssannolikhet (Pd) 

d. Beräkna risktal (RPN) – RPN = Po * S * Pd 

4) Sammanfatta resultatet med fokus på höga risktal 

5) Genomför åtgärder – upprätta handlingsplan med ansvariga och hålltider 

6) Uppföljningsarbete – innefattar bland annat bedömning av vidtagna åtgärder 

(ansvariga/tid/forum). [3] 

De olika parametrarna som omnämns (feltyp, feleffekt, felintensitet, allvarlighetsgrad m.fl.) 

kommer att förklaras längre fram. Nedan kommer arbetsgången presenteras mer ingående steg 

för steg (steg 1–6) utefter Bogren & Ohlssons struktur följt av ett sjunde steg författarna valt 

att kalla för utvärdering och dokumentation. Steg 7 baseras på teorier hämtade från Britsman 

et al. Anledningen till valet av denna struktur är att författarna har angripit problemet på det 

sättet och tillämpat den strukturen praktiskt. 

Steg 1) Definition och avgränsning av systemet 

Genomförandet inleds med att klargöra ramverket för systemet, vilket görs genom att 

definiera det och avgränsa det. Detta görs genom att fastställa följande punkter: [3] 

• Systemets funktion 

• Systemets prestanda 

• Systemets användningsområde 

• Systemets begränsningar 

Utöver huvudfunktion bör även bifunktion för systemet listas. Till exempel: [3] 

Huvudfunktion för motor i bil: att driva fordonet 

Bifunktion för motor i bil: att värma kupén 

Det är även viktigt att ur säkerhetssynpunkt beakta kundens förväntningar på produkten och 

de risker för felanvändning som föreligger. Även de påfrestningar som produkten utsätts för 

under tillverkning, lagerhållning och användning ska beaktas ur miljösynpunkt och noggrant 

beskrivas. [3] 

I genomförandet av en K-FMEA är det viktigt att inledningsvis fastställa driftstiden för det 

system som analyseras. Anledningen till detta är att potentiella inkörningsfel (monterings- 

eller materialfel) kan föreligga som i ett senare skede kan ge upphov till förslitningsfel 

(mekanisk utslitning, korrosion etc.). [3] Felintensiteten (Z(t)) varierar över tid i form av en 

produkts livscykel (t) indelad i tre perioder: 1) begynnelseperiod, 2) bästperiod och 3) 
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slutperiod, där risken för inkörningsfel är stor i början medan risken för förslitningsfel är stor i 

slutet. Detta kan illustreras genom exemplifiering av felintensitetsvariationen för en bil där 

driftstiden uttrycks i miltal. Som illustrativt hjälpmedel används ett felfrekvensdiagram 

(badkarskurva), (se Figur 26) [1, 3]. 

 

Figur 26 – Illustration över ett systems felintensitet (Z(t)) variation med driftstiden (="badkarskurva") i 
form av en produkts livscykel (t), som i detta fall är exemplifierat genom en bils filintensitetsvariation 
över antalet mil, t ex antal fel/1000 mil som funktion av en specifik körsträcka. 
1) Begynnelseperiod (tidsmässigt avtagande risk för inkörningsfel) 
2) Bästperiod (lågriskintervall) 
3) Slutperiod (tidsmässigt tilltagande risk för förslitningsfel), Egen-upprättad modell konstruerad utifrån 
en kombination av inbringade figurer [1, 2].  

Genom att inledningsvis definiera systemet motverkas dubbelarbete vid ett senare skede då 

eventuell uppföljning med ny K-FMEA kan komma att äga rum. Detta då noggrann 

dokumentation finns tillgänglig över ramverket och gränsytorna för systemet, vad som ingår 

och hur det har analyserats. [3] 

Steg 2) Val av analysnivå 

Eftersom K-FMEA kan bedrivas vid olika tillfällen under ett fortlöpande projekt och 

samtidigt mer eller mindre ingående vad gäller detaljering, är det viktigt att definiera 

analysdjupet. Tidigare under det föregående avsnittet konstaterades att FMEA baseras på viss 

information. Denna inbringas under planeringsstadiet tillsammans med allokering av den 

kunskap och de erfarenheter som infinner sig hos dem som bedriver den aktuella analysen [2, 

3]. Ju längre in i ett projekt som FMEA tillämpas desto djupare analys bedrivs [2].  

Metoden är tidskrävande, och av den anledningen behöver analysen koncentreras till att 

endast behandla vissa systemdelar [3]. Denna koncentration är vad som utgör val av 

analysnivå och sker på antingen: system-, delsystem- eller komponentnivå [2, 3]. Tidigt i ett 

projekt kommer analyserna att ske mer övergripande på systemnivå. Lite längre in i projektet 
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kommer analyserna att ske på delsystemnivå, och sent in i projektet sker analyserna på 

detaljerad komponentnivå. Kontinuerligt för varje nivå exkluderas de delar i systemet som har 

verifierats vara erkända fungerande lösningar. [3] Med andra ord återstår endast ett fåtal 

komponenter att analysera på den lägsta nivån [2].  

Det finns en risk för att vissa feltyper passerar oupptäckta utifall en blandning av analysnivåer 

görs, exempelvis att motorn analyseras på komponentnivå medan systemet i övrigt analyseras 

övergripande på systemnivå. Därför förespråkas att en analysnivå selekteras för varje FMEA. 

Är det första gången metoden tillämpas, exempelvis vid framtagning av en ny produkt eller 

utifall resursåtgången är väldigt begränsad? Kanske den mängd information som inbringas vid 

förberedelserna, vilket nämndes under rubrik Förutsättningar och förberedelser för FMEA, s. 

XLV, är i väldigt liten mängd? Då utförs en övergripande K-FMEA på systemnivå. Med 

utgångspunkt ifrån det resultat som denna erhåller kan därefter beslut fattas huruvida företaget 

väljer att gå vidare och genomföra en mer ingående analys eller inte. Detta sker då på 

delsystemnivå eller komponentnivå. [3] 

Analysdjupet fastställs med avseende på projektets omfattning och tidsskede, vilket kan te sig 

enligt följande två scenarion: [2] 

1. Principlösningar – Systemkonstruktion 

Detta val görs utifall analysen bedrivs tidigt in i projektet – på system- eller 

delsystemnivå. Systemnivå väljs utifall låg kännedom finns i hela konstruktionen, 

exempelvis om hela systemet är nytt. Delsystemnivå väljs utifall särskilda avgörande 

delar är nya, exempelvis ett försörjningssystem. Då K-FMEA bedrivs på dessa nivåer 

behöver nödvändigtvis inte någon kvantifiering av felintensitet och 

upptäcktssannolikhet göras. Anledningen till detta är att underlag många gånger 

saknas och istället betraktas systemet som en enhet. [2] 

 

2. Komponent-/detaljkonstruktion 

Detta val av nivå görs utifall analysen bedrivs långt in i projektet. På denna nivå har de 

allra flesta komponenter exkluderats genom att deras funktionalitet har verifierats och 

således återstår endast ett fåtal komponenter att analysera. Utförs en K-FMEA på 

detaljnivå ska de komponenter som återstår för analys, studeras på detaljnivå in i 

minsta beståndsdel om så är nödvändigt. Det bör understrykas att komponentnivån 

endast selekteras under förutsättning att de eventuella ändringar som har gjorts på 

föregående nivåer, men också på komponentnivån, inte har någon väsentlig påverkan 

på systemet i övrigt. Med detta menas att felförekomster och felintensiteter inte 

märkbart är påverkbara i andra delar av systemet genom de komponentutbyten och 

delsystemförändringar som tidigare har skett. [2] 

Val av analysdjup görs främst utifrån den informationsmängd som finns att tillgå. Utifall 

information gällande underhåll, komponentutbyten, tidigare genomförda FMEA etc. finns 

tillgängliga, rekommenderas att denna används och beaktas vid val av analysnivå. Slutligen 

vill det sägas att detta moment alltid är en balansgång. Detta genom att en avvägning mellan 

tid/arbete för analys och resursåtgång/kostnad för att upptäcka feltyper är ofrånkomlig. [3] 
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Steg 3) Genomgång av systemets funktioner 

Det tredje steget i genomförandet av K-FMEA handlar om att kartlägga systemets funktioner, 

vilket är angeläget att göra för att kunna fastställa de feltyper, felorsaker och feleffekter som 

komponenterna kan uppge. Viktigt är att detta görs ända ner på komponentnivå för att 

samtliga i K-FMEA-gruppen får en klar bild över hur systemet fungerar och dess 

komponenter samverkar. Denna bild måste vara enhetlig, med andra ord ska alla ha samma 

bild av vilka systemets funktioner är. [3] 

Olika hjälpmedel finns att använda då detta steg genomförs. Bogren & Ohlsson föreslår 

sprängskisser, blockdiagram eller flödesdiagram. [3] Britsman et al föreslår istället en 

komponentlista ihop med en skiss/ritning. Valet görs utifrån aktuell analysnivå som 

fastställdes i föregående steg. Om hårdvara i form av en prototyp eller dylikt finns att tillgå 

rekommenderas att denna nyttjas också då en sådan bidrar till att feltyper enklare kan 

identifieras. [2] Anledningen till Britsmans et al rekommendation av hjälpmedel torde bero på 

att deras metod för genomförande av K-FMEA tycks ha integrerat steg 3) med steg 4) som nu 

följer. 

Steg 4) Definition av systemets ingående komponenter 

I detta steg handlar det om att de komponenter som analyseras förslagsvis ska definieras 

genom att upprätta ritningsunderlag för dessa. Alla delar numreras och rangordnas i ritningen 

och sammanställs i numerisk fallande ordning i en komponentlista som används som 

utgångspunkt i nästkommande steg. [3] 

Steg 5) Definition av feltyper och felorsaker 

Bogren & Ohlssons definition av en feltyp är på vilket sätt en produkt/process kan fela. 

Respektive feltyp måste tydliggöras för att inte förväxla dessa med felorsakerna. Definitionen 

av felorsak är vad som ligger till grund för att en feltyp inträffar. [3] 

För att praktiskt demonstrera skillnaden dessa parametrar emellan, listas i Tabell 35. 

Tabell 35 – Exempel på feltyper och felorsaker som kan förekomma på ett spjäll i en motor. [3] 

Feltyp Felorsak 

Feldimensionerat hål Sliten borr 

Sitter snett Felmonterad 

Spricka Materialfel 

Överbelastning 

Vilka feltyper ska listas? Såväl konstruktionsfel (t ex dimensioneringsfel) som tillverknings-

/monteringsfel (t ex felgjuten/felvänd) ska listas för att i efterföljande led kunna producera 

och montera komponenten korrekt. [2] Feltyper som kan förorsakas av kunden genom felaktig 

användning/hantering ska också listas [3]. Alla feltyper som ur företagets perspektiv är 

konstruktionsmässigt påverkbara måste listas. Med andra ord är det viktigt att potentiella 

feltyper inte exkluderas med motiveringen ”det händer aldrig”, ”det upptäcks säkert under 

kontroll” eller ”det ser montören”. Denna gallring sker i ett steg längre fram, nämligen under 

värderingen då respektive feltyper erhåller ett risktal. [2] 
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Under detta arbetsmoment har K-FMEA-gruppen nytta av all relevant information som 

inbringats tidigare i kombination med respektive gruppmedlems kreativitet. Brainstorming är 

ett bra verktyg att använda, där gruppmedlemmarna förutsättningslöst antecknar alla de 

feltyper som de kan komma på. I synnerhet utifall det rör sig om en första K-FMEA och 

identifiering av nya feltyper. [2] 

För varje feltyp antecknas den bakomliggande anledningen till varför feltypen uppstår 

(felorsaken). Det är inte ovanligt att feltyper kan ha flera felorsaker, vilket bland annat 

förekommer för feltypen spricka Tabell 35 som illustrerades tidigare i detta avsnitt. Dessa 

felorsaker är då oberoende och måste således listas separat. [2] 

Steg 6) Ifyllning av K-FMEA-blankett 

För att kunna beskriva hur detta steg går till behöver en redogörelse för hur blanketten är 

uppbyggd göras. Detta görs genom att respektive del av blanketten förklaras i löpande text 

nedan. För övrigt finns egenupprättad blankett ifylld under Bilaga E – K-FMEA generellt för 

FSW LEGIO (systemnivå), Bilaga F – K-FMEA för FSW LEGIO 4UT (komponentnivå) och 

Bilaga G – K-FMEA för FSW LEGIO 5UT (komponentnivå). 

Bogren & Ohlsson har valt att dela in blanketten i två delar: 1) blanketthuvud och 2) kolumner 

[3]. 

Blanketthuvudet består av: 1) Huvudsystem (system på vilken analysen genomförs), 2) 

Artikelbenämning/detalj (delsystem som analyseras), 3) Ritning nr. (nummer på ritningen för 

delsystemet), 4) TB nr. (nummer på den tekniska bestämmelsen för produkten), 5) Leverantör 

(leverantören för delsystemet, 6) Sidnumrering (aktuell sida av totala antalet sidor), 7) 

Funktion (vad analyserad artikel/delsystem), 8) Datum/Utfärdad av samt 9) Projekt. [2, 3] 

 

Figur 27 – Illustration av ett ifyllt blanketthuvud för K-FMEA. [3] 

Kolumnerna består av: Artikel (komponent nr., funktion), Felkarakteristik (feltyp, felorsak, 

feleffekt på komponent/system, provning), Värdering (felintensitet (Po), allvarlighetsgrad (S), 

upptäcktssannolikhet (Pd), risktal (RPN)), Åtgärder (rekommenderad åtgärd, åtgärdsansvarig, 

vidtagen åtgärd) och slutligen ytterligare en värdering. [2, 3] 

Denna del är den allra mest väsentliga, då informationen som ifylles i kolumnerna är vad som 

utgör själva feleffektsanalysen. [3] 

Artikel – Nr: Här listas den information som sammanställdes i steg 4), dvs. i ordningsföljd de 

komponenter som ska analyseras. Funktion: Här listas den information som sammanställdes i 

steg 3), dvs. respektive komponentfunktion. [2, 3] 
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Felkarakteristik – Feltyp: Här listas ena delen av den information som sammanställdes i steg 

5), dvs. feltyperna som kan uppstå hos respektive komponent. Felorsak: Här listas den andra 

delen av den information som sammanställdes i steg 5), nämligen de bakomliggande 

anledningarna till varför respektive feltyp inträffar. Feleffekt på komponent/system: Här listas 

konsekvenserna av respektive feltyp, vilket görs dels med avseende på komponent och dels 

med avseende på systemet. Den sistnämnda är viktigast att beakta då denna ligger till grund 

för allvarlighetsgraden hos respektive feltyp. Ibland väljer företag att dela upp denna kolumn i 

två, men allt som oftast är den sammanslagen till en. [2, 3] Provning: Här listas för varje 

felorsak de provformer som kan leda till att motsvarande feltyp kan upptäckas. Samtliga 

provformer som listas måste vara sådana som förekommer under utvecklingsprocessen, dvs. 

innan dess att de levereras till kund. Exempel på provformer kan vara riggprov, dragprov, 

systemprov, testkörning, monteringstest. [2] 

Värdering – Felintensitet (Po): Här tilldelas respektive feltyp ett risktal, ett numeriskt värde 

med bedömningsskala 1–10, där 1 innebär att det är mycket osannolikt att felet uppstår medan 

10 är innebär mycket hög sannolikhet för att felet inträffar. Po är en förkortning som 

härstammar från engelskans Probability of Occurrence. Detta värde estimeras utifrån den 

kunskap som finns om respektive feltyp i form av tillgänglig mätdata, reklamationer, driftstid, 

gruppmedlemmarnas erfarenheter etc. Allvarlighetsgrad (S): Här tilldelas respektive 

kombination av feltyp/felorsak ett numeriskt värde från 1–10 som representerar hur allvarligt 

felet skulle vara då det inträffar. S är en förkortning som härstammar från engelskans Severity. 

Som nämndes i föregående stycke är feleffekten på systemet avgörande för 

allvarlighetsgraden. Upptäcktssannolikhet (Pd): Här tilldelas respektive feltyp ett numeriskt 

värde från 1–10 som representerar sannolikheten för att feltypen upptäcks under de 

provformer som har angetts. Pd är en förkortning som härstammar från engelskans 

Probability of Detection. Upptäcktssannolikheten (Pd) är direkt beroende av värdet på 

felintensiteten (Po). Nedan följer tre tabeller (Tabell 36,   
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Tabell 37 och Tabell 38) för en tydligare redogörelse av hur bedömningsskalan för varje 

parameter ser ut: [2] 

Tabell 36 – Lista över kriterier för bedömning av felintensitet (Po). [2] 

Kriterier för bedömning av felintensitet (Po) Frekvens Värdering 

Osannolikt att felet uppträder <1/100 000 1 

Mycket liten sannolikhet för att felet uppträder <1/10 000 2–3 

Låg sannolikhet för att felet uppträder <1/1000 4–5 

Viss sannolikhet för att felet uppträder <1/100 6–7 

Hög sannolikhet för att felet uppträder <1/10 8–9 

Mycket hög sannolikhet för att felet uppträder <1/1 10 
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Tabell 37 – Lista över kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad (S). [2] 

Kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad (S) Värdering 

Ingen olycksrisk eller produktpåverkan då felet uppträder 1 

Ingen olycksrisk eller ringa produktpåverkan, men intakt funktionalitet om 

felet uppträder 

2–3 

Mycket liten olycksrisk eller risk för reducerad funktionalitet om felet 

uppträder 

4–6 

Olycksrisk vid särskilda omständigheter eller utebliven funktionalitet om 

felet uppträder 

7–9 

Allvarlig risk för personskada om felet uppträder 10 

Tabell 38 – Lista över kriterier för bedömning av upptäcktssannolikhet (Pd). [2] 

Kriterier för bedömning av upptäcktssannolikhet (Pd) Värdering 

Felet upptäcks alltid då det uppträder 1 

Normal sannolikhet för att felet upptäcks (vid ca 75 % felintensitet) 2–4 

Viss sannolikhet för att felet upptäcks (vid ca 50 % felintensitet) 5–7 

Liten sannolikhet för att felet upptäcks (alt. feltyp ingår ej i provprogram) 8–9 

Osannolikt att felet upptäcks (alt. feltyp kan inte genomgå prov) 10 

Risktal (RPN): Detta är ett mått på kriticiteten som föreligger hos respektive feltyp. Risktalet 

beräknas genom att multiplicera de numeriska värdena för parametrarna: felintensitet (Po), 

allvarlighetsgrad (S) och upptäcktssannolikhet (Pd), enligt följande: [2] 

𝑅𝑃𝑁 (1)  =  𝑃𝑜 ∗  𝑆 ∗  𝑃𝑑 

Formel 17 – Beräkning av RPN (1) = Po * S * Pd. [2] 

RPN är en förkortning som härstammar från engelskans Risk Priority Number. Det är 

förhållandevis tidskrävande att genomföra dessa beräkningar, men ack så viktigt då dessa 

risktal utgör viktiga mått för att se vilka feltyper som är mest allvarliga och således kritiska att 

beakta. Det går att förenkla beräkningen av RPN genom att antingen exkludera 

upptäcktssannolikheten helt, eller göra en tilläggsbedömning av upptäcktssannolikheten precis 

inför provformerna. Formlerna för dessa alternativ ser ut på följande sätt: [2, 3] 

𝑅𝑃𝑁 (2)  =  𝑃𝑜 ∗  𝑆 

Formel 18 – Beräkning av RPN (2) = Po * S. [2] 

𝑅𝑃𝑁 (3)  =  (𝑃𝑜 +  𝑃𝑑)  ∗  𝑆 

Formel 19 – Beräkning av RPN (3) = (Po + Pd) * S. [2] 

Varför den tredje och sista formeln används i vissa sammanhang, är för att allvarlighetsgraden 

(S) tilldelas en högre viktning, vilket en del anser är ett bättre alternativ. Emellertid är det 

oftast den första formeln som används. [3] 

Åtgärder – Rekommenderad åtgärd: Här listas för de feltyper som tilldelats höga risktal 

(RPN), rekommenderade åtgärder att senare vidtas. Om mot förmodan ingen åtgärd skulle 

anses vara nödvändig måste det också noteras. Anledningen är att erhålla kvittens för att alla 

högrisktal har beaktats. [3] Denna kolumn är under kategorin åtgärder den viktigaste då det 
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endast är genom konkreta åtgärder som feltyper, felorsaker och feleffekter kan reduceras eller 

helt och hållet elimineras. [2] Observera att åtgärderna ska försöka leda till att felintensiteten 

(Po) minskar och upptäcktssannolikheten (Pd) ökar. Allvarlighetsgraden (S) kan aldrig 

påverkas, utan den är konstant [3]. Åtgärdsansvarig: Här listas en person som är ansvarig för 

att åtgärden vidtas. Vidtagen åtgärd: Här listas den åtgärd som har vidtagits [2, 3]. 

Värdering – På samma sätt som tidigare repeteras värdering och en ny beräkning av RPN 

görs, men denna gång med hänsyn till de vidtagna åtgärderna [2, 3]. 

Steg 7) Utvärdering och dokumentation 

Utvärdering är viktigt för att på ett bra sätt kunna presentera resultatet med fokus på stora 

risktal. En FMEA-analys omfattar ofta 10 tätskrivna blankettsidor med en massiv mängd 

information. För personer som inte är direkt insatta i problemområdet kan detta uppfattas 

otydligt. Därför är det viktigt att summera de viktigaste felmöjligheterna som har högst 

kriticitetstal. [2] Ett bra sätt att åskådliggöra denna information är genom ett histogram [1]. 

Histogram ett bra verktyg för att hantera stora datamängder och illustrera de olika 

mätningarna fördelat i klasser [1, 2]. 

Ett histogram är en form av stapeldiagram, vars staplar inte har något mellanrum [1, 2]. När 

histogram upprättas vid FMEA illustreras på x-axeln kriticitetstal (RPN) och på y-axeln 

antalet förekommande feltyper [2].  
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Bilaga K – Teori rörande DFA 

 

I denna bilaga presenteras mer ingående teori rörande DFA. 

 

DFA 

Härnäst kommer teori gällande DFA att presenteras. 

Vad är DFA? 

DFA är en akronym för Design for Assembly och kan definieras som design av en produkt för 

att underlätta montage. Metoden nämns ofta i kombination med DFM som står för Design for 

Manufacture. Boothroyd, Dewhurst och Knight valde att integrera dessa till en metod kallad 

DFMA [1]. Egan beskriver det så att DFMA består av DFA och DFM, (se Figur 28) [2]. 

 

Figur 28 – Illustration av vad som inryms i DFMA, nämligen DFA och DFM. [2] 

Boothroyd, Dewhurst och Knight väljer istället att tydliggöra DFMA och dess beståndsdelar 

genom att illustrera arbetsflödet, (se Figur 29) [1]. 
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Figur 29 – Illustration av DFMA-processen. [1] 

Eskilander har till skillnad från Boothroyd, Dewhurst och Knight en liten bredare syn på 

DFA-begreppet. Han anser att utöver att underlätta montage för en produkt, handlar DFA även 

om att reducera antalet komponenter [3]. Det bör klargöras att den syn på DFA som 

Eskilander har, är också den som författarna delar i genomförandet av denna studie. 

Historik bakom DFA 

Den ursprungliga DFA-metoden härstammar från arbete under 1960-talet gällande 

automationshantering [4]. Anledningen till detta var att lönerna skenade iväg under denna 

period vilket fick ledningsgrupper inom företag att fokusera på automatiserad 

monteringsteknik [3]. Vad som skedde var att en klassificeringsteknik upprättades för att 

automatisera hanteringen av mindre komponenter [5]. Herbertsson hävdar att relationen 

mellan produktdesign och automatiserad monteringsteknik ökade [6]. Dock dröjde det ända 

fram till tidigt 1980-tal innan DFA började tas på allvar i företagsbranschen. Detta då det inte 

längre gick att blunda för de fördelar som en implementering av metoden medförde. 

Forskning påvisade att de främsta fördelarna kom av att simplifiera en produkts formgivning 

genom att reducera antalet komponenter [1]. För att kunna åstadkomma komponentreducering 

upprättades riktlinjer för DFA bestående av tre kriterier. DFA-metodologin var nu född [7]. 
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Hur fungerar DFA? 

De tre kriterierna inom DFA-metodologin utgör den fundamentala delen. Varje komponent 

som analyseras av en produkt behöver analyseras utifrån dessa tre kriterier, vilka är: [8] 

1. Då produkten är i drift, rör sig då enskilda komponenter i förhållande till alla andra 

monterade komponenter. Endast brutto-rörelser bör övervägas – små rörelser som 

kan försummas då de är integrerade i elastiska element är icke godkänt. 

2. Måste komponenten vara av annat material än de övriga som är monterade? Endast 

fundamentala argumentationer rörande materialegenskaper är godtagbara 

anledningar. 

3. Måste komponenten vara separerbar från övriga monterade komponenter för att 

annars skulle nödvändigt montage och dismontage av andra separata delar förhindras. 

Nedan exemplifieras hur DFA kan ta sig uttryck då det tillämpas. I exemplet visas 

inledningsvis två figurer (Figur 30 och Figur 31) med tillhörande figurtext samt en punktlista 

för utförande av DFA enligt de tre kriterierna. [1] 

 

Figur 30 – Illustration av en konfiguration av erforderligt montage av motorenhet. [1] 

1. Basenhet: Eftersom denna del är den första som monteras, kombineras den inte med 

någon annan del I anslutningsmomentet. Därför är den i teorin nödvändig att ha som 

utgångspunkt. 

2. Lager/bussningar (2): Dessa uppfyller inte kriterierna, för de kan teoretiskt sett bestå 

av samma material. 
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Figur 31 – Illustration av ett förslag på DFA för en motor. [1] 

3. Motor: Motorn är i sig ett standard-submontage bestående av ett flertal komponenter. I 

detta fall är dessa komponenter tillverkade av en leverantör. Således kan inte 

kriterierna tillämpas och motorn behöver ses som en nödvändig separat del. 

4. Motorskruvar (2): Separata fästelement uppfyller inte alltid kriterierna eftersom ett 

integrerat fästelement alltid är teoretiskt möjligt. 

5. Sensor: Detta är ett annat standard-submontage och kommer att betraktas som ett 

nödvändigt separat objekt. 

6. Ställskruv: Teoretiskt inte nödvändigt. 

7. Distans (2): Dessa uppfyller inte kriterierna; De kunde integreras i basenheten. 

8. Ändplåt: Måste vara separat för att kunna monteras med nödvändiga föremål. 

9. Ändplåtskruvar (2): Teoretiskt sett inte nödvändiga. 

10. Plastbussning: Kan vara av samma material som, och därför kombinerad med, 

ändplåten. 

11. Skyddskåpa: Kan kombineras med ändplattan. 

12. Skyddsskruvar (4): Teoretiskt sett inte nödvändiga.  

Genom ovanstående DFA står det klart att av de ursprungliga 19 komponenterna är det i 

teorin endast fyra separata delar som är nödvändiga. Detta utifall montage för motorn och 

sensorn kan fästas med snäppfunktion eller skruv direkt i basen. Dessa fyra representerar 

det minimala antalet komponenter nödvändiga utan att begränsa produktdesignen rent 

praktiskt. Resultatet av komponentreduceringen som DFA genererar visas i Figur 32. [1] 
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Figur 32 – Illustration av potentiell ny design för motorenhet efter genomförande av DFA. [1] 

I nästa steg är det nödvändigt för design ingenjören att motivera varför de delar i 

konstruktionen som inte uppfyller kriterierna finns där. I regel förs en argumentation där 

ingenjören belyser praktiska, tekniska och/eller ekonomiska fördelar med dessa delar. I 

ovanstående exempel skulle ett motiv till att behålla de två skruvarna vara en skruv för att 

säkerställa motorns position och en skruv för att vidhålla sensorn på plats. Alternativen till 

skruvarna är i detta fall inte ekonomiskt lönsamma eller funktionellt fördelaktiga då det 

handlar om en produkt med låga produktionsvolym. Vad gäller de pulvermetallurgiska 

bussningarna, skulle dessa vara ersättliga med liknande alternativ i nylon, vars 

materialegenskaper bland annat innefattar god friktion. Resterande delar är svårmotiverade. 

[1] 

När en alternativ design ska tas fram måste ingenjören ta hänsyn till monteringstid och 

kostnader. Detta för att kunna utvärdera den nya designen och beräkna hur mycket företaget 

potentiellt kan spara. Boothroyd, Dewhurst och Knight beräknar detta genom ett Designindex; 

ett mått på hur effektiv den nya designen ställer sig gentemot den föregående. [1] 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
3 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

Formel 20 – Generell formel för beräkning av designindex. [1] 

För att fortsätta med exemplet ovan illustreras i Tabell 39 hur det skulle kunna te sig för 

motorenhetens ursprungliga design, illustrerad tidigare i Figur 30 och Figur 31. 

Tabell 39 – Lista över mätvärden för parametrar i syfte att beräkna Designindex för den ursprungliga 
designen på motorenheten. [1] 

Komponent Ursprungligt 

antal 

Teoretiskt 

nödvändigt 

antal 

Monterings-

tid (s) 

Monterings-

kostnad (c)a 

Basenhet 1 1 3,5 2,9 

Lager/Bussningar 2 0 12,3 10,2 
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Motor submontage 1 1 9,5 7,9 

Motorskruvar 2 0 21,0 17,5 

Sensor submontage 1 1 8,5 7,1 

Ställskruvar 1 0 10,6 8,8 

Distans 2 0 16,0 13,3 

Ändplåt 1 1 8,4 7,0 

Ändplåtsskruvar 2 0 16,6 13,8 

Plastlagring 1 0 3,5 2,9 

Kablage/Trådledningar - - 5,0 4,2 

Omorientering - - 4,5 3,8 

Skyddskåpa 1 0 9,4 7,9 

Skyddsskruvar 4 0 31,2 26,0 

Totalt 19 4 160,0 133,0 
 

a För en arbetslön om $30/h. 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
3 ∗ 4

160,0
= 7,5 % 

Formel 21 – Beräkning av designindex utifrån värden på parametrar listade i Tabell 39. [1] 

Detta ställs sedan emot en likadan tabell men med värden baserat på den nya designen, 

illustrerad i Figur 32. Värdena för den nya designen listas i Tabell 40. 

Tabell 40 – Lista över mätvärden för parametrar i syfte att beräkna Designindex för den nya designen 
på motorenheten. [1] 

Komponent Ursprungligt 

antal 

Teoretiskt 

nödvändigt 

antal 

Monterings-

tid (s) 

Monterings-

kostnad (c)a 

Base 1 1 3,5 2,9 

Motor subassembly 1 1 4,5 3,8 

Motor screw 2 0 12,0 10,0 

Sensor subassembly 1 1 8,5 7,1 

Set screw 1 0 8,5 7,1 

Thread leads - - 5,0 4,2 

Plastic cover 1 1 4,0 3,3 

Totalt 6 4 46,0 38,4 
 

a För en arbetslön om $30/h. 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
3 ∗ 4

46,0
= 26,0 % 

Formel 22 – Beräkning av designindex utifrån värden på parametrar listade i Tabell 40. 

Genom att bedriva DFA kan företag gynnas på många sätt. Eskilander väljer att dela in dessa i 

gynnsamma kortsiktiga effekter och gynnsamma långsiktiga effekter, vilka illustreras i Tabell 

41 [3].  
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Tabell 41 – Lista av kortsiktiga och långsiktiga effekter som tillämpning av DFA kan generera. [3] 

Typ av effekt Beskrivning 

Kortsiktiga effekter Initialt rör det sig om kostnadsbaserade mål 

såsom: 

• Reducering av komponentantal 

• Reducering av monteringstid 

• Reducering av tillverknings- och 

monteringskostnader 

Långsiktiga effekter Vid tillämpning av DFA önskar företaget 

erhålla långsiktiga mål såsom: 

• Förbättrad produktkvalitet 

• En samverkande arbetsmiljö för 

ingenjörsarbete 

 

Vidare väljer Eskilander att illustrativt förmedla en generell bild över vilka positiva effekter 

som DFA kan medföra, (se Figur 33) [3]. 

 

Figur 33 – Illustration av vilka effekter som genomförande av DFA på en produkt kan få vid 
produktutveckling. [3] 

Det förekommer även att företag väljer att integrera benchmarking i DFA. På så vis kan 

företag analysera sina konkurrenters produkter genom att belysa vilka styrkor och svagheter 

de har [3]. Detta är gynnsamt inte minst när särskilda konkurrenter börjar bli alltför 

slagkraftiga. Freckleton et al, Miles samt Funk hävdar att genom integration av benchmarking 

i DFA bistås företag att jämföra sina produkter med konkurrenters. Därigenom kan eventuella 

glapp dem emellan reduceras, såsom skillnader i montering, fabrikat, inventering, tillverkning 

etc. reduceras [9–11]. 

Dessvärre finns i dagsläget ingen metod för att proaktivt kvantifiera nyttan som erhålls genom 
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DFA. En del företag är bättre än andra när det kommer till att samla information i förväg för 

att ha ett bättre underlag för att bedriva DFA. Naturligtvis innebär det att företag lyckas mer 

eller mindre bra när de tillämpar metoden [3].  

Utvärderingsfilosofier inom DFA 

För att kunna förbättra något krävs en utvärderingsprocess för att säkerställa huruvida en 

förbättring har ägt rum, samt för att mäta och jämföra resultat före och efter vidtagna åtgärder. 

Enligt Eskilander selekteras först en eller ett fåtal mätbara parametrar, varefter utvärderingen 

sker utifrån erhållna värden på dessa parametrar [3]. 

När en kund står inför ett köp brukar ofta priset och produktfunktion utgöra parametrar för 

utvärdering. Kunden utvärderar sedan genom att jämföra olika produkter på marknaden, vilket 

innefattar såväl objektiva som subjektiva åsikter. Objektiva åsikter utgörs av pris och 

funktionalitet medan subjektiva åsikter utgörs av bland annat kundens individuella 

designtycke och smak för särskilda varumärken [3]. Hill väljer att benämna sådana parametrar 

för orderkvalificerare och ordervinnare [12]. En orderkvalificerare representerar de 

parametrar som ligger till grund för kundens slutgiltiga val. En ordervinnare representerar den 

parameter som i slutändan är avgörande för kundens köp [3]. 

Utvärdering av hur väl lämpad en produkt är designmässigt i avseende på montering beror på 

monteringsprocessen. Manuell montering kräver vissa parametrar för utvärdering medan 

automatiserad montering kräver oftast ännu fler parametrar. Svårigheten i detta arbetsmoment 

är att finna de bäst lämpade parametrarna för att kunna mäta resultatet [3]. Detta är något som 

även stärks av Daetz genom följande yttrande [13].  

”The first step to achieving consistent quality is being able to measure attributes of interest”. 

[13] 

Eskilander hävdar sedan att identifiering av behovsattribut i sammanhanget kan likställas med 

kännedom om de krav på produkten som finns rörande monteringsprocessen. Hur sedan 

utvärderingen av DFA går till, med andra ord mätning av monteringsvänligheten hos 

produkten, ter sig på olika sätt. Kostnader för både komponenter och montering av dessa är 

vanliga parametrar att använda vid mätning av DFA. [3] Även monteringstid är vanligt 

förekommande, vilken användes tidigare i motorenhetsexemplet i Tabell 39 och Tabell 40 

baserat på Boothroyd, Dewhurst och Knights metod för DFA. [1] Emellertid är dessa bara ett 

fåtal nämnda parametrar av det totala antalet existerande, lämpade för att mäta 

monteringsvänligheten hos en produkt [14]. 

Den approach ett företag har under en utvärderingsprocess genom DFA präglar också 

slutresultatet. Holbrook & Sackett belyser vikten av en positiv jargong. De hävdar att istället 

för att måla upp alla negativa saker rörande den befintliga konstruktionen gynnas företag av 

att fokusera på att förslå ny formgivning. [15] Således bör istället en intern diskussion rörande 

val av kvalitativ kontra kvantitativ utvärderingsmetodik föras [3]. 

Miyikawa et al framhäver monteringsvänlighet som ett abstrakt begrepp och därigenom ett 

direkt svårbestämt mätetal [16]. Takahashi et al påstår att den bästa utvärderingsmetodiken är 

att undersöka lämpligheten av en specifik produkts produktionsmetod [17]. Shimida belyser 
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svårigheten i att kvantitativt utvärdera DFA under utvecklingsstadiet av en produkt [18]. 

Kvalitativ utvärderingsmetodik definieras av Eskilander som en metod för utvärdering av 

huruvida en produkt är lämpad för en särskild monteringsprocess eller inte. Detta sker genom 

att särskilda kriterier bestäms. Han definierar kvantitativ utvärderingsmetodik som en metod 

vars resultat pekar på att det tar X antal sekunder och kostar X (SEK) att montera en specifik 

produkt [3]. 

Anledningar till att inte implementera DFA 

Nu kanske ni undrar varför inte DFA används i större utsträckning än det gör? Carlsson har 

lyft tre anledningar till varför inte DFA förekommer mer inom svensk industri: [19] 

• För lite kunskap om metoden: Det är i regel endast ett fåtal företag eller egentligen 

endast en liten specialistgrupp inom dessa företag som har tillräckligt hög 

kunskapsnivå för att implementera DFA. Produktutvecklare i form av konstruktörer 

och ingenjörer behöver därför intern-utbildas för att säkerställa att kunskapsnivån är 

hög över hela produktionslinan. [19]  

• Ledningsgruppen prioriterar annorlunda: Carlsson genomförde en survey-

undersökning. I resultatet av denna påvisades att genomgående valde 

ledningsgrupperna att prioritera produktprestanda högre än reducering av 

tillverkningskostnader. [19] 

• För hög arbetsbelastning: Ingenjörer upplever att de i praktiken ”drunknar” i arbete. 

De känner därför att tiden inte räcker till för att sätta sig in i nya teorier, metoder och 

verktyg. [19]  

Utveckling av DFA-metodologi 

Det finns rikligt med utvärderingsmetoder inom DFA som har framkommit med åren, såväl 

kvalitativa som kvantitativa. Sackett & Holbrook identifierade 1988 nio olika DFA-metoder 

[20]. År 1997 lyckades Egan identifiera några fler, (se Tabell 42) [2]. 

Tabell 42 – Lista över identifierade DFA-metoder med respektive upphovsman och deras nationella 
härkomst. [2] 

DFA-metod Författare Ursprung 

Assembly Evaluation Method 

(AEM) 

Ohashi 

Yano 

Japan 

Boothroyd-Dewhurst DFMA Boothroyd 

Dewhurst 

USA 

A systematic approach to 

Design for Assembly 

Miles 

Swift 

Storbritannien 

A designers guide to optimise 

the assemblability of the 

product design (DGO)  

Hock USA 

ASSEMBLY DeWinter 

Machiels 

Belgien 

Assembly Oriented Product 

Design (AOPD) 

Bässler 

Warnecke 

Tyskland 

Assembly SYStem (ASSYST) Arpino Italien 
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Groppetti 

Assembly view Sturges USA 

Design for Assembly Cost-

effectiveness 

Yamagiwa Japan 

Product and System Design 

for Robot Assembly 

Davisson 

Redford 

Storbritannien 

Product Design Merit Zorowski USA 

The DFA House Rampersad Nederländerna 

 

Listan kan förmodligen göras ännu längre idag. Klart är att det finns många olika varianter av 

designmetoder. DFA, DFM och DFMA nämndes tidigare och oftast förekommer DFX [3]. 

X:et representerar enligt Erixon ett mål med designarbetet, vilket i DFM berör tillverkning 

och i DFA montering [21]. WDK har valt att se två segment av X:et [22]. 

• En livscykelfas för en produkt (tillverkning, montering, service/underhåll etc.) 

• Ett specifikt område som berör produkten (kostnader, kvalitet, miljöpåverkan etc.) 

Enligt benämns denna akronym som Design for anything [6]. Eskilander har däremot valt att 

placera Design for anything som en helt egen metod som faller under Design for X (DFX) på 

flera hierarkiska nivåer, (se Figur 35) [3].  

 

Figur 34 – Illustration av Design for X (DFX) ur ett hierarkiskt perspektiv. [3] 

Bredden av det här begreppet kan inte undgå någon. Därför bör en avgränsning göras för att 

leda in diskussion på den variant som tillämpas i denna studie, nämligen DFA2. 

Vad är DFA2? 

DFA2 är upprättad av Eskilander och härstammar från DFAA, vilket är en akronym för 

Design for Automatic Assembly. Emellertid är DFA2 även tillämpbar för Design for Manual 

Assembly. [3] Metoden togs fram genom ett samarbete mellan industriföretag och konsulter i 

Sverige som koordinerades av Eskilander [6].  

Tidigare under rubriken Hur fungerar DFA? påvisades den traditionella DFA-metoden enligt 

Boothroyd, Dewhurst och Knight. Resultatet erhölls då genom kvantitativa mätningar av 

komponentantal, monteringstid och monteringskostnad. [1] DFA2 har istället simplifierats 
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genom att den baseras på en kvalitativ utvärderingsmetodik [3]. Syftet med metoden är att 

underlätta för och ge stöd till företaget i produktutvecklingsprocessen. Detta genom att förse 

dem med nödvändig information som hjälper dem att minska riskerna för eventuell 

problematik som kan föreligga i konstruktionen under tidiga utvecklingsfaser. Metoden är 

tillämpbar både på system- och komponentnivå för en konstruktion [6]. 

Genomförande av DFA2-analys 

Vid genomförande av en DFA2-analys används en blankett för dokumentation av mätningen. 

Blanketten består av kolumner innehållande 1) vad som analyseras 2) frågor som 

designingenjören ställer i relation till vad som analyseras och 3) summa av mätetal. Antalet 

frågor skiljer sig beroende på om analysen görs på övergripande system-/delsystemnivå 

(product level) eller ingående komponentnivå (part level). En illustrativ mall för hur dessa två 

blanketter kan se ut finnes under Bilaga O – DFA2-blankett (system-/delsystemnivå) 

respektive Bilaga P – DFA2-blankett (komponentnivå). På systemnivå är det 9 frågor som 

ställs och på komponentnivå är det 18 frågor som ställs (se Figur 35) [3]. 
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Figur 35 – Illustration av vilka frågor som ställs under DFA2 beroende på om analysen görs på 
system-/delsystemnivå eller på komponentnivå. [3] 

Utvärderingsmetodiken för att besvara dessa frågor och kunna fylla i blanketten är kvalitativ. 

Detta innebär att personen eller personerna som genomför utvärderingen approximerar svaret 

utifrån den information som finns. Varje fråga besvaras genom att ett numeriskt värde som 

antingen är 1, 3 eller 9 approximeras. Poängsättning beskrivs enligt följande [3]: 

(1) = Oönskad lösning som bör ses över och designas om. 

(3) = Acceptabel lösning, men inte fullt tillfredsställande. 

(9) = Bästa lösning. 

Hur denna approximation går till varierar beroende på vilken fråga som ställs. Anledningen 

till detta poängsystem är att potentiella faror som ligger bakom fel lösningsalternativ lättare 

kan visualiseras. För alla frågor som tilldelas ett numeriskt värde som inte är 9, avslöjas att en 

bättre lösning är möjlig [3]. Poängsättningen kommer härnäst tydliggöras för först de 9 

frågorna som ställs vid en analys på system-/delsystemnivå och därefter de 18 frågorna som 
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ställs på ingående komponentnivå.  

Poängsättning vid DFA2-analys på system-/delsystemnivå 

Eskilander är upphovsman till poängsättningssystemet, där förklaringar och motivering varför 

det ser ut som det gör finns att tillgå. Därför kommer inte systemet förklaras i denna rapport, 

utan istället delges endast vad som ligger till grund för poängsättningen. [3]  

Fråga 1: Reducera antalet komponenter? 

Instruktioner: Reducera antalet komponenter inom varje modul/system. För stort antal 

komponenter bidrar till ökad arbetsbelastning rörande varje modul/system [3]. 

Tabell 43 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 1: reducera antalet komponenter? [3] 

Utvärdering Poäng 

Antal komponenter < 20 9 poäng 

20 < Antal komponenter < 30 3 poäng 

Antal komponenter > 30 1 poäng 

Fråga 2: Antalet unika delar? 

Instruktioner: Proportionen av antalet unika delar ges av följande förhållande [3]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
∗ 100 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 

Tabell 44 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 2: antalet unika parter? [3] 

Utvärdering Poäng 

Proportion av antalet unika komponenter < 40 % 9 poäng 

40 % < Proportion av antalet unika komponenter < 70 % 3 poäng 

Proportion av antalet unika komponenter > 70 % 1 poäng 

Fråga 3: Huvudkomponent/basenhet? 

Instruktioner: Huvudkomponenten (basenheten) är den första delen i konstruktionen som 

övriga delar utgår ifrån i monteringsprocessen. Samtliga monteringsoperationer som 

genomförs ska göras på huvudkomponenten. Anledningen är att det ska underlätta för fixturer 

och minska mängden information som behövs i en rutinbeskrivning. Denna fråga kan endast 

erhålla poäng 9 eller 1. Detta då det endast finns två alternativ för hur huvudkomponenten 

används vid monteringsprocessen. [3] 

Tabell 45 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 3: huvudkomponent (basenhet)? [3] 

Utvärdering Poäng 

Montering med huvudkomponent 9 poäng 

Montering utan huvudkomponent 1 poäng 
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Fråga 4: Design för huvudkomponent? 

Instruktioner: Designen för huvudkomponenten (basenheten) ska underlätta för 

monteringsprocessen. Andreasen; Boothroyd; Eriksson; Pettersson och Pontén et al nämner 

dem alla tre essentiella faktorer för en ideal design på huvudkomponenten: den ska kunna 

fixeras, hanteras/lyftas och transporteras utan negativ påverkan på orienteringen [23–27]. 

Hur kanter fasas, hål borras och fixturer utformas, är något som behöver göras med 

montering i åtanke. Faserna ska finnas där för att simplifiera processen med att montera 

basenheten i fixturen. Hålen och piggarna bör vara koniska (se Figur 36) [3]. 

 

Figur 36 – Illustration av en huvudkomponent/basenhet och en fixtur. Observera avståndet mellan 
hålen på basenheten och guiderna utanför hålen, samt den koniska formen på piggarna på fixturen. 
[3] 

Engerstam poängterar tyngdpunktens inverkan på designen. Han hävdar att tyngdpunkten 

eller gravitationscentra ska tilldelas en central roll i designutformningen. Följande punkter 

som berör tyngdpunkt ska has i åtanke vid design av huvudkomponent: [28] 

• Eftersträva en så låg tyngdpunkt som möjligt 

• Placera infästningspunkter så långt ifrån varandra som möjligt 

• Använd hålguider/hjälpmedel som underlättar montage 

Tabell 46 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 4: design på huvudkomponent (basenhet)? [3] 

Utvärdering Poäng 

Designen gör att inga fler fixturer eller tillbehör krävs för att 

montera huvudkomponent (basenhet) 

9 poäng 

Designen kräver ett flertal fixturer som alla bara kan fästas 

på ett sätt 

3 poäng 

Designen kräver en eller flera fixturer som alla har 

multifunktionella fästmöjligheter 

1 poäng 
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Fråga 5: Monteringsinstruktioner? 

Instruktioner: Monteringen ska inte kunna gå fel. Därför behöver både produkten vara 

utformad på ett sätt så att det är givet från vilket håll monteringen ska ta vid och i vilken 

ordningsföljd som komponenterna ansluts. Rekommendationen är att ansluta komponenter 

ovanifrån för att på så vis nyttja gravitationskraften [27–29]. Ett annat verktyg som kan 

underlätta monteringsprocessen är en rutinbeskrivning. En rutinbeskrivning är ett styrande 

dokument som ger information om hur enskilda aktiviteter ska utföras [30]. 

Tabell 47 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 5: monteringsinstruktioner? [3] 

Utvärdering Poäng 

Endast en anslutningsriktning används under 

monteringsprocessen 

9 poäng 

Två anslutningsriktningar, alternativt en anslutningsriktning 

till en detalj med flera fästmöjligheter används 

3 poäng 

Tre eller fler anslutningsriktningar används under 

monteringsprocessen 

1 poäng 

Fråga 6: Aktiviteter som kan utföras parallellt? 

Instruktioner: Parallellstrategi behandlades tidigare. Detta är även gynnsamt för 

monteringsprocessen. Genom att aktiviteter utförs parallellt kan monteringstiden reduceras 

rejält. Vidare kan standardiserade metoder och uppsättning av detaljer bidra till att 

kvalitetssäkra monteringsprocessen [31]. På samma sätt för monteringen kan 

rutinbeskrivningar lämpligen användas under detta arbetsmoment [30]. 

För att göra denna utvärdering görs en enkel beräkning utifrån ett flödesdiagram över 

monteringsprocessen, (se Figur 37). I figuren framgår att det vänstra flödesschemat består av 

sammanlagt 9 aktiviteter och det högra 12 [3]. 

 

Figur 37 – Illustration av två exempel på flödesdiagram över en monteringsprocess. Det vänstra 
exemplet innehåller sammanlagt 9 aktiviteter och det högra 12. [3] 
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Graden på parallellstrategi i respektive monteringsprocess kan mätas genom att dividera 

antalet aktiviteter som kan utföras parallellt med det totala antalet aktiviteter i processen. 

Kvoten multipliceras därefter med 100 för att få värdet uttryckt i procent. I det vänstra 

exemplet ser beräkningen ut enligt följande [3]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟
∗ 100 =  

7

9
∗ 100 ≈ 78 %  

Formel 23 – Beräkning av andelen aktiviteter i monteringsprocessen i det vänstra exemplet som kan 
utföras parallellt. [3] 

I det högra exemplet ser beräkningen ut enligt följande [3]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟
∗ 100 =  

10

12
∗ 100 ≈ 83 %  

Formel 24 – Beräkning av andelen aktiviteter i monteringsprocessen i det högra exemplet som kan 
utföras parallellt. [3] 

Tabell 48 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 6: aktiviteter som kan utföras parallellt? [3] 

Utvärdering Poäng 

> 50 % av aktiviteterna kan utföras parallellt 9 poäng 

0 % < andel aktiviteter som kan utföras parallellt < 50 %  3 poäng 

Inga aktiviteter kan utföras parallellt 1 poäng 

 

Fråga 7: Toleranskedja? 

Instruktioner: Toleranser ska undvikas, och i synnerhet toleranskedjor. Detta då 

toleranskedjor tenderar att öka risken för monteringsproblematik [28]. Norlin stärker detta 

genom att belysa konsekvensen som sker vid komponentutbyte. Utifall en mängd toleranser 

förekommer och ett komponentutbyte behöver göras för att utveckla produkten, behöver 

troligen toleranserna på komponenterna runt omkring denna ses över [29]. Genom att 

minimera toleranserna ökar reliabiliteten hos monteringsprocessen [3]. 

Tabell 49 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på system-/delsystemnivå för 
fråga 7: toleranskedja? [3] 

Utvärdering Poäng 

Inga toleranskedjor förekommer, utan endast toleranser på 

respektive enskild komponent 

9 poäng 

Toleranskedjor om två toleranser förekommer  3 poäng 

Toleranskedjor om tre eller fler toleranser förekommer 1 poäng 

 

Fråga 8: Demontering? 

Instruktioner: Demontering förenklas genom att ha en enkel konstruktion med få delar. 

Standardiserade lösningar är önskvärt och snäppfunktioner likaså under förutsättning att de 

är designade på ett sätt som underlättar demonteringen. Genom att tänka på allt detta 

reduceras kostnaderna i många avseenden [32]. Det finns inget bra sätt att mäta 

demonteringen på i dagsläget, och således saknas utvärderingskriterier för att besvara denna 
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fråga [3]. 

Fråga 9: Emballering? 

Instruktioner: Emballaget ska hålla för transporten och de påfrestningar som kollit utsätts 

för. Detta för att produkten ska komma till skada. Idealet är att transportsträckan och 

hanteringsmängden av kollit hålls så liten som möjligt. Detta för att kunna hålla ned 

kostnaderna för emballage. Emellertid finns inget bra sätt att utvärdera denna parameter 

heller, och således saknas utvärderingskriterier för att besvara denna fråga. [3] 

Beräkning av DFA2-index på system-/delsystemnivå 

Slutligen summeras värdena och divideras med det totala maximala värdet som 

konstruktionen skulle kunna erhålla. Kvoten multipliceras därefter med 100, och då erhålls ett 

DFA2-index (%), (se Formel 25). [3] 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 −/𝑑𝑒𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑛𝑖𝑣å

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 = 𝐷𝐹𝐴2 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (%) 

Formel 25 – Beräkning av DFA2-index på övergripande system-/delsystemnivå. [3] 

DFA2-indexet, ibland förkortat till A för assembly index eller M för monteringsindex, är ett 

estimerat mått på konstruktionens prestanda. Eskilander rekommenderar att uppföljningar 

görs för att säkerställa reliabiliteten och validiteten hos DFA2-indexet. Förslagsvis 

kompletteras och underbyggs index-värdet genom efterföljande empiriska studier och diverse 

kostnadskalkyler. [3] 

Poängsättning vid DFA2-analys på komponentnivå 

DFA2-analys brukar många gånger genomföras även på ingående komponentnivå. Detta för 

att få bättre insyn i respektive detaljs funktionalitet och monteringsvänlighet. Därför kommer 

härnäst beskrivning till hur poängsättning ter sig på komponentnivå. Alla 18 frågor som ställs 

och utvärderas behandlas därför stegvis. [3] 

Fråga 1: Behöver komponenten monteras? 

Instruktioner: Behöver komponenten monteras? För att kunna utvärdera denna fråga har 

Eskilander valt att följa Boothroyd & Dewhurst metod och besvara tre frågor vilka är: [3, 24] 

• Förflyttar sig komponenten i förhållande till andra monterade delar i konstruktionen 

när produkten är i drift? 

• Måste komponenten vara av annat material än de andra monterade komponenterna 

alternativt vara placerad så att den är isolerad från de övriga? 

• Måste komponenten vara separerad från andra komponenter för att såväl montering 

som demontering ska vara möjlig? 

Besvaras någon av dessa tre frågor med ett ”JA” indikerar det på att komponenten behöver 

monteras. Besvaras samtliga tre frågor med ett ”NEJ” kan komponenten elimineras eller 

integreras med övriga komponenter. 
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Tabell 50 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
1: behöver komponenten monteras? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten behöver vara separat (minst 

ett ”JA”) 

9 poäng 

Komponenten kan elimineras/integreras 

(tre ”NEJ”) 

1 poäng 

Fråga 2: Defektgrad? 

Instruktioner: Defektgrad mäts på komponenterna innan dess de har monterats. Det kan 

röra sig om bristfällig hantering och klumpighet alternativt tillverkningsfel och 

dimensioneringsfel. Eftersom det rör sig om sannolikhet utvärderas denna fråga genom 

mätning av parametern P som står för probability of defects. För att poängsätta denna sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 51. [3] 

Tabell 51 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
2: defektgrad? [3] 

Utvärdering Poäng 

P < 0,1 % 9 poäng 

0,1 % < P < 1,5 %  3 poäng 

P > 1,5 % 1 poäng 

 

Fråga 3: Orientering? 

Instruktioner: Orientering. Utifall företaget kan erhålla en komponent färdigorienterad, 

exempelvis genom sammansatta moduler, kan kostnader och osäkerhet i den här delen av 

processen reduceras. I Tabell 52 illustreras hur poängsättningen av denna fråga går till. [3] 

Tabell 52 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
3: orientering? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten behöver inte omorienteras överhuvudtaget 9 poäng 

Komponenten är delvis orienterad, men behöver en slutlig 

orientering för att den ska hamna på plats  

3 poäng 

Komponenten behöver orienteras om från grunden 1 poäng 

 

Fråga 4: Skörhet? 

Instruktioner: Installation av komponenter är många gånger problematiskt och kräver att 

den komponent som ska monteras är förhållandevis tålig. Om en komponent är skör riskerar 

den att få defekter om monteringen är svårgenomförd [3]. Idealet är att komponenten är 

designad så att inga vassa kanter existerar som gör ökar risken för att fastna i andra delar 

eller bli kantstött. Vidare bör den inte ha flera infästningar och dessutom helst ha likadana 

kontaktytor som de redan monterade delarna har [33]. För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 53 [3]. 
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Tabell 53 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
4: skörhet? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten är inte skör 9 poäng 

Komponenten kan repas/rispas vilket inte är acceptabelt  3 poäng 

Komponenten deformeras och behöver kasseras utifall den 

tappas i marken 

1 poäng 

 

Fråga 5: Fasthakning? 

Instruktioner: Både Boothroyd, Eversheim et al och Eskilander hävdar att en komponent ska 

vara designad på ett sätt som gör det omöjligt för den att under monteringen hakas fast eller 

trassla in sig i andra komponenter [3, 24, 34]. För att undvika detta förespråkar Engerstam 

och Mohan att med omsorg välja formgivning och material [28, 35]. Ett praktexempel på en 

form som tenderar att trassla är fjädrar. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen 

enligt vad som framgår i Tabell 54 [3].  

Tabell 54 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
5: fasthakning? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten kan inte hakas fast/trassla in sig i andra 9 poäng 

Komponenten kan hakas fast/trassla in sig i andra  1 poäng 

 

Fråga 6: Gravitationscentra? 

Instruktioner: Gravitationscentra berör hur tungpunkten/masscentrum är placerad hos 

komponenten och hur denna påverkar monteringen [3]. Tyngdpunkten ska medföra att 

komponenten under monteringen kan hållas i korrekt position. Med andra ord ska 

komponentens masscentrum bidra till att positionen blir korrekt när den lyfts upp och ska 

installeras. Helst önskas masscentrum både föranleda en angenäm vilande lyftposition under 

montering och att komponenten orienterar sig själv [28]. För att poängsätta denna fråga sker 

utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 55 [1]. 

Tabell 55 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
6: gravitationscentra? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten har en stabil lyftposition och orienterar sig 

själv i korrekt position för montering. 

9 poäng 

Komponenten har en stabil lyftposition men hamnar vilandes 

med fel sida upp  

3 poäng 

Komponenten är instabil under lyftmomentet och tenderar att 

förändra sin position och hamna med olika sidor upp 

1 poäng 

 

Fråga 7: Form? 

Instruktioner: För att komponenten enkelt ska kunna monteras och orienteras under 

monteringen spelar dess form en avgörande roll [3]. Detta kan mätas genom komponentens 



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  CXL 

symmetri som kan delas in i två klasser: α-symmetri och β-symmetri. Varje klass bestäms från 

ett specifikt håll. α-symmetri utgörs av antalet grader som komponenten kan rotera runt en av 

sina ändar till dess att den återfår sin geometriska form. β-symmetri utgörs av antalet grader 

komponenten kan rotera runt en av axlarna sett från den vy komponenten ska installeras 

ifrån. För att åskådliggöra dessa två klasser illustreras i Figur 38 hur det fungerar i enkelhet 

[36]. Hur poängsättningen/utvärderingen sker för denna fråga framgår i Tabell 56 [3]. 

 

Figur 38 – Illustration av hur poängen sätts för α-symmetri och β-symmetri. [36] 

Tabell 56 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
7: form? [3] 

Utvärdering Poäng 

α + β < 360 9 poäng 

360 < α + β < 540 3 poäng 

540 < α + β < 720 1 poäng 

 

Fråga 8: Vikt? 

Instruktioner: Ju lägre vikt desto lättare att hantera komponenten under montering. Därför 

ska vikten alltid minimeras [3]. Lägre vikt hos en komponent medför att mindre avancerad 

och inte lika dyr monteringsutrustning behövs för att montera komponenten [20, 28]. Vid 

utvärdering av denna fråga fastställs vikten för varje komponent, benämnt som parametern G. 

Poängen sätts olika beroende på hur stor vikt som komponenten har, (se Tabell 57) [3].  

Tabell 57 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
8: vikt? [3] 

Utvärdering Poäng 

0,1 g < G < 2 kg 9 poäng 

0,01 g < G < 0,1 g eller 2 kg < G < 6 kg 3 poäng 

G < 0,01 g eller G > 6 kg 1 poäng 
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Fråga 9: Längd? 

Instruktioner: Längden på en komponent är avgörande för hur väl den går att hantera under 

monteringsprocessen. Detta är därför viktigt att ha i åtanke då en komponent designas, 

eftersom längden påverkar valet av hjälpmedel såsom fixturer, gripverktyg etc. för att 

underlätta monteringen. Längd är en parameter som benämns L och poängsättningen 

framgår i Tabell 58. [3]  

Tabell 58 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
9: längd? [3] 

Utvärdering Poäng 

5 mm < L < 50 mm 9 poäng 

2 mm < L < 5 mm eller 50 mm < L < 200 mm 3 poäng 

L < 2 mm eller L > 200 mm 1 poäng 

 

Fråga 10: Gripbarhet? 

Instruktioner: Gripbarheten hos en produkt ska inte underskattas. Alltfler 

monteringsprocesser automatiseras, varför det är nödvändigt att ha i åtanke att gripverktyg, 

robotar och dylikt ska kunna hantera komponenterna. Sådana verktyg är oftast inte lika 

flexibla som en människohand. De har oftast ett tvåpunktsgrepp som kan likställas med att 

greppa en komponent med endast tumme och pekfinger [29, 34, 37]. Formen och storleken på 

komponenten påverkar också gripbarheten. Komponenter som är mindre till storleken 

och/eller har rundade ytor är svårare att greppa än stora med släta ytor [24, 29, 33, 37, 38]. 

Önskvärt är att komponenterna är utformade så att ett och samma gripverktyg kan användas 

för hela monteringsprocessen. Med det sagt sker poängsättningen enligt Tabell 59 [3].  

Tabell 59 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
10: gripbarhet? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenten har släta tacksamma ytor som kan hanteras 

med samma gripverktyg som föregående komponent. 

9 poäng 

Komponenten har släta tacksamma ytor som kan hanteras 

med ett gripverktyg. Emellertid behövs ett nytt gripverktyg än 

för föregående komponent. 

3 poäng 

Komponenten är antingen oerhört liten till storleken och/eller 

har rundade ytor som inte kan hanteras med gripverktyg 

1 poäng 

 

Fråga 11: Monteringsrörelser? 

Instruktioner: Inför montering av komponenter ska enkla monteringsrörelser hela tiden 

eftersträvas [26, 28, 39]. Gäller det manuell montering ska detta helst åstadkommas med 

endast en hand. Är det möjligt är det i regel applicerbart för automatiserad montering [33]. 

Enkelhet vad gäller monteringsrörelser bidrar till snabbare monteringsprocess och 

därigenom kostnadsreducering. För att poängsätta denna sker utvärderingen enligt vad som 

framgår i  

Tabell 60 [3]. 
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Tabell 60 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
11: monteringsrörelser? [3] 

Utvärdering Poäng 

Monteringsrörelser utgörs av att montören med en enda 

rörelse kan pressa/trycka in komponenten. 

9 poäng 

Monteringsrörelser utgörs av att montören med flera rörelser 

kan pressa/trycka in komponenten. 

3 poäng 

Monteringsrörelser blir omständliga och montören tvingas 

använda båda händer för att flytta på eller hantera flera 

separata komponenter samtidigt för att kunna fästa enheten.  

1 poäng 

 

Fråga 12: Åtkomst? 

Instruktioner: Hur en komponent är placerad är också av betydelse. Helst vill du som montör 

inte ha några hinder, utan du ska ha enkel åtkomst. Särskilda verktyg som i vissa fall behövs 

för att fästa komponenten, såsom skruvmejsel, hammare, limpistol etc. ska försöka undvikas 

helt. Utifall verktyg behövs ska utrymme finnas för att kunna använda verktygen utan 

svårighet. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 

61 [3]. 

Tabell 61 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
12: åtkomst? [3] 

Utvärdering Poäng 

Det finns inga problem med att komma åt komponenten. 9 poäng 

Åtkomsten är begränsad. Monteringsriktningen skiljer sig från 

förgående komponent, vilket kan föranleda att montören 

tvingas byta arbetsposition. 

3 poäng 

Åtkomsten är begränsad. Särskilda verktyg behövs för att 

kunna fästa komponenten och monteringsriktningen skiljer sig 

från föregående komponent.  

1 poäng 

 

Fråga 13: Inpassning? 

Instruktioner: Vid inpassning av en komponent ska inte andra komponenter eller fixturer 

utgöra hinder. För att förenkla inpassningen rekommenderas fasningar och guidningar. För 

att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 62. [3] 

Tabell 62 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
13: inpassning? [3] 

Utvärdering Poäng 

Fasningar finns som förenklar inpassningen. 9 poäng 

Fasningar finns ej, men guidningar som hjälper till att 

underlätta inpassningen. 

3 poäng 

Varken fasningar eller guidningar finns.  1 poäng 
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Fråga 14: Toleranser? 

Instruktioner: Toleranser ska utifall det är möjligt undvikas då det föranleder högre 

tillverkningskostnader. Vidare bestämmer också toleranserna i viss mån vilka 

monteringsverktyg som används. För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt 

vad som framgår i Tabell 63. [3] 

Tabell 63 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
14: toleranser? [3] 

Utvärdering Poäng 

Tolerans > 0,5 mm 9 poäng 

0,1 mm < Tolerans < 0,5 mm 3 poäng 

Tolerans < 0,1 mm  1 poäng 

 

Fråga 15: Sitter monterade komponenter fast? 

Instruktioner: När en komponent har monterats ska den bibehålla sin position (sitta fast) 

utan att några externa hjälpmedel behövs. Extra hjälpmedel och assistans innebär fler 

komponenter och mer monteringsarbete, vilket innebär högre kostnader. För att poängsätta 

denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 64. [3] 

Tabell 64 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
15: sitter monterade komponenter fast? [3] 

Utvärdering Poäng 

Komponenter är genast säkrad i position efter inpassning 9 poäng 

Komponenten bibehåller sin position, men är inte helt säkrad 3 poäng 

Komponenten behöver extra hjälpmedel och assistans för att 

kunna hållas på plats  

1 poäng 

 

Fråga 16: Fästmetod? 

Instruktioner: Vid utvärdering av fästmetod har fästpunkterna en central roll [3]. Antalet 

fästpunkter har en direkt betydelse för monteringstiden. Således ska antalet fästpunkter 

minimeras. Vidare är det viktigt hur komponenten monteras, och likaså hur den demonteras. 

Snäppförband är enligt bedömningskriterier att föredra framför skruvar, men många gånger 

finns problematik i demonteringen vid användning av snäppförband. Det gäller därför att 

använda snäppförband som är symmetriska i sin design och som därigenom kan både 

monteras och demonteras med enkelhet. [24, 26–29, 33, 34, 38–40] För att poängsätta denna 

fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 65 [3]. 

Tabell 65 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
16: fästmetod? [3] 

Utvärdering Poäng 

Ingen fästmetod krävs (komponenten är förmonterad) eller 

enkelt monterad med hjälp av snäppförband 

9 poäng 

Skruv eller pressmetod används 3 poäng 

Avancerade fästmetoder såsom gjutning, svetsning, lödning 1 poäng 
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eller nitning används.  

 

Fråga 17: Sammansättning? 

Instruktioner: Sammansättning berör installationen sett till enkelheten i utförandet och i 

vilken mån verktyg eller andra hjälpmedel behövs. Vid utvärdering av denna fråga är det 

önskvärt att inte ha några hjälpmedel alls för att kunna utföra monteringen [3]. Inbyggda 

lösningar såsom snäppförband är att föredra [26, 33, 38]. För att poängsätta denna fråga 

sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 66 [3]. 

Tabell 66 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
17: sammansättning? [3] 

Utvärdering Poäng 

Inget verktyg eller annat hjälpmedel krävs för att montera 

komponenten. 

9 poäng 

Verktyg eller hjälpmedel krävs för att montera komponenten 

och utförandet sker i en och samma monteringsriktning.  

3 poäng 

Verktyg eller hjälpmedel krävs för att montera komponenten 

och utförandet sker inte i en och samma monteringsriktning.  

1 poäng 

 

Fråga 18: Kontroll/justering? 

Instruktioner: Kontroll/justering är något som montören helst vill undvika. 

Monteringsprocessen ska effektiviseras och därför vill ett minimalt antal aktiviteter utföras. 

Samtidigt ska aktiviteterna utföras så snabbt och smidigt som möjligt [3]. Efterföljande 

justeringar är ofta svårt att genomföra [24, 27]. För att slippa utföra kontroller underlättar 

det utifall referenspunkter finns [27, 29, 33]. Hål, kanter, ytor och former är exempel på 

referenspunkter som kan användas [24, 29, 33]. ”Poka Yoke” är en japansk benämning för 

inbyggda lösningar som eliminerar risk för felmontering, vilket är fördelaktigt [30, 33, 38]. 

För att poängsätta denna fråga sker utvärderingen enligt vad som framgår i Tabell 67 [3]. 

Tabell 67 – Instruktioner för hur utvärdering/poängsättning sker för DFA2 på komponentnivå för fråga 
17: sammansättning? [3] 

Utvärdering Poäng 

Onödigt att kontrollera utifall komponenten är monterad 

korrekt. 

9 poäng 

Nödvändigt att kontrollera att komponenten är monterad 

korrekt.  

3 poäng 

Nödvändigt att justera och omorientera komponenten för att 

den ska hamna i korrekt position.  

1 poäng 

Beräkning av DFA2-index på komponentnivå 

Precis som på systemnivå summeras värdena och divideras med det totala maximala värdet 

som konstruktionen skulle kunna erhålla multiplicerat med antalet komponenter som 

analyseras. Kvoten multipliceras därefter med 100, och då erhålls ett DFA2-index (%), (se 

Formel 26) [3]. 
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𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑓ö𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝å 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑣å

(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)
∗ 100 = 𝐷𝐹𝐴2 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (%) 

Formel 26 – Beräkning av DFA2-index på ingående komponentnivå. [3] 

Exempel på genomförande av DFA2 

För att tydliggöra hur genomförandet av DFA2-analys går till följer nedan ett exempel. I 

exemplet tillämpas DFA2-analys på en ringklocka till en cykel. Inledningsvis visas i Figur 39 

hur designen lyckades omformas genom DFA2. Därefter visas i Figur 40 hur analysen först 

sker på system-/delsystemnivå (product level) och sedan på komponentnivå (part level).  

 

Figur 39 – Illustration av vad effekten av DFA2 kan bli. I detta exempel tillämpas DFA2 på en 
ringklocka till en cykel, vilket leder till att antalet komponenter reduceras, vissa komponenter 
omformas och monteringen underlättas. [3] 

 

Figur 40 – Illustration av ett exempel på tillämpning av DFA2 på en ringklocka till cykel. Först ifylles 
blanketten på system-/delsystemnivå (product level) och därefter på komponentnivå (part level). [3] 
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Avslutningsvis bör det klargöras att DFA2-analys kan tillämpas när som helst under en 

produktlivscykel – Antingen tidigt i en produktutvecklingsprocess för att designa och 

utvärdera en ny produkt, alternativt för att omforma och utvärdera en befintlig produkt. 

Metoden föreslår inte någon särskild form på produkten. Utgångspunkt tas i den initiala 

parten kallad huvudkomponent, varefter resterande komponenter sätts i relation till den. [3] 
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Bilaga L – Teori rörande produktutveckling 

 

I denna bilaga presenteras mer teori rörande produktutveckling. 

 
 

Varför bedriva produktutveckling? 

Industrialismens framväxt och utveckling resulterade i att företag tvingades anpassa sig och 

organiseras utefter särskilda strategival. Detta ledde fram till en omvärdering av traditionella 

organisationsformer som resultat av att de krav som ställs på företag hela tiden förnyas. 

Organisatoriska principer om specialiseringsgrad i arbetet har legat till grund för företags val 

av produktions- och produktutvecklingsstrategier. Arbetet har traditionellt sett organiserats 

funktionellt för att maximera effektiviteten, vilket har lett till att företag har delats upp i 

specialiserade funktioner såsom produktion, marknadsföring och produktutveckling. En 

uppenbar nackdel med detta är att interna organisatoriska gränser skapas, vilket föranleder 

beslutsfattande barriärer och ett revirtänk. Kommunikationen internt blir många gånger 

tidskrävande då flera funktioner ska involveras, och meningsskiljaktigheter uppstår på basis 

av det revirtänk som existerar. Värt att nämna är att de organisatoriska gränserna omdefinieras 

i enlighet med åsikterna internt gällande vad som är effektivt och externt gällande vad som 

upphandlas. [1]  

Företag utsätts ständigt för ökad konkurrens i och med ökad internationalisering och 

liberalisering av produktion och handel. Vedertaget är också att teknikutvecklingen 

kontinuerligt intensifieras och har en progressiv förändringstakt. Investeringar i FoU och ny 

teknik är en av de främsta förklaringarna bakom både ekonomisk tillväxt och uthållig 

konkurrenskraft för såväl industrier i stort som enskilda industriföretag. Teknikutvecklingen 

möjliggör förnyade arbetsformer, vilket bör tillvaratas samtidigt som den ställer krav på ny 

teknik och god samarbetsförmåga. Detta då konstruktörer och produktionstekniker behöver 

samarbeta i högre utsträckning. Vidare måste hänsyn tas till medarbetares ökade krav på 

arbetsmiljön. Således kan det konstateras att starka trender medför att förtag tvingas öka 

integrationen och ändra betydelsen av organisatoriska gränser. [1] 

Viktigt att belysa är att företag omges av en dynamisk omgivning som är under ständig 

förändring och påverkar dem på såväl kort som lång sikt [1]. Att vara kreativ för att främja 

utveckling, bli bättre än sina konkurrenter och få fram något som gör företaget och dess 

tjänster unika är behövligt. Framför allt nu när samhället i övrigt förändras i allt snabbare takt. 

Innovation har med detta blivit ett vanligare uttryck, och något som många företag försöker 

lyfta fram i sitt produktutvecklingsarbete. Emellertid är det inte lika enkelt som det kan verka. 

[2] 

I dagens samhälle som genomsyras av hastiga förändringar som sker ständigt, står företag 

inför en utmaning av diskontinuerlig innovation. Detta begrepp innebär inte att företagen 

brister i sitt tankesätt att vara innovativa, men att de agerar på en plattform som är täckt av en 

relativt förutsägbar matta. Galavan et al menar på att då skiften äger rum gällande teknologi, 

marknadsmiljö etc. gäller det för företag att utnyttja dessa på rätt sätt. Anledningen är att 
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sådana skiften skapar nya förutsättningar för företagen. Det är i regel yngre individer som 

presterar bättre, då de inte behöver anstränga sig för att lära sig nya knep eller lägga sina 

gamla på hyllan. Att handskas med dagens förhållanden är för äldre etablerade individer oftast 

en stor utmaning, medan det för yngre entreprenörer upplevs som en stor möjlighet. [2] 

Viktigt att beakta vid produktutveckling 

För att bättre kunna hantera och i viss mån förutse kommande scenarier förespråkar 

Frankelius en metod för omvärldsanalys som han själv är upphovsman till, kallad World 

mapping method. Denna hjälper företag att med större precision träffa rätt i sin gissning om 

kommande händelser, då hänsyn tas till andra faktorer än enbart kunden. Det är tydligt att ett 

dynamiskt synsätt för vad som är viktigt att beakta är essentiellt på basis av att allt 

runtomkring företaget är under kontinuerlig reform, och detta varierar från fall till fall. [3]  

Emellertid har Lindberg et al valt att överskådligt försöka generalisera detta genom att 

framföra en allmängiltig redogörelse för vilka påverkansfaktorer som bör beaktas då 

produktion och produktutveckling ska bedrivas. Detta görs utifrån dels ett strategiskt 

perspektiv och dels ett operativt perspektiv. Det förstnämnda behandlar hur företag anpassar 

tekniska system och organisationsstruktur till konkurrens- och marknadskrav. Det sistnämnda 

behandlar ingående tekniken och arbetssättet organisatoriskt, (se Figur 41). [1] 

 

Figur 41 – Illustration av produkt- och produktionsutveckling utifrån ett strategiskt och operativt 
perspektiv och relationen dem emellan samt relationen till teknik och organisationen samt externa 
påverkansfaktorer från en dynamisk omvärld i form av sociala krav, teknikutveckling, branschekonomi 
och branschkonkurrenskraft samt konkurrenskrav och framtida nyckelfrågor. [1] 
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Det har visat sig inom en rad studier att snabba marknads- och produktskiften tenderar att 

förkorta produktlivscyklerna, även om det inte gäller för alla branscher. Viktigt att poängtera 

är att med en kort produktlivscykel följer högre krav på snabb och effektiv produktutveckling, 

vilket i sin tur innebär reducerat utrymme för misstag, justeringar eller dylikt. Risken finns för 

att en produktlansering annars sker för sent, vilket tar sig uttryck i att möjligheterna till 

avkastning på investerat kapital för produktutveckling reduceras. I vissa fall har till och med 

företag hamnat i situationer där utvecklingstiden för en produkt överskrider livslängden för 

produkten på marknaden. Ett företag som befinner sig i en sådan situation kan lokaliseras i 

vad som benämns som farozonen (se Figur 42). Konsekvensen av detta är att företaget tvingas 

utveckla en ny generation produkter innan dess att föregående har hunnit äntra marknaden. 

Kortare utvecklingstid för produkter medför att företag med större sannolikhet lyckas undvika 

att hamna i farozonen. En annan fördel med kortare utvecklingstid är att projekt kan starta upp 

senare än hos konkurrenter, men ändå hinna bli färdigt samtidigt eller rent av före dem. [1] 

 

Figur 42 – Illustration av en trend där produktutvecklingstiderna överskrider produkters livstid och 
företag hamnar i den s.k. farozonen och tvingas utveckla nästa generations produkttyp innan dess att 
föregångaren hunnit nå marknaden. [1] 

Ett företag kan uppnå överlägsen produktframtagning genom att vara unikt snabb (tid), 

utveckla produkter vars kvalitet är unikt hög (kvalitet) och/eller genom att vidhålla 

utvecklingskostnaderna på en unikt låg nivå (kostnad). Vad som uppfattas som överlägset är 

naturligtvis ett relativt. Detta är situationsspecifikt beroende på bransch, produkt och 

konkurrens. Men i alla sammanhang måste tid, kvalitet och kostnad i produktframtagningen 

motsvara de krav som ställs från kunder och konkurrens på marknaden. Trots att en framställd 

produkt i sitt slutgiltiga skick upplevs överlägsen genom en unik prestationsnivå och motsvara 

kunders kravspecifikation, kan den brista i produktionsvänlighet. Konsekvensen av detta blir 

produktionssvårigheter enligt uppsatta konstruktionsunderlag. Med andra ord ställs krav på 

planering av produktframställning utifrån dels kunders kravspecifikation och dels 

konstruktionsunderlagen. [1] 

  



 

Rev 08, 2017-05-15, Eriksson, A.; Wikdahl, A.  CLII 

Hur produktutveckling lämpligen bedrivs idag 

Produktutvecklingsarbetet har kontinuerligt reformerats och effektiviserats i takt med att 

spelreglerna på marknaden har förändrats. Detta har i synnerhet visat sig genom kortare 

ledtider och högre flexibilitet. Traditionellt sett skedde utvecklingsförloppet sekventiellt, 

enligt den så kallade stafettstrategin. Genom de ständigt ökade kraven tvingades företag korta 

ned ledtiderna för att effektivisera utvecklingsprocessen. Detta gjordes genom att 

implementera integrerad produktutveckling, med internationell benämning: simultaneous 

engineering, där flertalet aktiviteter kunde utföras parallellt. Detta kallas parallellstrategin (se 

Figur 43). [1]  

Observera den markanta skillnaden mellan ”Tid-pilarna” (utvecklingsförloppet) för de olika 

strategierna. Parallellstrategin blir betydligt kortare tidsmässigt genom att aktiviteter 

genomförs samtidigt, och vissa aktiviteter, exempelvis affär och ekonomi, har integrerats. 

 

Figur 43 – Illustration av stafett- respektive parallellstrategin, där det tydligt framgår skillnaden dem 
emellan vad gäller tidsmässig längd. [1] 

Svårigheten med att låta aktiviteter överlappa varandra är att säkerställa att all nödvändig 

information finns tillgänglig. Många gånger startas aktiviteter upp utan tillräckligt stort 

informationsunderlag, vilket föranleder förhastade beslut och justeringar i efterhand. I vissa 

fall försöker detta korrigeras genom att tillsätta mer resurser under utvecklingsförloppet. 

Emellertid visar forskning gällande FoU-verksamhet att om projektgruppen blir alltför stor 

försvåras kommunikationen, vilket leder till ett förlängt utvecklingsförlopp. [1] Idealet är att 

vara 12 personer i projektgruppen när det handlar om inledande utvecklingsarbete och 

tillämpande av kreativa metoder såsom mind-mapping, brainstorming, brainwriting etc. [4] 
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Bilaga M – Metoder för genomförande 

 

I denna bilaga presenteras mer ingående beskrivning av de metoder som har tillämpats. Detta 

görs genom att presentera centrala begrepp inom metodteori såsom vetenskapssyn, 

forskningsmetodik, undersökningsansats, undersökningsinriktning och källkritik för att nämna 

några. Strukturen är uppbyggd så att begreppet behandlas separat. Först beskrivs teori och 

sedan hur tillämpningen har gått till. 

 

Vetenskapssyn 

Inledningsvis vid genomförande av en undersökning eller studie av något slag (i detta fall ett 

projekt), bör det klargöras vilken vetenskapssyn som tillämpas. De två huvudsakliga 

vetenskapssyner som finns är positivism och hermeneutik [1–3]. Saunders et al har valt att 

utarbeta hermeneutik en aning och stifta uttrycket ”anti-positivism” [4]. 

Tillämpad vetenskapssyn 

Den vetenskapssyn som tillämpas i detta projekt är av positivistisk natur då fokus ligger på att 

analysera och produktutveckla ett urval om två friktionssvetshuvuden. Författarna önskar 

därför finna orsak-verkan samband och förklaringar kring vad som är bra respektive dåligt i 

varje befintlig konstruktion. Detta för att sedan tydligt påvisa vilka förbättringsmöjligheter 

som finns och skapa underlag för fortsatt produktutvecklingsarbete. Emellertid bör det 

nämnas att en del hermeneutiska inslag finns eftersom allt material i slutändan ska tolkas och 

hanteras av författarna. Därför är det svårt att helt och hållet utesluta hermeneutik i den 

vetenskapssyn som tillämpas. 

Forskningsmetodik 

Det finns olika sätt att bedriva forskning på – genom en kvalitativ metod, en kvantitativ metod 

eller en kombination av de båda. Det finns en del skillnader dem emellan som bör klargöras. 

[1, 4, 5]  

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror, och analyseras därefter 

matematiskt och statistiskt. Den kvalitativa metoden förlitar sig däremot helt och hållet på 

forskarens förmåga att tolka information. Kvalitativa data är ”anti-positivistisk” och tas fram 

verbalt. [1, 4] 

Det är viktigt att som forskare reflektera kring forskningsmetodens funktion för det slutgiltiga 

resultatet. En ömsesidig påverkan torde föreligga mellan den information som inbringas och 

den forskningsmetod som tillämpas. Vidare påverkar dessa, och även problemet i sig, hur 

resultatet kommer att se ut, (se Figur 44). [5]   
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Figur 44 – Illustration av hur studiens olika beståndsdelar: problem, metod och data påverkar varandra 
och forskningsresultatet. [5] 

Tillämpad forskningsmetodik 

Denna studie är baserad på en forskningsmetod av kvalitativ art. Motiveringen är att 

författarna upplever det nödvändigt att införskaffa en tydligare förståelse för problemområdet 

som studien behandlar. Djupare kunskap hade inte kunnat erhållas lika enkelt genom en 

kvantitativ metod. Anledningen är att intervjuer möjliggör en personlig kontakt med 

respondenter på ett djupare plan än vad som fås genom enkäter. Semistrukturerade intervjuer 

medför dessutom en frihet till följdfrågor beroende på vilka svar som erhålls. Detta är som 

tidigare nämndes, svårare att lyckas åstadkomma vid användning av en kvantitativ 

forskningsmetod [6]. Dessutom är produktutveckling ett oerhört brett och komplext område 

som ofta präglas av förhastade beslut och efterföljande justeringar på grund av bristande 

informationsunderlag [7]. Kvalitativ forskningsmetod tillämpas fördelaktigt då syftet med 

studien är att upprätta en betydligt mer informativ plattform för ESAB att arbeta utifrån med 

sitt fortsatta produktutvecklingsarbete.   

Studietyp och maskintekniskt område 

Vilken studietyp som väljs kommer av vilken forskningsmetod som tillämpas och görs med 

avseende på det maskintekniska området som i detta fall är produktutveckling. Studietypen 

stipuleras i två huvuddimensioner: [8] 

• Om studien har som avseende att ingående studera ett eller ett fåtal fall ”på djupet”, 

eller överskådligt ett flertal ”på bredden”. 

• Om forskaren av studien har planer på att använda sig av kvalitativt eller kvantitativt 

material och analysmetoder i undersökningen. 

Det finns två olika huvudtyper av studier; fallstudier och tvärsnittsstudier [4, 9].  
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Tillämpad studietyp 

På basis av valet av forskningsmetod som presenterades tidigare och den argumentation som 

lyftes fram, står det klart att det är en fallstudie som tillämpas. Eftersom produktutveckling 

utgör det maskintekniska området liknar upplägget ett produktutvecklingsprojekt som präglas 

av en fallstudietyp. 

Undersökningsansats 

En undersökningsansats beskriver förhållandet mellan befintlig teori och empiri. Vilket val av 

ansats som är mest lämpad beror på vilken typ av studie som utförs, och de behov som 

existerar. Utöver aktuell kontext och valet av studietyp, påstår Saunders et al att även 

forskarens intresse är en styrande faktor för valet av undersökningsansats. De typer av 

ansatser som finns är: deduktiv och induktiv, alternativt en form av kombination av de två. [4] 

Kombinationen av en induktiv och en deduktiv ansats, benämns ofta som en abduktiv 

undersökningsansats [1]. 

Chalmers har på ett pedagogiskt sätt valt att illustrera en abduktiv ansats som ett 

händelseförlopp från induktion till deduktion, (se Figur 45) [10]: 

 

Figur 45 – Illustration av en abduktiv undersökningsansats. Utgångspunkt tas induktivt i empiri och 
ställs mot teori och ramverk varefter arbetet fortgår deduktivt. Slutligen utvärderas resultatet. [10] 

Tillämpad undersökningsansats 

Utgångspunkten i denna studie togs i det insamlade empiriska datamaterialet som lade 

grunden till en nulägesanalys. Därefter har en kontinuerlig växelverkan mellan befintlig teori 

på problemområdet och empiri i form av nulägesanalysen ägt rum. Detta har i sin tur fyllt en 

funktion som bollplank i genomförandet av K-FMEA och den tekniska problemlösningen. 

Ansatsen har därmed satt en iterativ prägel på projektarbetet, där lösningen har vuxit fram i 

takt med att datamaterialet har analyserats och mer eller mindre förädlats. 
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Undersökningsinriktning 

Ytterligare en aspekt som forskaren vill tydliggöra med undersökningen, är vad som vill 

sägas. Utöver ansatsen brukar inriktningen på undersökningen nämnas. Det finns fyra olika 

varianter som forskaren brukar välja mellan: explorativ, deskriptiv, förklarande eller 

förutsägande. [4, 8] 

Tillämpad undersökningsinriktning 

I detta produktutvecklingsprojekt tillämpas en kombination av en explorativ och en deskriptiv 

undersökningsinriktning. Motiveringen till valet är att resultatet som presenteras ska uppfylla 

två funktioner. Dels vill författarna kartlägga fakta och sakförhållanden rörande de 

friktionssvetshuvuden som studeras. Dels vill författarna framföra rekommendationer till 

fallföretaget för fortsatt produktutvecklingsarbete.  

Informationsanskaffning och val av källor 

Allt analyserat material i denna studie är baserat på olika typer av anskaffad information. Hur 

information samlas in varierar beroende på faktorer såsom studiens karaktär, och vem som 

utför studien. Det kan exempelvis ske genom litteraturstudier av redan existerande källor, 

alternativt genom användning av andra externa källor såsom intervjuer, observationsstudier 

eller enkäter. Oavsett val av insamlingsmetod kan det insamlade materialet kategoriseras in i 

två olika huvudgrupper som benämns primärdata och sekundärdata. [4]  

Applicerad approach vid datainsamling 

I denna studie har yppersta noggrannhet vidtagits vid selektering av reliabla källor. Därför har 

hela tiden en eftersträvan infunnit sig hos författarna om att införskaffa primärdata i första 

hand. Anledningen är att sådan data ska utgöra basen i all empiri för att sedan endast 

underbygga och stärka denna med ytterligare sekundärdata. Författarnas grundtanke är att 

inget av de resonemang som förs ska få baseras på endast sekundärdata, utan förebyggs med 

primärdata i syfte att stärka reliabiliteten och validiteten av studiens innehåll. Primärdata har 

inbringats genom intervjuer med nyckelpersoner på ESAB och sekundärdata är direkt hämtad 

från ESAB:s hemsida och deras konkurrenters hemsidor. En del sekundärdata är också hämtad 

direkt från ESAB:s nuvarande leverantörer av komponenter. När det kommer till val av teorier 

utgörs den endast av tillförlitlig och erkänd forskning på problemområdet. Detta innebär i 

huvudsak litteratur, men även en del vetenskapliga artiklar samt publicerade tekniska 

rapporter.  

I och med att informationsanskaffning av primärdata utgör den viktigaste delen i detta avsnitt, 

kommer det härnäst att presenteras information om tillämpad urvalsmetodik och 

intervjumetodik.  

Urvalsmetodik 

Inför anskaffning av primärdata måste forskaren ta reda på aktuell målpopulationen, och vilka 

respondenter som undersökningen skall riktas till. Det är möjligt att undersöka hela 

målpopulationen, vilket kallas för totalundersökning. Detta är dock enligt Christensen et al 
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väldigt tidskrävande, varför oftast ett urval dras [9]. Det finns två olika huvudtyper av urval, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval [8, 9].  

Vidare faller olika varianter av urvalsmetoder under huvudtyperna sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval (se Tabell 68) [9]. 

Tabell 68 – Listande av olika typer av urvalsmetoder uppdelade i två huvudgrupper: sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. [9] 

Sannolikhetsurval Icke-sannolikhetsurval 

Obundet slumpmässigt urval Strategiskt urval 

Systematiskt urval Bekvämlighetsurval 

Stratifierat urval Kvoturval 

Klusterurval Uppsökande urval 

Flerstegsurval Självurval 

 ”Påstana”-urval 

Tillämpad urvalsmetodik 

I detta produktutvecklingsprojekt drogs två icke-sannolikhetsurval, nämligen två strategiska 

urval. Dels ett med avseende på friktionssvetshuvuden som studeras och dels ett med 

avseende på intervjurespondenter till nulägesanalysen. 

Strategiska urval är vanligt förekommande vid kvalitativa forskningsmetoder då forskaren 

beviljas frihet i selekteringen av enheter ur målpopulationen. Forskaren bestämmer helt och 

hållet vilka enheter som ska ingå i urvalet. Christensen et al påstår att detta är fördelaktigt då 

djupare förståelse av problemområdet eftersöks. Detta då respondenter kan väljas med 

vetskap om att dessa besitter högst kunskap inom problemområdet, vilket oftast genererar 

avsevärt mycket mer informationsrik empiri [9]. Således råder inga tvivel om att detta har 

varit en fördelaktig urvalsmetodik att tillämpa. Detta då syftet har varit att skapa klarhet i 

konstruktionerna av respektive befintligt friktionssvetshuvud. 

Icke-sannolikhetsurval nr. 1: Strategiskt urval av friktionssvetshuvuden 

Målpopulationen i det förstnämnda urvalet utgjordes av de 12 friktionssvetshuvuden som 

ESAB valde ut till författarna att utgå ifrån. Därifrån gjordes en granskning av STEP-filer, 

ritningsunderlag och komponentlistor för dessa varefter ett strategiskt urval om två 

svetshuvuden drogs. Vad som låg till grund för valet var att just dessa två hade förhållandevis 

nya revisioner av ritningsunderlag och komponentlistor samt lyftes fram som vanligt 

förekommande standardmodeller av ESAB. Dessutom kunde många likheter dem emellan 

rent designmässigt observeras, vilket således skulle underlätta det kommande arbetet med K-

FMEA och teknisk problemlösning.  

Icke-sannolikhetsurval nr. 2: Strategiskt urval av intervjurespondenter 

Målpopulationen vid urvalet av intervjurespondenter utgjordes av alla anställda på ESAB. 

Därefter selekterades tre respondenter utifrån den kunskapsnivå de besitter om dessa tre 

svetshuvuden som valts ut. Anledningen till att just tre respondenter valdes ut var för att 

Bogren & Ohlsson inom FMEA-teori förespråkar att arbetsgruppen lämpligen kan bestå av 3–

5 personer med kunskap om de konstruktioner som analyseras [11]. Eftersom nulägesanalysen 
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skapade underlag för den K-FMEA som genomfördes i nästa steg, föll det naturligt att även ta 

hänsyn till FMEA-teorin i detta moment. 

Intervjumetodik 

Intervjuer är en vanlig metod att använda vid anskaffning av primärdata. Det finns fyra olika 

varianter av intervjumetoder: Personlig intervju, fokusgruppintervju, telefonintervju 

och ”påstana”-intervju (se Tabell 69) [9]. 

Tabell 69 – Lista över olika intervjumetoder med beskrivning av respektive intervjumetod. [9] 

Nr. Intervjumetod Beskrivning av intervjumetod 

1 Personlig intervju Intervju med enskild person 

2 Fokusgruppintervju Intervju med flera personer vid ett och samma tillfälle 

3 Telefonintervju Intervju mer person över telefon 

4 ”Påstana”-intervju Intervju på öppen plats med mycket rörelse, t ex ”på stan” 

 

Dessutom dessa metoder göras på tre olika sätt: ostrukturerat (helt informellt), semi-

strukturerat (med hjälp av intervjuguide) eller strukturerat (formellt bestämt). Vidare kan 

även olika projektiva intervjutekniker användas såsom associationstekniken, där respondenten 

får associera till ett ord; kompletteringstekniken, där respondenten får avsluta meningar eller 

berättelser samt den expressiva tekniken, där respondenten får uttala sig om en tredje person. 

[9] 

Tillämpad intervjumetodik 

För att kunna upprätta nulägesanalysen genomfördes en fokusgruppintervju med tre väl valda 

respondenter med kunskap om problemområdet plus uppdragsgivaren vid namn Leif 

Berglind. De tre respondenterna var: två konstruktörer som vill vara anonyma samt Dennis 

Örnebjär.  

Innan intervjun ägde rum fördes en mejlkonversation med Leif gällande planering av 

intervjun, för att båda parter skulle gynnas på bästa sätt och erhålla bäst möjliga resultat. 

Denna konversation vidarebefordrades till handledare Dennis Örnebjär som informerade och 

samordnade så att respondenterna kunde medverka och förbereda sig inför intervjun. En 

neutral intervjuplats där intervjun kunde äga rum ostört för alla parter önskades, varför ett av 

ESAB:s konferensrum blev optimalt. Inspelningsanordning i form av Apple iPhone 7 

röstmemo användes och testades i förväg på intervjuplatsen. Detta för att säkerställa att 

utrustningen fungerade rent tekniskt och levererade god ljudnivå samt att alla röster tydligt 

framgick. Inledningsvis följdes Christensens et al råd om att mjuka upp relationen med 

respondenterna för lite inledande småprat följt av att författarnas framförde sin syn på 

önskemål om resultat för intervjun [9]. Respondenterna informerades om inspelningen och 

plan om efterföljande transkribering, dock endast för författarnas skull att memorera vad som 

sades och sedan kunna återge det mest väsentliga i rapporten. Transkriberingen kunde inte 

bifogas på basis av sekretessbeläggningen av mycket information, men däremot finns den 

upprättade intervjuguiden bifogad under Bilaga D – Intervjuguide. 

Det står därför klart att det var en semi-strukturerad fokusgruppintervju som ägde rum. En 
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stor anledning till valet att göra intervju istället för en enkätundersökning är att det är 

tidsbesparande på så vis att en intervju är enklare att koordinera. Ytterligare en anledning till 

valet var att frågorna som ställdes var väldigt komplexa och specifikt anknutna till 

problemområdet. Det krävde således en högre teknisk kunskap hos respondenterna. I sådana 

sammanhang är det fördelaktigt att använda sig av intervjuer istället för enkäter [9]. 

Motiveringen till valet att bedriva intervjun i semi-strukturerad form kommer främst av 

författarnas önskan om att vidhålla en hög grad av flexibilitet under intervjutillfället. 

Författarna upplever det bekvämligare att arbeta semi-strukturerat och därigenom få 

möjligheter till att ställa följdfrågor. Flexibiliteten stärktes också genom att båda författarna 

agerade intervjuare, s.k. moderatorer som det kallas vid genomförande av fokusgruppintervju 

[9]. På så vis kunde båda retoriskt och kommunikativt hjälpas åt att både ställa frågor och 

koda av (tolka) den information som respondenterna förmedlade, samt koordinera intervjun 

och se till att alla kom till tals. 

När är det lämpligt att genomföra en fokusgruppintervju? Enligt Christensen et al: [9] 

• När du vill identifiera grundläggande behov och önskemål. 

• När du vill förstå känsloreaktioner till olika fenomen eller företeelser. 

• När du vill generera hypoteser som sedan kan testas kvantitativt. 

• När du vill generera information som kan hjälpa till att strukturera enkäter. 

• När du vill få fram djupare bakgrundsinformation, till exempel hur en produkt 

uppfattas eller fungerar och varför den uppfattas/fungerar såsom den gör 

(attityder/konstruktion). 

• När du vill identifiera och generera idéer för gamla produkter. 

• När du vill generera nya idéer för nya kreativa koncept. 

• När du vill följa upp en tidigare gjord undersökning. 

Majoriteten av ovanstående punkter kan knyta an till problemformuleringen och syftet med 

denna studie, varför valet av intervjumetodik är väl motiverad. 

Källkritik 

Källkritiken försöker ge svar på frågorna; Hur vet jag det jag tror jag vet? Och hur ska jag 

bedöma sanningshalten i den information jag möter? Den har som uppgift att värdera källorna 

som används i studien och bedöma deras trovärdighet. Oavsett vilket typ av studie som utförs 

söker alltid författarna ett sanningsenligt resultat. Detta gäller genom samtliga moment även i 

denna studie, dvs. i såväl val av arbetssättet och undersökningsmetodiken som 

tillvägagångssättet och datainsamlingsprocessen. Vidare hur insamlade data behandlas och 

används i framställningen av undersökningen, för att slutligen besvara problemformuleringen. 

Utgångspunkten för källkritik är i denna studie Thuréns fyra principer om ett kritiskt 

förhållningssätt: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. [12] 

Härnäst kommer de olika källorna inom teori, empiri och metod att kritiskt granskas utifrån 

Thuréns principer. 
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Kritik mot förekommande källor i teoriavsnittet 

I teoriavsnittet är inte bredden av källor lika stor som det var menat. Detta kan framförallt ta 

sig uttryck i negativ påverkan av Thuréns principer om oberoende och tendensfrihet. Alla 

resonemang som förs måste underbyggas och teorier ska allra helst stärkas med fler teorier 

och forskningsevidens från andra håll. Författarnas uppfattning är att de verktyg som används 

och beskrivs i teoriavsnittet (K-FMEA och DFA2) är förhållandevis små i omfattning när det 

gäller forskning. Konsekvensen av detta blev att en desperation infann sig hos författarna om 

att inte få tag på trovärdiga och tillförlitliga källor för detta avsnitt. Det tog lång tid, men till 

slut lyckades ursprungskällorna lokaliseras med upphovsmännen till respektive teori/verktyg, 

vilka utgör basen av källorna i teoriavsnittet. Dessa ställs mot varandra och har kompletterats 

med ett fåtal andra källor med hög reliabilitets- och validitetsgrad för att uppnå måluppfyllnad 

för Thuréns fyra principer. 

Kritik mot förekommande källor i empiriavsnittet 

Christensen et al rekommenderar en fokusgrupp att bestå av mellan 6–10 respondenter [9]. 

Fokusgruppen i denna studie bestod av fyra utifall Leif inkluderas. Detta är således en mindre 

grupp än rekommenderat, men precis som tidigare motiverades togs hänsyn till FMEA-teori 

där arbetsgruppen för K-FMEA inte bör vara större än 3–5 deltagare. Det går givetvis att 

spekulera i huruvida detta var bra eller dåligt. Emellertid involverades de personer med högst 

kunskap om svetshuvudena, vilket i slutändan var det allra viktigaste för att kunna erhålla 

nödvändig information. Majoriteten av den information som har inbringats är primärdata från 

respondenter som besitter hög grad av kompetens och erfarenhet på problemområdet. Denna 

information kan knappast ifrågasättas. Däremot den sekundärdata som används skulle om 

möjligt kunna brista ur validitetsgrad utifall återkopplingen till problemområdet inte är tydlig. 

Författarna vågar dock påstå att kopplingen finns där och att denna data är relevant för 

uppnåendet av studiens syfte och att den uppfyller Thuréns fyra principer. 

Kritik mot förekommande källor i metodavsnittet 

En stor del av de källor som används i metodavsnittet är sådana som författarna bekantat sig 

med sedan tidigare. Befintlig kunskap om något kan möjligen prägla studien på ett eller annat 

sätt. Eventuellt kan det tänkas dunkla författarnas periferi genom att författarnas direktseende 

riktas mot de metodkällor som är erkända. Samtidigt är källorna just erkända och har både 

använts tidigare och används frekvent än idag inom forskning. Därigenom uppfylls samtliga 

av Thuréns fyra principer. Ännu en stärkande faktor för detta är bredden av källor som 

används för att förstärka resonemangen som förs. 

Analysmetodik 

Efter en datainsamlingsprocess följer bearbetning, analys och tolkning av allt insamlat 

material, samt momentet där forskaren drar slutsatser. Hur detta sker beror enligt Lekwall & 

Wahlbin på vilken ansats och studietyp som forskaren har valt att arbeta utefter. [8] 

Tidigare konstaterades att fallstudier går hand i hand med en kvalitativ forskningsmetodik, 

och detta gäller även för analysmetodik. Vad som främst kännetecknar en kvalitativ 

analysmetod är att den fokuserar på helheten snarare än enskilda delar. Sammanhanget 
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(kontexten) i vad som undersöks spelar en avgörande roll. Ytterligare ett kännetecken är att 

denna analysmetodik är processuell och inte sekventiell. Händelseförloppet illustreras i Figur 

46: [9] 

  

Figur 46 – Illustration av det systematiska arbetet med att samla in/generera och analysera kvalitativa 
data. [9] 

Det kvalitativa analysarbetet består av tre överlappande processer: reduktions-, strukturerings- 

och visualiseringsprocessen, (se Figur 47). Först bryts data ner genom reduktion, varefter 

informationen struktureras genom mönsteridentifiering och slutligen påvisas styrande 

variabler genom visualisering. Ofta sker det sista steget genom tydliga illustrationer i form av 

figurer och matriser. [9] 

 

Figur 47 – Illustration av den kvalitativa analysprocessen. [9] 
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Tillämpad analysmetodik 

I denna studie tillämpas en kvalitativ analysmetod enligt den teori beskriven ovan. Tydligt är 

att det är en iterativ process, eftersom den loopar och formas i takt med att ny information 

samlas in. Detta tar sig uttryck i studien genom den växelverkan mellan teori och empiri som 

beskrivits tidigare. I klartext innebär detta att empiriska data har inbringats genom 

fokusgruppintervju, observation av ett friktionssvetshuvud i ESAB:s democenter samt 

granskning av material hämtat från ESAB:s hemsida, leverantörers hemsidor och 

konkurrenters hemsidor. Detta har sedan ställts emot teori för att forma underlag för 

genomförande av K-FMEA på det strategiska urvalet av friktionssvetshuvuden. 

Vidare ledde detta fram till mönsteridentifikation i form av kritiska risktal för särskilda 

feltyper. Ny empiri och teori samlades in med hänsyn till vad som observerades genom K-

FMEA för att i nästkommande steg kunna genomföra en metod för teknisk problemlösning. 

Delfunktioner viktades olika utifrån resultatet i K-FMEA, vilket genom en morfologisk matris 

mynnade ut i olika lösningsförslag som analyserades och utvärderades. Därifrån kunde 

blanketten för K-FMEA kompletteras med rekommenderade åtgärder. Dessa åtgärder spelar 

slutligen en central roll i studiens resultat om rekommendationer för fortsatt 

produktutvecklingsarbete för ESAB:s räkning. 

Viktigt att poängtera är att en kvalitativ analysmetod behöver följas upp med en utvärdering 

av alla kvalitativa data. Detta görs genom en mätning i grad av reliabilitet och validitet, vilket 

kommer presenteras härnäst [4, 9]. 

Utvärdering av kvalitativa data i grad av reliabilitet och validitet 

Allt dokumenterat material kan mätas i graden av reliabilitet och validitet. Ett lämpligt val av 

undersökningsmetod tillsammans med en välfunktionell granskning, tolkning och utförd 

analys av insamlat material, bidrar till att dessa faktorer stärks. Resultatet av detta är således 

en mer tillförlitlig och trovärdig undersökning. [4] 

Tillämpad utvärderingsmetodik 

Under denna studie finns en grundläggande tanke om att allt dokumenterat material skall vara 

hållbart och sanningsenligt. För att uppnå en hög kvalitet på rapportens innehåll, har stort 

fokus vidhållits på att föra ett akademiskt godkänt, grammatiskt korrekt och ingenjörsmässigt 

tekniskt språk. Saunders et al belyser vikten av språkbruket för att rapportens innehåll ska 

vara såväl entydigt som lättförståeligt [4]. För att säkerställa detta har författarna tagit hjälp av 

två böcker: Teknikspråk & Språkteknik av Stig Nilsson och Teknisk Ordlista av 

Maskinaktiebolaget Karlebo [13, 14]. Vissa kanske kan uppfatta enstaka delar vedertagna och 

för detaljerat beskrivna. Emellertid är författarnas tanke med detta att rapporten ska fylla en 

pedagogisk funktion för andra studenter eller forskare vid genomförande av liknande 

produktutvecklingsprojekt. Således anses det nödvändigt att ingående beskriva stegen i 

tillvägagångssätt för respektive metod och verktyg som har använts under denna studie. 

En hög grad av reliabilitet och validitet har eftersträvats genom hela arbetet. Detta har 

erhållits genom god personkemi och framgångsrik social och kommunikativ förmåga mellan 

inblandade parter. Dessa egenskaper existerar såväl internt hos och mellan författarna som 
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externt i flödet mellan författare och respondenter. Under intervjutillfällena har först och 

främst en systematik och öppenhet infunnit sig, där respondenterna såväl i förväg, under och 

efter intervjutillfället har informerats om författarnas planläggning. Inspelning och 

transkribering ägde rum för att säkerställa att ingen empirisk data från intervjun skulle komma 

bort. En ständig triangulering har ägt rum för att påvisa engagemang, kreativitet och variation 

i sättet att arbeta. I säkerställandet av erhållet materials tillförlitlighet försäkrades och 

möjliggjordes en uppföljning av varje intervju om så skulle behövas i ett senare skede. Även 

utbyte av mejladresser, telefonnummer och andra möjligheter till kontakt med samtliga 

respondenter har ägt rum. Anledningen att detta utförs är för att göra det möjligt att komma i 

kontakt med respondenter, utifall eventuella oklarheter skulle infinna sig. 

Vidare har en teoretisk mättnad uppnåtts genom att kontinuerligt eftersöka nya vetenskapliga 

evidens för att underbygga de resonemang som förs. Uppsökande av ursprungskällan har 

ständigt eftersträvats, vilket Lekvall & Wahlbin benämner som källornas källor och 

förespråkas även av Patton [8, 15]. Dessutom har författarna genomgående visat en ödmjuk 

attityd gentemot uppdragsgivaren, uppgiften, resultaten och de slutsatser som dragits. 

Författarna har också kritiskt granskat de teorier som har använts och ständigt försökt söka 

upp ursprungskällan. Därefter förstärkt denna med nya moderna vetenskapliga evidens. 

Resultatet har likaså en generaliserbarhet genom att de rekommendationer som lyfts fram är 

direktanknutna till produktutvecklingsteori. Både de verktyg och metoder som används är 

offentliga och allmängiltiga. Med det sagt vågar författarna påstå att det dokumenterade 

materialet har en hög grad av reliabilitet och validitet. 

För att tydligare precisera utvärderingsmetodiken och motivera valet bör den placeras i aktuell 

kontext. I detta fall utgör K-FMEA och DFA2 de huvudsakliga verktygen, vars resultat ska 

utvärderas. Detta sker med en kvalitativ utvärderingsmetodik. Anledningen är att författarna 

inte har haft möjlighet att analysera friktionssvetshuvudena fysiskt genom observationsstudier 

och praktiska mätningar. Möjligheten till kvantitativ utvärderingsmetodik kommer 

fallföretaget ha ändå i ett senare skede. I dagsläget är det viktigare för företaget att kvalitativt 

erhålla nödvändig information som bildar underlag för fortsatt produktutvecklingsarbete. 

Enligt Barton et al har 70 % av alla de problem inom tillverkning som analyseras, uppstått 

förr [16]. Varför inte försöka göra rätt från början för att undvika dessa problem? Eskilander 

hävdar att problemen många gånger är inbyggda redan i prototypen [17]. En grundtanke med 

K-FMEA och DFA2 är att dessa proaktivt ska förhindra inbyggda fel. Eftersom fallföretaget 

har för avsikt att kunna sätta en ny standard för friktionssvetshuvuden på sikt (vars 

koncept/konstruktion inte existerar idag), upplever författarna att en kvalitativ 

utvärderingsmetodik gör sig bäst lämpad.      

Alternativ metod 

För att ge läsaren en tydligare förståelse för metodvalet kan det vara lämpligt att presentera de 

alternativ som författarna stod inför. Raka motsatsen hade varit att bedriva en kvantitativ 

forskningsmetod och tillämpat en deduktiv undersökningsansats. Då hade utgångspunkten 

tagits i teori, målat upp en hypotes som testats praktiskt. Detta hade varit genomförbart utifall 

något av standardmodellerna av de friktionssvetshuvuden som ESAB har hade funnits 

tillgängliga för praktisk observation. 
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Nu i efterhand står det klart att vissa delmoment av produktutvecklingsprojektet kunde ha 

flutit på smidigare. Bland annat var kunskapsnivån gällande FMEA och DFA som infann sig 

hos författarna vid uppstartsfasen alldeles för låg. Informationsanskaffningen och proceduren 

med att sätta sig in i teori var tidskrävande. Dessutom förespråkas inom flera metodteorier att 

de flesta produktutvecklingsverktyg lämpligen bedrivs i grupp [4, 11, 18, 19, 20]. Visst har 

respondenter involverats i vissa moment, men reflektioner kan föras gällande huruvida en 

större projektgrupp hade varit fördelaktigt över flertalet arbetsmoment. 

Initialt var tanken att bedriva en väldigt ingående och detaljerad K-FMEA på komponentnivå 

varefter detta skulle utgöra underlag för en konceptframtagning med avseende på DFA. Men 

befintlig teori på området understryker att ett väl omfattande informationsunderlag är en 

förutsättning för att bedriva produktutveckling. Således försvann möjligheten till det och 

istället omformades syftet och problemformuleringen till att förse ESAB med ett 

informationsunderlag. Detta underlag ska utgöra en plattform och utgångspunkt i deras 

fortsatta produktutvecklingssatsning. Det är oklart hur denna reform har präglat metoden, men 

författarnas gissning är att genomslaget endast blivit åt det bättre. Motiveringen är att alla val 

som författarna har gjort baseras på vetenskapliga evidens och erkända forskares förfaranden. 

Om inte denna reform hade ägt rum, hade författarna stridigt mot de befintliga teorier som 

existerar, vilket torde ha medfört ett bristfälligt resultat. Åtminstone hade inte resultatet 

kunnat motiveras och därigenom också fallit i graden av reliabilitet och validitet. 
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Bilaga N – Företagsinformation 

 

I denna bilaga presenteras mer information om fallföretaget: ESAB AB, Welding Automation. 

 

Fallföretaget och marknaden 

Företagspresentation 

ESAB klassificeras som ett av världens främsta företag vad gäller tillverkning av såväl 

utrustning som tillsatsmaterial för svetsning och skärning. Vad som främst är utmärkande för 

ESAB:s produkter är dess innovationsgrad, vilket har gjort ESAB till ett välkänt varumärke 

världen över. [1] 

Varumärket ESAB representerar allra högsta expertis inom följande områden: [1] 

• Manuell svetsnings- och skärningsutrustning 

• Tillsatsmaterial 

• Svetsautomatisering 

• Skärautomatisering 

Ständig utveckling är något som ESAB värdesätter, och detta ska genomsyra samtliga av de 

ovanstående fyra områdena. Nya metoder, material och kunskap testas och implementeras 

allteftersom verksamheten drivs framåt. [1] 

Produkterna som tillverkas används inom en rad olika områden och branscher, inklusive: [1] 

• Rymdindustrin 

• Fordonsindustrin 

• Allmän tillverkning samt bygg- och anläggningssvetsning 

• Pipelinebyggnation 

• Rörtillverkning 

• Kraftindustrin 

• Processindustrin 

• Reparation och underhåll 

• Varvs- och offshore-industrin 

• Transport och mobila maskiner 

Idag ägs ESAB-koncernen av det amerikanska aktiebolaget Colfax Corporation som grundades 

1995 av Steven och Mitchell Rales. Colfax Corporation har sitt huvudkontor beläget i 

Annapolis Junction, Maryland och deras vision präglas av kontinuerlig utveckling och hög 

kundnöjdhet. [2] Moderbolaget har mer än 8700 anställda och är verksamma i näst intill alla 

världens länder [3]. 

ESAB grundades för mer än 100 år sedan och deras kunder är geografiskt spridda över hela 

världen. Koncernen är fördelad över fem regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien-
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Stillahavsområdet samt Indien. [1] 

I översikten av den senaste årsredovisningen som finns att tillgå kostnadsfritt via Retriever, 

visade ESAB-koncernen en tydlig ökning från 2014–2015 [4]. I årsrapporten för 

räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 framgår att ökningen kom som resultat av en fusion 

av olika verksamheter nationellt. Där inräknas både ESAB Perstorp AB och ESAB AB 

Sverige som nu bedriver all produktion och exportförsäljning på den svenska marknaden [5]. 

ESAB förväntas även inom snar framtid se att försäljningen utvecklas och minska den 

negativa trenden som illustreras i Figur 48 nedan [4, 5].  

 

Figur 48 – Illustration av en resultatöversikt för ESAB Aktiebolag, 556005–7738, Uttag: 2017-04-19. [4, 
5] 

Företaget har idag omkring 8500 anställda, varav 160 arbetar i Laxå. År 2016 omsatte 

Laxåenheten omkring 239 MSEK. Tillhörande avdelningar i verksamhetsområdet består av: 

[6] 

• Säljsupport 

• Design 

• Produktionsteknik 

• Inköp 

• Fabrikation 

• Montering (Engineering & Standardautomation) 

• Test/Installation 

• HR & Finans 

Vision och värderingar 

Visionen och värderingarna lägger grunden och utgör ett ramverk för beslutsfattande och 

handlingar. Colfax leder ESAB i rätt riktning och gör det enkelt för företaget att driva 

verksamheten i enlighet med visionen och värderingarna. [7] 
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Vision 

Att vara den främsta globala leverantören av innovativa svets- och skärningslösningar för all 

svetsindustri. [7] 

Värderingar 

ESAB värdesätter ett funktionellt samarbeta med kunderna och vill utvecklas tillsammans 

med dem. De vill samtidigt vidhålla medarbetarna engagerade och motiverade. 

Organisationskulturen och arbetssättet ska präglas av ständiga förbättringar (kaizen). De lyfter 

fram kreativitet och innovation som framgångsnycklar. Slutligen lyfter de fram långsiktigt 

attraktiva relationer och att kontinuerligt leverera kvalitet i alla led. [7] 

Historisk företagsexposé 

För att gå tillbaka och se över ESAB:s historia börjar den redan 1904, då företagets grundare 

Oscar Kjellberg uppfann världens första belagda svetselektrod. I samma veva lade han 

grunden till ESAB som skulle spela en betydelsefull roll för utvecklingen av svetsning. Den 

inre drivkraften och viljan att utvecklas och tillhandahålla innovativa lösningar bidrog till att 

företaget blev en världsledande aktör, (se Figur 49). [8] 
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Figur 49 – Illustration av ESAB:s tekniska innovationsutveckling över lite drygt ett århundrade. [8] 
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Bilaga O – DFA2-blankett (system-/delsystemnivå) 

 

I denna bilaga presenteras en illustration av en DFA2-blankett på system-/delsystemnivå. 

 

 

Figur 50 – Illustration av en DFA2-blankett vid utförande av DFA2 på system-/delsystemnivå. [1] 
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Bilaga P – DFA2-blankett (komponentnivå) 

 

I denna bilaga presenteras en illustration av en DFA2-blankett på komponentnivå. 

 

 

Figur 51 – Illustration av DFA2-blankett för utförande av DFA2 på komponentnivå. [1] 
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Bilaga Q – Egenupprättad DFA2-blankett 
(komponentnivå) 

 

I denna bilaga presenteras en illustration av en egenupprättad DFA2-blankett på 

komponentnivå vars mall är hämtad från Eskilander. 

 

 

Figur 52 – Illustration av egenupprättad DFA2-blankett för utförande av DFA2 på komponentnivå. 
Mallen är modifierad utifrån Eskilanders blankett [1]. 
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