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Sammanfattning 

En globaliserad marknad innebär avsevärt högre konkurrens inom alla 

industrier. För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på produkter är 

hög produktivitet avgörande. Tillverkningsföretag med 

högvolymstillverkning kan öka produktiviteten med investeringar i 

produktionen genom till exempel automation. För lågvolymstillverkning är 

inte stora investeringar lönsamt och man måste då hitta andra lösningar för 

att öka effektiviteten. Lösningar kan bland annat vara att hitta nya 

tillverkningsmetoder samt att implementera Design for Manufacturing. I 

detta arbete studeras en motorhuv för skogsmaskiner och dess potential att 

öka effektiviteten i tillverkningen. Motorhuven är en produkt som mestadels 

tillverkas genom konventionella tillverkningsmetoder och består av stora 

plåtdetaljer samt räknas som en lågvolymsprodukt.    

Efter en analys av produktens tillverkningsprocess framgick det att en stor 

del av tillverkningstiden spenderades till sammanfogning av plåtdetaljer 

genom svetsning samt att slipa synliga svetsfogar av estetiska skäl. Dessa 

moment ansågs ha störst potential till förbättring och det var vid dessa fokus 

lades för förbättringsarbetet. Svetsning av produkten är ett komplicerat 

arbete och endast ett fåtal anställda i produktionen har kompetens och 

erfarenhet att utföra det, vilket leder till att dessa personer får en stor 

arbetsbörda. Konventionella tillverkningsmetoder av stora detaljer såsom 

kantpressning  är påfrestande för de anställda eftersom plåtdetaljer ofta är 

otympliga att hantera. För att förbättra tillverkningen och öka effektiviteten 

beaktades nya plåtformningsmetoder och sammanfogningsmetoder. 

Efter genomgången produktutvecklingsprocess skapades flertalet nya 

koncept för motorhuven, där ett slutgiltigt koncept valdes. Detta koncept 

innebar att svetsning ersattes med pressning genom flexformning och 

sammanfogning med skruvförband. Resultatet visade att kostnader minskade 

för den nya tillverkningsprocessen drastiskt, samt att det tillåter fler 

anställda att kunna vara involverade i tillverkningen. Sammanfogning av 

detaljer med skruvförband istället för svetsförband ger oftast högre 

effektivitet eftersom det tillåter tidsbesparingar samt att produkten kan 

nedmonteras vilket minskar fraktvolymen. Kantpressning kan även ersättas 

med flexformning, detta innebär en kostnadsökningar till förmån för de 

anställdas arbetsmiljö. 
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Summary 

A globalized market means a significantly higher competition within all 

industries. To be able to offer prices of products that can compete, high 

efficiency is detrimental. Manufacturing companies with high volume 

production can increase efficiency by investing in the production, with for 

example automation. In low-volume manufacturing great investments is not 

profitable and new solutions must be found to increase efficiency. The 

solutions may be to find new manufacturing methods and to implement 

Design for Manufacturing. In this article, a bonnet of a forestry machine is 

studied to increase its manufacturability. The bonnet is a product which is 

mostly manufactured by traditional methods and consists of large sheet-

metal details and is regarded a low-volume product. 

After an analysis of the manufacturing  process of the product it appeared 

that a great deal of the total manufacturing time was spent on conjoining 

sheet-metal by welding and grinding visible weld joints, for aesthetic 

reasons. These elements was considered having most potential for 

improvement and it was by them that the focus of the study was put. 

Welding of the product is a complex task and only a few employees have the 

competence and experience to accomplish it. This leads to a disproportional 

amount of work load is assigned to these employees. Conventional 

manufacturing methods of large details such as brake pressing is wearisome 

to the employees since sheet-metal details are ungainly to manage. To 

improve manufacturing and increase efficiency, new sheet-metal forming-, 

and conjoining methods were researched. 

When a product-development process was performed, a number of new 

concept was created, and a final concept was chosen. The new concept of 

the bonnet meant that welding sheet-metal was replaced by flexforming and 

conjoining by screw joints. The change of manufacturing methods decreased 

costs of this process drastically, and allowed more employees to be able to 

withstand the process. Joining details by screw joints instead of welded 

joints often entails higher efficiency by decreasing manufacturing time. It 

also allows for the product to be disassembled which decreases shipping 

volume. Brake pressing could be replaced with flexforming, but entails 

higher costs in favour of the working environment of the employees. 
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Abstract 

Tillverkningsföretag med lågvolymsproduktion måste hitta lösningar för att 

förbättra effektiviteten som inte kräver stora investeringar för att göra 

verksamheten lönsam. I denna studie undersöks hur effektiviteten kan 

förbättras för plåtdetaljer genom förändring av tillverkningsmetoder samt 

omkonstruktion med avseende på produktion.  

Genom undersökning av ett specifikt fall behandlar studien hur 

konventionella tillverkningsmetoder såsom svetsning och kantpressning kan 

ersättas med plåtformningsmetoder. Metoderna tryckformning, flexforming 

och djuppressning har studerats och utvärderats. Studien visar att 

flexformning och sammanfogning med skruvförband resulterar i kortare 

tillverkningstid, lägre tillverkningskostnader och lägre kompetens samtidigt 

som god kvalitet erhålls. Däremot kan ersättningen av kantpressning 

medföra en kostnadsökning till förmån för arbetsmiljön.  

Nyckelord: Effektivitet, Lågvolymsproduktion, Design For Manufacturing, 

Tillverkningsmetoder, Sammanfogningsmetoder, Plåtformning, 

Flexformning, Skogsmaskin, Plåtdetaljer   



 

 

 

 

 

VI 

Förord 
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1. Introduktion 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden och syftet till arbetet samt vilka mål 

som skall uppfyllas.  

1.1 Bakgrund  

Från 1870 startade Sveriges ekonomi en tillväxt som var bland det snabbast i 

världen. Tillväxten fortsatte in i efterkrigstiden, efter 1945. År 1970 hade 

Sverige blivit ett av världens rikaste länder [1]. Stora tillverkningsföretag 

som Electrolux, SKF, Volvo och Sandvik mångdubblade antal anställda från 

1950 till 1980, och den årliga procentuella tillväxten i BNP per capita låg på 

3 procent från 1950 till 1973 [2]. Men vid ungefär samma tidpunkt började 

utvecklingen i industrialiserade länder minska. Efter 1973 till 1992 låg 

tillväxten per år på 1,1 procent [1]. Några av anledningarna till minskningen 

var en oljekris under 1970-talet samt att världen började bli allt mer 

globaliserad. Globaliseringen innebar en drastisk förändring av konkurrens 

för många stora företag [3]. 

Det nya företagsklimatet som internationell konkurrensen förde med sig 

innebar ett stort fokus på produktivitet. Stora delar av svensk industri blev 

tvunget att placeras i låglöneländer för att på så sätt öka produktiviteten 

(eng. Offshoring) [4]. Sedan 1990-talet har cirka 500'000 tjänster inom 

tillverkningsindustrin i norden försvunnit, men fortfarande är industrin 

viktig för dessa länders ekonomi. En stor anledning till att många tjänster 

inom tillverkning fortfarande kan vara kvar i Sverige är automation. 

Automation kan öka produktiviteten för svensk industri och ge den 

tillräcklig konkurrenskraft i lönsamhet mot tillverkning i låglöneländer [5,6].  

Många stora tillverkningsföretag använder idag en stor andel automation i 

sin produktion. Vid Scanias tillverkning av lastbilshytter i Oskarshamn har 

nyligen 238 nya robotar installerats [7]. Värt att påpeka är att Scania har en 

mycket hög produktionsvolym, 2015 levererades 69'762 lastbilar världen 

över, och den totala omsättningen uppgick till nästan 95 miljarder kronor. 

En industrirobot som kostar ett par hundra tusen kronor är inte en stor 

investering för en högvolymstillverkare som Scania, men mycket stor för 

andra, mindre tillverkare [8]. 

Små och mellanstora företag inom tillverkningsindustrin måste öka 

produktiviteten med andra metoder, för att undvika att flytta tillverkningen 

till länder med lägre tillverkningskostnader. Produktiviteten kan förbättras 

genom att bland annat optimera tillverkningsmetoder samt att optimera 

konstruktionen för en viss produkt genom att beakta tillverkningen redan vid 

konstruktionens startskede. Genom att hitta och tillämpa andra, och möjligen 

mer moderna tillverkningsmetoder kan produktiviteten öka samt 

arbetsmiljön förbättras.  
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Arbetssättet "Design for X" kan även appliceras ur tillverknings-, och 

monteringsperspektiv och kallas då "Design for Manufacturing and 

Assembly". Arbetsprincipen går ut på att inte bara detaljens egenskaper som 

funktion och identitet beaktas vid konstruktionen, utan även 

tillverkningsbarhet samt monterbarhet. Då kan produktiviteten förbättras 

utan att stora investeringar krävs [9,10]. 

1.2 Problemdiskussion 

Tillverkning vid lågvolymproduktion av plåtdetaljer sker oftast till stor del 

genom traditionella tillvägagångssätt såsom svetsning och bockning av olika 

stålkomponenter, såsom plåtdetaljer. Svetsningen utförs oftast manuellt och 

inte i en robot vilket oftast kräver hög kompetens och lång erfarenhet. Detta 

leder till att endast ett fåtal personer i produktionen klarar av uppgifterna. 

Efter svetsning tillkommer i vissa fall slipning av överflödigt svetsgods för 

att synliga delar ska vara estetiskt tilltalande, vilket inte är ergonomiskt samt 

mycket tidskrävande. Att bocka stora komponenter är påfrestande för 

arbetaren, detta leder till en sämre arbetsmiljö. Det är även svårt att hålla 

snäva toleranser när konventionella tillverkningsmetoder används. Att 

produkterna är konstruerade ur en tillverkningssynpunkt är avgörande för 

tillverkningen, små skillnader i design kan göra stora skillnader för 

tillverkning och vilka tillverkningsmetoder som krävs.  

Att effektivisera samt förenkla tillverkningsprocesser vid 

lågvolymsproduktion av plåtdetaljer skulle innebära minskning av 

tillverkningskostnader, samt att fler anställda i produktionen kan utföra 

tillverkningen och skapa en bättre arbetsmiljö.  

1.3 Problemformulering 

Ur problemdiskussionen formulerades en undersökningsfråga. 

Hur kan man öka effektiviteten vid tillverkning av plåtdetaljer vid 

lågvolymsproduktion genom förändring av tillverkningsmetoder samt 

konstruktion med avseende på produktion? 
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1.2  Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka alternativa tillverkningsmetoder 

som ska leda till förbättringar i tillverkningsprocesserna av plåtdetaljer vid 

lågvolymsproduktion. Detta ska ske genom att konstruera ur ett 

produktionsperspektiv. Detta för att erhålla samma goda kvalité, men med 

minskade arbetstimmar samt bättre arbetsmiljö. I arbetet kommer det 

utvärderas nya förutsättningar för tillverkningen av detaljerna, genom 

undersökning för alternativa sammanfogningsmetoder som reducerar antalet 

svetsar. Det ska också undersökas möjligheter för pressning av plåtdetaljer. 

Samtidigt skall designen utformas med åtanke att minska fraktvolymen. 

Resultat skall slutligen redovisas och presenteras genom konceptidéer på ett 

begripligt sätt. 

1.3 Mål 

Målet är att rekommendera design och tillverkningsprocess av plåtprodukter 

som kräver lägre kompetens att tillverka, kortare tillverkningstid och lägre 

tillverkningskostnad än befintlig produkt samtidigt som de innehar samma 

goda kvalitet.  

1.3 Avgränsningar 

Då detta projekt handlar om att undersöka alternativa tillverkningsmetoder 

som kan öka effektiviteten, kommer arbetet att stanna vid en konceptidé och 

ingen prototyptillverkning kommer att ske. Utgångsläget kommer vara att 

samma ursprungliga produkt skall tillverkas med effektivare lösningar och 

metoder samt att samma material skall användas. Konceptidéerna skall vara 

genomförbara för olika typer av produkter, men i arbetet kommer endast en 

produkt att studeras och analyseras.  
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2. Metod 

Här beskrivs metodologin och de vetenskapliga angreppsätt som kan och 

kommer användas i arbetet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I detta avsnitt beskrivs två förhållningssätt som är aktuella när diskussioner 

om vetenskap och forskning sker. De två som kommer beskrivas i detta 

arbete är positivismen och hermeneutiken. Dessa metodologier är viktiga för 

att på ett bra sätt kunna dra slutsatser och förklara fysikaliska skeenden.  

2.1.1 Positivism 

Positivismen kommer ursprungligen från den empiriska och 

naturvetenskapliga traditionen. Redan på 1800-talet introducerades det att 

möjligheter finns att generera kunskap som var utvecklande och positiv för 

mänskligheten, därför skapades en vetenskaplig metodologi som skulle gälla 

för alla vetenskaper. Med detta menas att den kunskap som söks ska vara 

verklig och tillgänglig för både förnuft och sinne [11].  

Det går att känna igen positivismens tillvägagångsätt som att det i en 

språklig sats formulerar en hypotes och sedan genom observationer och 

empiriska prövningar testa hypotesen. Man menar att vetenskaps- och 

kunskapsteorier är omfattande områden och att verkligheten är objektiv och 

kan mätas utifrån teorier och empiri. Positivister stöder tanken på en enhetlig 

vetenskap, det vill säga att varje forskare ska bygga upp sin kunskap efter 

generella lagar. Hypoteser och teorier skall sedan beskrivas med 

matematiska modeller, och problemet skall delas in i olika delar och studeras 

var för sig. Forskarens personliga-, politiska- och känslomässiga läggning 

skall inte på något sätt kunna påverka forskningsresultatet [11,12].  
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2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är raka motsatsen till positivismen, ordet hermeneutik kan 

översättas med tolkningskonst eller tolkningslära. Metoden utvecklades 

ursprungligen i samband med tolkningsproblem som uppstod inom 

juridiken, och det tvingade dem att utifrån grundbetingelsen för den 

mänskliga existensen förstå och tolka en helhetsbild [13]. 

Nuförtiden tillämpas hermeneutiken främst inom kultur-, human- och 

samhällsvetenskapen. Inom hermeneutiken skall någon speciell metod eller 

teori följas, det som istället skall göra är att förstå situationen utefter 

tolkningar som uppstår. Det gäller att helheten i problemet studeras, och att 

objektet tolkas genom empati och medkänsla. Avsikten är då sällan att få 

fram en teori i allmän form, utan att få fram en unik tolkning för det problem 

som studeras [11]. 

2.1.3 Val av synsätt 

Största delen av detta arbete kommer att utföras ur ett positivistiskt 

perspektiv. Då största delen av den information som undersöks kommer att 

ske ur vetenskapliga förklaringsmodeller. Rollen som forskare kommer vara 

objektiv och osynlig, samtidigt som resultatet kommer vara grundat på 

vetenskapliga teorier och empirer. Det kommer i början av arbetet skapas en 

helhetsbild över problemet som kommer tolkas ur ett hermeneutiskt synsätt, 

för att sedan gå tillbaka ett positivistiskt synsätt och studera problemet i 

detaljnivå. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

En viktig del inom vetenskapen är att hitta metoder för insamling och 

utveckling av kunskap. Forskares arbete består av att relatera teori och 

verklighet med varandra, för att göra detta möjligt finns flertalet olika 

tillvägagångssätt. De begrepp som introduceras i detta avsnitt är induktion, 

deduktion och abduktion [11,13]. 

2.2.1 Induktion 

Induktion kallas en process där en person med olika hjälpmedel samlar in 

fakta om ett samband mellan begrepp som forskaren redan känner. Dessa 

hjälpmedel är till exempel ögon, öron, kikare och frågeformulär med mera. 

Forskaren studerar objektet utan att först ha förankrat undersökningen till en 

teori, för att sedan utifrån den insamlade informationen formulera en teori. 

Den teori som skapats kanske inte kommer gälla för alla fall, eftersom teorin 

baserar sig på ett empiriskt underlag som är speciell för en viss situation 

eller tid. Bara för att utgångspunkten inte är från en känd teori arbetar man 

inte helt förutsättningslöst, detta eftersom forskaren har egna idéer och 

föreställningar som kommer färga de producerade teorierna [11,13]. 

2.2.2 Deduktion 

Deduktion är en process som med hjälp av logiska slutledningsmetoder går 

från ett helt säkert begrepp till ett annat. Det betyder att forskaren följer 

bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt karakteriseras av att utifrån 

befintliga principer och teorier drar slutsatser. Hypoteser definieras för att 

sedan empiriskt prövas, hypotesen bestäms ur den redan bestämda teorin 

som ursprungligen är framtagen utan empiri. Med ett deduktivt arbetssätt 

blir utgångspunkten av forskningen mer objektiv eftersom den tas från 

befintlig teori, och att forskarens egna uppfattningar kommer att minska. 

Nackdelen med detta är att den teori som hämtas kommer rikta och påverka 

forskningens resultat [11,13]. 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en blandning mellan induktion och deduktion. Det menas att 

man först utifrån ett enskilt fall formulerar ett förslag på ett hypotetiskt 

mönster som kan lösa fallet, detta sker induktivt. Sedan arbetar forskaren 

deduktivt och utvecklar samt utvidgar hypotesen för att kunna förklaras 

teoretiskt. I detta arbetssätt låser inte forskaren i så stor utsträckning till att 

bara tänka i deduktiva och induktiva banor. Nackdelen kan vara att forskaren 

omedvetet väljer studieobjekt från tidigare erfarenheter och formulerar en 

hypotetisk teori som redan i inledningsfasen utesluter andra alternativa 

tolkningar [11]. 
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2.2.4 Val av angreppssätt 

Detta arbete kommer mestadels ett abduktivt arbetssätt användas. I början av 

arbetet formas ett induktiv  antagande som skapats utefter de begrepp som 

redan är kända. Dessa begrepp har samlats in med hjälp av observationer 

och intervjuer. Arbetet fortsätter sedan med ett deduktivt arbetssätt genom 

att följa bevisandets väg. Utefter de befintliga teorier och principer som 

finns kommer en slutsats att dras. 

2.3 Forskningsmetod 

I detta kapitel beskrivs olika forskningsmetodiker som kan användas för att 

på olika sätt samla in och analysera den information arbetet kommer baseras 

på. Inom forskningssammanhang finns det huvudsakligen två metoder, 

kvalitativ metod och kvantitativ metod.  

2.3.1 Kvalitativ metod 

Syftet med kvalitativa tillvägagångsätt är att ha en närhet till 

forskningsobjektet. Det ska finnas en direkt subjekt-subjektrelation mellan 

forskare och undersökningsenhet, för att kunna möta ansikte mot ansikte 

mot den situation enheten befinner sig i  och se världen utifrån hans eller 

hennes perspektiv. Den kvalitativa forskningsprocessen kräver att 

kunskapsmässiga och värderingsmässig kunskap finns hos den enskilde 

forskaren. Resultaten framväxer av en ständig växelverkan mellan teori och 

empiri. För att få fram rätt information krävs ofta någon form av intervju, en 

kvalitativ intervju är som ett vanligt samtal där en diskussion förs angående 

det studerade problemet. För att få ut önskad information använder man en 

intervjumanual, detta är inget utförligt frågeformulär utan mer som en 

minneslista för undersökaren [14].  

En viktig del i arbetet med en kvalitativ metod är att vara källkritisk. 

Mestadels av den information som erhålls är via det källmaterial som finns 

för handen. Det innebär att vi är beroende av vilka källor som är tillgängliga 

till och vilken korrekthet dessa ger. Flertalet källor kan användas men om 

dem inte kan svara på frågeställningen på ett korrekt sätt har både tid och 

resurser gått till spillo. Därför ska det alltid undersökas vilka källor som 

finns och vilken validitet dessa har innan omfattande insamling av material 

påbörjas. Det gäller sedan att tolka den information som erhållits och 

kartlägga alternativa samband. Detta görs genom att analysera informationen 

och strukturerar den systematiskt för att enkelt kunna hitta den information 

forskningsobjektet innefattar [14].  
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2.3.2 Kvantitativ metod 

När en kvantitativ metod används är det huvudsakliga problemet den stora 

tilltro till människors förmåga att beskriva problem med siffror. Detta gör att 

svaret lätt kan feltolkas eller missbrukas från den information som erhållits. 

Med detta sagt är det viktigt att bara för att man kan beskriva det med siffror 

betyder inte det att informationen är mer sann eller riktig. En kvantitativ 

insats innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i 

problemformuleringsfasen. Det gör att själva bearbetningen av 

informationen är mycket enklare att greppa än vid en kvalitativ ansats [14].  

För att insamlingen av information ska vara meningsfull krävs det att i 

förväg veta vilken information som behövs, detta för att kunna besvara 

frågeställningen. Efter det måste beslut fattas vilken målgrupp informationen 

skall tas från. Man brukar säga att informationen ligger på olika mätnivåer, 

det vill säga tolkningar kan inte ske i mer än de enheter det finns belägg för. 

När det kommer till insamlingen av informationen räcker det ofta med ett 

urval av personer i den grupp som undersöks. Men om gruppen är liten kan 

det vara till fördel att alla enheter används [14].  

Om den obearbetade informationen skall kunna användas måste den 

struktureras på ett begripligt sätt. En av de största fördelarna med 

kvantitativa metoder är att det finns flertalet statistiska tekniker för att 

analysera resultaten. Informationen kan hanteras genom datamatriser, 

analyseringar samt att hitta olika mönster som kan vara nyckeln till att 

besvara frågeställningen [14]. 

2.3.3 Val av metod 

Denna undersökning kommer mestadels angripas ur ett kvalitativt arbetssätt. 

För att uppfylla de uppsatta mål arbetet har kommer en direkt subjekt-

subjektrelation mellan undersökare och undersökningsenhet. Arbetet 

kommer att studeras ur deras perspektiv samt att undersökaren kommer sätta 

sig in i den situation enheten befinner sig i, detta för att kartlägga så många 

faktorer som möjligt. Flertalet samtal kommer att genomföras och det 

kommer ständigt finnas en växelverkan mellan teori och empiri, för att på 

bästa sätt besvara undersökningsfrågan.  
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2.4 Datainsamling 

En stor del av arbetet kommer att vara informationshantering, det vill säga 

insamling, bokföring och analys över data. Detta sker kontinuerligt under 

arbetets gång. En viss mängd data krävs för att kunna göra slutsatser och 

kvalificerade val i arbetet. Denna data måste även vara tillförlitlig. 

Datainsamling delas upp i primärdara och sekundärdata. 

Data utvärderas utefter tre aspekter kvalitet, effektivitet och etik. Kvalitet är 

hur relevant datainsamlingen är för arbetet samt vilken tillförlitlighet den 

har. Effektiviteten är hur tillgänglig informationen är och vilka kostnader 

som medför vid undersökningen. Slutligen bedöms all data ur den etiska 

aspekten som till exempel plagiat och integritetsfrågor [12].  

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är information som inte finns tillgängligt eller nedskrivet, och det 

kräver då att man samlar in denna data själv. För att samla in primärdata 

används tre metoder: observation av händelser, elektronisk registrering, det 

vill säga olika mätningar, samt frågor till uppgiftslämnare så som intervjuer 

och enkäter. 

Direkt observation görs genom att studera något som sker, såsom hur 

anställda på ett företag utför sitt arbete. Observationer dokumenteras sedan i 

till en logg. Elektronisk registrering är information som loggas av 

elektronisk utrustning. Det kan vara till exempel övervakningsfilmer, 

betalkort som registreras när det används och digital data som SMS 

meddelanden. För att samla information från olika personer genomförs 

enkäter eller intervjuer [12].  

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan finns registrerat, i olika databaser, 

eller i läroböcker och annan kurslitteratur. De är tolkningar av primärdata 

och inte förstahandsinformation. I många studier påbörjas arbetet med att en 

analys över tillgänglig sekundärdata som kan vara relevant för studien. En 

nackdel med sekundärdata är validiteten för informationen. Det vill säga att 

det inte kan användas för att dra några slutsatser som behövs för studien, 

alltså att informationen är irrelevant [15]. 
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2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 

Flera olika datainsamlingsmetoder kommer att användas i arbetet. 

Information om processer vid tillverkning såsom hålltider samlas in från 

anställda på företaget genom intervjuer. Andra kostnader som finns 

registrerade som till exempel materialkostnader eller lönekostnader kan 

samlas in direkt från anställda företaget som är ansvariga över det området. 

Om information som behövs inte är tillgängligt kan direkta observationer 

krävas. 

Information om olika tillverkningsmetoder hämtas primärt från olika företag 

som kan tänkas genomföra tillverkningen. Det kan vara företaget arbetet 

utförs åt eller andra tillverkningsföretag. Om informationen är ofullständig 

krävs en litteraturstudie om den specifika tillverkningsmetoden. 

Litteraturstudier utförs vid behov för att besvara en viss frågeställning. 

Empirisk information från anställda i företaget kan komma att motiveras 

genom studier. Då genomförs en litteratursökning om frågeställningen för 

att undersöka om informationen stämmer. 

 

2.5 Sanningskriterier 

I all forskning är det viktigt att man undersöker det man avser att undersöka. 

Det vill säga att man har god validitet och att informationen behandlas på ett 

tillförlitligt sätt som har god reliabilitet. I detta kapitel förklaras begreppen 

validitet och reliabilitet [11].  

2.5.1 Validitet 

Ur Att utreda forska och rapportera [12]: 

”Vi definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som man avser att det ska mäta.” 

Validitet kan beskrivas som giltighet. Det vill säga huruvida en 

frågeställning besvaras av det man mäter i en studie. Ett resultat visar hög 

validitet när hela fenomenet mäts samt att mätningarna innefattar det som är 

avsett att mäta och inget annat.  Validitet delas upp i inre och yttre validitet. 

Inre validitet syftar på hur ett begrepp och de mätbara definitionerna 

stämmer överens. Det skall då kunna urskilja vilka variabler i testet som 

bidrar till resultatet. Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan den 

mätbara definitionen och verkligheten. Detta ger ett svar på om den är sann 

eller falsk. Den yttre validiteten kan bara konstateras genom en empirisk 

prövning [12,13,15]. 
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2.5.2 Reliabilitet 

Information har god reliabilitet om den är tillförlitlig, det vill säga om 

informationen stämmer och ger stabila utslag. En mätmetod med hög 

reliabilitet ska ge samma resultat vid olika tillfällen med lika 

omständigheter. För att kunna dra slutsatser i forskningssammanhang krävs 

konsekventa resultat. Reliabiltet delas in i intersubjektiv reliabilitet och 

intrasubjektiv reliabilitet. I en intersubjektiv reliabilitet  menas hur mycket 

olika forskares mätningar överensstämmer vid samma mätfenomen. Medan 

vid en intrasubjektiv reliabilitet menas hur överrensstämmelsen mellan 

samma forskares olika mätningar av samma fenomen sammanhänger 

[13,15]. 

2.6 Sammanfattning av vald metod 

För att på ett bra sätt kunna dra slutsatser och förklara fysikaliska skeenden 

kommer både positivism och hermeneutik användas. Största delen kommer 

ske ur ett positivistiskt perspektiv eftersom arbetet grundar sig på 

vetenskapliga teorier och empirer. För att tolka en helhetsbild av problemet 

kommer hermeneutik användas. Det vetenskapliga angreppssätt kommer 

baseras på ett abduktivt arbetssätt, då först ett induktivt arbetssätt används 

för att skapa tolknignar av problemet. För att sedan utveckla det deduktivt 

och finna svar genom bevisandets väg.  Undersökningens forskningsmetod 

kommer mestadels angripas med en kvalitativ metod då arbetet är utifrån 

den situation enheten befinner sig i för att på bästa sätt kartlägga så många 

faktorer som möjligt. Flertalet samtal kommer genomföras och det kommer 

ständigt ske en växelverkan mellan teori och empiri, detta sker ur ett 

kvantitativt arbetssätt. Datainsamlingen sker genom observationer, olika 

mätningar och genom lämpliga intervjuer, det vill säga primärdata. För att få 

en hög validitet och reliabilitet i arbetet kommer det endast undersökas det 

som krävs för att besvara undersökningsfrågan och denna information måste 

hålla en hög tillförlitlighet. Detta erhålls främst genom information som 

grundar sig på en fallstudie och experter inom området, arbetet ska också 

visa en generaliserbarhet och skall kunna appliceras för liknande problem. 
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Figur 2.6.1: Sammanfattning av vald metod. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs grundläggande teorier om hur en 

produktutvecklingsprocess används. Det kommer också redogöras olika 

tillverkningsmetoder som är relevanta för arbete, detta för att på bästa sätt 

besvara undersökningsfrågan.  

3.1 Produktutvecklingsprocessen   

För att den slutgiltiga designen av en produkt ska passa till behovet av 

produkten, är det viktigt att grunda designen på rätt information. Principen 

kundcentrerad planering, det vill säga att kundens förväntningar och krav 

alltid står i fokus kan användas. Detta styr produktutvecklingsprocessen i 

rätt riktning för att erhålla ett resultat med hög kvalitet. En definition av 

kundcentrerad planering är: 

"Ett system för att översätta kundens önskemål till, för 

företaget, relevanta specifikationer i varje steg av 

produktframtagningsprocessen, från marknad till utveckling, 

produktion och försäljning och service" 

W.R. Slabey (1990)  [16]. 

3.1.1 Kundens Röst 

En startpunkt för produktutvecklingsprocessen skapas genom att göra en 

skiss över konceptet som representerar hur designen anser den framtida 

produkten kommer att vara. En nuvarande produkt kan även användas som 

inspiration till nya designideér. Ett annat alternativ är att göra en 

nuvärdesanalys av ett problem som skall utvecklas. Därefter utförs intervjuer 

eller andra datainsamlingsmetoder som samlar kundernas åsikter och 

kommentarer om produkten. Det kan till exempel vara bra och/eller dåliga 

egenskaper hos en befintlig produkt eller hur en framtida produkt bör vara 

eller inte vara. De sammanfattas sedan i olika kategorier där lika 

kommentarer placeras i samma kategori. Kommentarerna skrivs sedan om 

till önskade produktmål och delas samtidigt in i kategorier, det vill säga 

påståenden om hur produkten bör vara. Nästa steg är att definiera 

funktionella krav. Produktmålen, som erhålls från kunders kommentarer, 

används för att skapa påståenden i "ska"-form. Dessa påståenden utgör 

produktens funktionella krav, och det är dessa som till största mån skall 

uppfyllas [17].  
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3.1.2 Rangordna Produktmålen  

Produktmålen används för att skapa en prioriterings-matris. Ett produktmål 

kan brytas ned i flera delmål om det behövs. Därefter tilldelas varje 

egenskap en relativ prioritering i procent, efter vad som anses mest viktigt 

för kunden. Summan av prioriteringstalen för alla produktmål är ett. Sedan 

används samma metod för delmål av varje produktmål. Då ska summan av 

delmål per produktmål vara ett. Genom att sedan multiplicera den relativa 

prioriteringen för alla delmål med respektive prioritering för dess 

produktmål erhålls ett resultat. Resultatet speglar rangordningen av varje 

delmål, där högst tal prioriteras högst. Genom att undersöka ett antal 

konkurrenter kan en uppfattning skapas om hur väl de uppfyller 

produktmålen. Dessa rangordnas i en viss skala, till exempel ett till fem [17]. 

3.1.3 Kvalitetshuset  

Produktmålen behöver nu översättas till tekniska egenskaper. De tekniska 

egenskaperna sätts till en lämplig nivå vid vilken produktmålen ska vara 

uppfyllda.  

Kvalitetshuset, se figur 3.1.1, är ett verktyg som används vid kundcentrerad 

design där olika samband mellan kundönskemål och produktmålen ger en 

bild över hur vissa tekniska målvärden bör vara. Två matriser ger sambandet 

mellan produktmålen och tekniska egenskaper. Genom att använda tekniska 

värden för konkurrenter erhålls tekniska målvärden. Resultatet av 

kvalitetshuset är att tekniska målvärden, som bör vara mätbara, kan 

utvärderas och bestämma vilka delar som vidare arbete skall fokusera på 

[17]. 

 

Figur 3.1.1: Kvalitetshusets uppbyggnad . 
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3.1.4 Utforska Designutrymmet  

För att kunna hitta en bra lösning till ett problem eller en ny design av en 

produkt används brainstorming. På så sätt hittas många möjliga lösningar 

för olika problem. Det blir då lättare för de involverade att ha ett stort 

omfång på deras tankesätt, och inte välja en viss lösning i ett tidigt skede. 

Vid brainstorming är målet att hitta så många lösningar, eller 

konceptfragment som möjligt, även om de inte verkar lämpliga. För 

inspiration till nya koncept kan konkurrerande produkter användas. 

Produkter som inte är direkta konkurrenter, utan relaterade produkter som 

endast delvis utför samma funktioner kan användas i detta syfte.  

När tillräckligt många konceptfragment har erhållits bör dessa organiseras 

och grupperas. De grupperas i ett eller flera nivåer baserat på olika 

sammanhängande faktorer som är relevanta, till exempel hur systemet, eller 

produkten, lagrar, anskaffar samt omvandlar energi. Genom att utföra detta 

kan de olika grupperna ge antydningar till nya koncept, och på så sätt 

komma fram till ytterligare konceptfragment. 

Nästa steg är att skära ner antalet konceptfragment. Samtliga fragment 

bearbetas och utvärderas utefter om de är värda att utvecklas vidare. En hel 

gruppering från brainstorming kan förefalla orimlig, och då förkastas helt. 

När endast rimliga konceptfragment återstår går processen vidare. Nästa steg 

är att utforska koncept.  

Första momentet i att utforska koncept är att kombinera konceptfragment. I 

matriser arrangeras konceptfragment efter funktion. Som resultat erhålls 

konceptkombinationer vilka uppfyller systemets, eller produktens, 

funktionella krav. Därefter genereras integrerade koncept utifrån dessa 

kombinationer. Det är lämpligt att göra skisser eller prototyper för att få en 

bättre förståelse över de nya koncepten [17].  

3.1.5 Optimera val av design  

Det sista steget är att välja vilket eller vilka koncept att gå vidare med i 

produktutvecklingsprocessen. Alla koncept har troligen vissa fördelar och 

nackdelar relativt till andra koncept. För att välja koncept används 

Pughmetoden, vilket innehåller sju steg: identifiera alternativa 

designkoncept, identifiera  produktmålen, utföra en inledande undersökning 

av koncepten, betygsätt alternativen i varje produktmål, betygsätt 

produktmålen, rangordna koncepten och till sist välja ett koncept. 

Som alternativa designkoncept används resultatet från föregående steg, 

utforska designutrymmet. Samma produktmål från tidigare i 

produktutvecklingsprocessen kan även användas. Dock behöver inte alla 

egenskaper beaktas vid val av koncept. 
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Ett produktmål kan uteslutas om samtliga koncept inte avviker från varandra 

sett till egenskapen eller om koncepten avviker på ett sätt som främst beror 

på en annan egenskap. En inledande undersökning av koncepten utförs för 

att utesluta vissa koncept som är klart sämre än andra. Ett referenskoncept 

väljs ut bland samtliga koncept, som sedan jämförs med resterande koncept 

sett till hur bra de uppfyller produktmålen. Koncepten betygsätts som 

bättre(+), sämre(-) eller likgiltig(0). Därefter är det tydligt om något eller 

några koncept är avsevärt sämre än resterande. 

Nästa steg är att betygsätta konceptalternativen utifrån produktmålen. Då 

genomförs en liknande process där koncepten betygsätts i en skala från ett 

till fem, där ett är mycket sämre och fem är mycket bättre än 

referenskonceptet. Sedan ska produktmålens relativa prioritering från avsnitt 

3.1.2 användas för jämföra vilka produktmålen som är viktigast. 

Multipliceras den relativa prioriteringen med betyg som angivits för ett 

koncepts förmåga att uppfylla en produktmål erhålls en viss poäng. Summan 

av poängen för ett koncept är dess totala poäng. Den totala poängen 

representerar alltså ett givet koncepts förmåga att uppfylla de önskade 

produktmålen i jämförelse med ett referenskoncept, med hänsyn till vilka 

hur produktmålen är prioriterade. Med den totala poängen för varje koncept 

bör ett, eller möjligen ett fåtal, koncept kunna väljas för att utvecklas vidare. 

När ett koncept är valt ska designen optimeras. Utgångsläget är 

produktmålen som erhölls i första steget, från "kundens röst”. Genom att 

undersöka vilka parametrar av designkonceptet som kan optimeras, 

förändras konceptet i syfte att nå en bättre design [17]. 

3.2 Tillverkningsmetoder 

Vid en industriell tillverkning krävs en noggrann planering av de som 

produkter som skall tillverkas. Det fodras sedan en konstruktion som 

slutligen kan beredas och tillverkas på ett effektivt tillvägagångssätt. 

Förnyelser av produkter och produktionssystem är nödvändigt för att få en 

god konkurrenskraft och samtidigt kunna möta krav på kvalitet, kostnad och 

flexibilitet. Det är också viktigt att tillverkningen ger ett bra arbetsinnehåll 

och en liten miljöpåverkan [18].  

I produktframtagningskedjan ingår alla aktiviteter som en produkt genomgår 

från idé till färdig produkt. I konstruktionsfasen går det från idéutkast till en 

färdig konstruktionsritning. Dessa dokument som kommer från denna fas 

skall beskriva tillverkningsmomenten på ett bra sätt. Det används ofta 

datorstödd konstruktion i form av CAD, CAM och FEM för att underlätta 

arbetet och göra produkten bättre. En tillverkningsfas inleds sedan och delas 

in i två delar, bearbetningsfas och monteringsfas. I bearbetningsfasen sker en 

fysisk omformning av ämnet genom olika tillverkningsmetoder, för att 

slutligen monteras till en färdig produkt.  
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Det finns flertalet olika tillverkningsmoment och alla har till syfte att ge 

önskad form och geometri. I detta kapitel beskrivs de tillverkningsmetoder 

som kommer ligga till grund för den slutgiltiga produkten. De metoder som 

kommer att förklaras djupare är olika sammanfognings-, och pressnings-

metoder, samt övriga tillverkningsmetoder. Även konstruktionsmaterial som 

kommer behandlas [18]. 

3.2.1 Sammanfogningsmetoder  

Sammanfogningsmetoder används när en eller flera materialstycken binds 

ihop till ett större stycke i syfte att skapa en önskad form eller funktion. 

Sammanfogning sker med hjälp av någon förbandsteknik, i detta arbete 

kommer skruvband, svetsförband och limförband att introduceras.  

3.2.1.1 Skruvförband 

Skruvförband är en gammal men fortfarande välanvänd metod för 

sammanfogning av material. För att dimensionera ett skruvförband måste 

skruvens hållfasthet samt materialets hållfasthet beaktas. Ett skruvförband 

består primärt av ett antal skruvar och muttrar som sammanfogar två eller 

fler detaljer, som till exempel plåt eller plattjärn se figur 3.2.1. Brickor eller 

packningar kan även användas för att uppnå önskat resultat [19]. 

 

Figur 3.2.1: Skruvförband med yttre last, Fe  [20] 

En skruv måste förspännas vid fästningen för att klara en viss typ av yttre 

belastning, Fe. Då uppstår tryckspänningar i skruv och material i skruvens 

axiella riktning. Om skruven inte åtdras och inga förspänningskrafter 

uppstår, förlorar skruven sin funktion att klämma förbandet. Om 

belastningen är dynamisk finns då risk att skruven vibrerar och tillsut 

lossnar.  
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I fall där skruven påverkas av tryckande krafter i axiell led måste skruven 

förspännas tillräckligt så att den resulterande kraften av förspänningskraft, 

Fi, och den yttre lasten, Fe, som verkar i axiell led inte blir noll. Den 

maximala förspänningskraften som en skruv kan utsättas för beräknas med 

ekvation 3.2.1 [20]. 

 𝐹𝑖 = 0,9 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 𝑆𝑝          [𝑁]                                                                     (3.2.1) 

Ekvation 3.2.1: Maximal förspänningskraft i N, där At är skruvens spänningsarea i m2, Sp är 

kraft till sträckgräns i Pa. 

För att undvika att skruven ska utsättas för direkt skjuvbelastning måste 

spänningskraften vara tillräckligt stor. Det vill säga att det axiella 

förspänningstrycket mellan skruv, material och mutter håller det 

sammanfogade materialet låst. Om skruvförbandet utsätts för frekvent 

dynamiska laster kan mutter och skruv förlora spänningskraft. Därför bör 

man i de fall använda låssäkringar, fjäderbrickor, låsmuttrar eller 

gänglimning [19].  

Som resultat av att skruven dras åt vid förspänning uppstår tryckande krafter 

i materialet som ska sammanfogas, se figur 3.2.2. Materialet kommer då att 

deformeras, elastiskt eller plastiskt beroende på hur stor förspänningskraften 

är. Spänningarna i materialet trycker mot skruvhuvudet och mutter. Kraften i 

materialet och skruven kan beräknas med ekvation 3.2.3-3.2.4. Här behövs 

även fjäderkonstanter för skruv samt material, som beräknas med ekvation 

3.2.5-3.2.6 [20]. 

 

Figur 3.2.2: Kraft i förlängningsgraf i en skruv [3] 
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𝐹𝑐 = 𝐹𝑖 − 𝐹𝑒 ∙
𝑘𝑐

(𝑘𝑏+𝑘𝑐)
          [𝑁]                                                           (3.2.2) 

Ekvation 3.2.2: Materialets tryckande kraft i N, Fi är förspänningkraft i N, Fe är yttre kraft 

i N, kb är skruvens fjäderkonstant i N/m och kc är materialets fjäderkonstant i N/m. 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑒 ∙
𝑘𝑏

(𝑘𝑏+𝑘𝑐)
          [𝑁]                                                           (3.2.3) 

Ekvation 3.2.3: Skruvens tryckande kraft i N, Fi är förspänningkraft i N, Fe är yttre kraft i 

N, kb är skruvens fjäderkonstant i N/m och kc är materialets fjäderkonstant i N/m. 

 𝐾𝑏 =
(𝐴𝑏∙𝐸𝑏)

𝑔
                       [𝑁 𝑚⁄ ]                                                       (3.2.4) 

Ekvation 3.2.4: Skruvens fjäderkonstant i N/m, Ab är skruvens tvärsnittsarea i m2, Eb är 

elasticitetsmodul för materialet i skruven i Pa och g är tjockleken för det sammanfogade 

materialet i m. 

 𝐾𝑐 =
(𝐴𝑐∙𝐸𝑐)

𝑔
                      [𝑁 𝑚⁄ ]                                                          (3.2.5) 

Ekvation 3.2.5: Materialets fjäderkonstant i N/m, Ac är materialets effektiva area i m2, Ec är 

elasticitetsmodul för materialet i Pa och g är tjockleken för det sammanfogade materialet i 

m. 

Arean som används i ekvation 3.2.5 är arean i materialets tvärsnisztt som 

verkar fjädrande mot kraften från skruvhuvudet. Den effektiva arean ,Ac, 

beräknas med ekvation 3.2.3  [20]. 

 𝐴𝑐 = 𝑑2 + 0,68 ∙ 𝑑 ∙ 𝑔 + 0,65 ∙ 𝑔2         [𝑚2]                                       (3.2.6) 

Ekvation 3.2.6: Effektiv area i m2, där d är skruvens tvärsnittsarea i m2 och g är tjockleken 

för det sammanfogade materialet i meter. 

Materialets hållfasthet avgör hur högt hålplantryck som kan belasta 

materialet. En skruv av hög kvalitet som belastas med stor kraft kan då ge 

upphov till för stort hålplantryck. Hålplantryck för en viss skruvkraft 

beräknas med ekvation 3.2.8 [19]. 

 𝑃ℎ = 4 ∙
𝐹

𝜋(𝐷𝑠
2−𝐷ℎ

2)
                  [𝑁 𝑚𝑚2]⁄                                                   (3.2.8) 

Ekvation 3.2.8: Hålplantryck i N/mm2, F är skruvkraft i N, Ds är skruvskallen 

anläggningsdiameter eller tryckytans ytterdiameter vid användning av bricka i mm, Dh är 

frigående hålets diameter i mm. 
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Kraften F som används i ekvation 3.2.8 är den sammanlagda kraften av 

förspänningskraften, Fi, och kraften i skruven, Fb. Hålplantrycket som 

uppkommer vid användning av en viss skruv ställs i relation till materialets 

hårdhet, se tabell 3.2.1 [19]. 

Tabell 3.2.1 Max tillåtet hålplantryck i förhållande till materialets hårdhet [19] 

Materialhårdhet 

 [HB] 

Max tillåtet hålplantryck 

 [N/mm2] 

340 1650 

300 1450 

260 1250 

220 1050 

190 900 

160 750 

130 600 

100 450 

80 350 

60 250 

 

3.2.1.2 Svetsförband 

Svetsning är en sammanfogningsmetod där materialet mellan två detaljer 

sammanfogas genom mycket hög temperaturökning. Vid svetsning av 

metaller binds detaljerna oftast genom värme med en elektrisk båge, gaslåga 

eller trycksvetsning. Några vanliga sorter svetstyper är tungsten inert gas 

(TIG), metal inert gas (MIG), manual metal arc welding (MMA) samt 

submerged arc welding (SAW) och gassvetsning. Hållfastheten av ett 

svetsförband är starkt beroende av vilken typ av fog som används. Det finns 

flertalet olika svetsfogar, se figur 3.2.3 [21]. 
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Figur 3.2.3: Olika typer av svetsfogar. 

Vid MIG-svetsning används en metalltråd som matas fram genom en 

svetspistol samtidigt som den omsluts av en skyddande ädelgas, ofta argon. 

MAG-svetsning innebär att man använder en kemiskt aktiv gas eller en 

blandning istället för ädelgas. Svetsning med MIG eller MAG (MIG/MAG) 

benämns som halvautomatisk eftersom matningen av svetstråd är automatisk 

och men ofta sker svetsningen manuellt. Metoden är dock lämplig för 

automatisering med robot. Svetstråden vid massiv tråd är ofta 0.8, 1.0 eller 

1.2 mm i diameter. Trådens renhet och kemisk sammansättning påverkar 

svetsfogens hållfasthet och korrosionsegenskaper. I jämförelse med andra 

svetsmetoder ger MIG/MAG en hög produktivitet, god hanterbarhet, bra 

utseende, tillräcklig hållfasthet samt låg sträckenergi [22]. 

Vid beräkning av svetskostnader finns en rad viktiga begrepp. Insvetstalet är 

massan av svetsgods som svetsas i en fog per tidsenhet, och anges i 

kilogram per timme. 

All massa i elektroden i en svets kommer inte att användas som svetsgods, 

utan försvinner som till exempel slaggprodukter eller svetssprut. Nyttotalet 

är andelen av massan förbrukat tillsatsmaterial som tillslut blir funktionellt 

svetsgods. Svetsgodsvikt är den sammanlagda massan av all svetsgods i en 

konstruktion. Den beräknas genom att räkna ut volymen med hjälp av 

tvärsnittsarean i svetsgodset, längden av svetsfogarna samt densiteten för 

materialet. Ett viktigt mått i svetssammanhang är a-måttet. A-måttet är 

höjden i den största likbenta triangel som kan erhållas genom att lägga 

triangeln mellan fogytorna och svetsgodsets toppyta, se figur 3.2.4. En 

uppskattning av a-måttet i en symmetrisk kälsvets kan beräknas genom 

ekvation 3.2.9 [22]. 
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Figur 3.2.4: a-mått beskrivet i en svetsfog.  

Sedan kan tvärsnittsarean beräknas med ekvation 3.2.10. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝑎2              [𝑚2]                                                                       (3.2.9) 

Ekvation 3.2.9 Tvärsnittsarea i symmetrisk kälsvets. 

Uppdragstiden är tiden som krävs för att genomföra svetsningen för en viss 

detalj. Denna tid utgörs av ställtid och operationstid. Ställtiden är den tid 

som går åt till att starta ett arbete och operationstid är då resterande 

uppdragstid, tiden som utgör enbart svetsningen av en detalj. Operationstid 

består i sin tur av bågtid, bågbittid, hanteringstid samt fördelningstid. 

Bågtiden är tiden då ljusbågen i svetsen brinner. Bågbittid är tiden som 

används för elektrodbyte, rengöring av gasskåpa m.m. och är anknuten till 

svetsningen. Tiden som går åt att hantera detaljen som ska svetsas och 

förberedelser inför svetsning kallas för hanteringstid. Den resterande tiden 

kallas fördelningstid och är inte direkt anknuten till svetsningen. 

Fördelningstiden beräknas med ett procentuellt tillägg. Förhållandet mellan 

bågtiden och total arbetstid är den totala uppdragstiden [22]. 

Den totala arbetskostnaden beräknas genom att multiplicera uppdragstid 

med timkostnad. Timkostnaden utgörs av ett antal olika kostnader, främst 

timlön, semesterersättning och andra avgifter som bestäms enligt lag. Andra 

kostnader tillkommer som bland annat ett procentuell tillägg som bestäms 

inom företaget [22]. 

Tillsatsmaterialkostnad är kostnaden för allt material som åtgår vid 

svetsning, elektroder eller pulverförbrukning samt skyddsgas. 

Maskinkostnaden erhålls genom att beräkna kostnader för all 

svetsutrustning, automatisering eller andra hjälpmedel.  
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Den utgörs bland annat av avskrivningar, räntekostnader samt kostnader för 

underhåll. Energikostnader beräknas med hjälp av bågtiden samt 

effektförbrukning under svetsning [22]. 

Med dessa begrepp kan den totala kostnaden för svetsning erhållas genom 

att summera arbetskostnad, kostnad för tillsatsmaterial, maskinkostnad samt 

energikostnad. En sammanfattning av beräkningen av kostnaderna ges 

nedan, se ekvation 3.2.11-3.2.14 [22]. 

 

Lönkostnad =
Svetsgodsvikt [kg]∙Timkostnad [𝑘𝑟 ℎ⁄ ]

Insvetstal [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]∙Bågtidsfaktor
             [𝑆𝐸𝐾]             (3.2.10) 

 

Elektrodkostnad =
Svetsgodsvikt[kg]∙Elektrodpris [kr kg⁄ ]

Nyttotal
     [𝑆𝐸𝐾]        (3.2.11) 

Gaskostnad =
Svetsgodsvikt∙0,06∙Gasförbrukning∙Gaspris

Insvetstal
    [𝑆𝐸𝐾]            (3.2.12) 

Där svetsgodsvikt är  i enheten m, gasförbrukning i l/min, gaspris i kr/m3 samt insvetstal i 

kg/h. 

Kostnad för el = Energiåtgång ∙ Energipris[𝑆𝐸𝐾]                           (3.2.13) 

Där energiåtgång är  i enheten kWh och energipris i kr/kWh. 

Med olika typer av smältsvetsning, som tex MIG/MAG, anses materialet i 

svetsfogen vara helt sammanfogat med detaljen. Vid beräkning av 

hållfastheten för den svetsade detaljen används brott-, eller sträckgränsen för 

tillsatsmaterialet i svetsgodset. Beroende på belastning, design och material 

av detaljen kan då antingen svetsfogen eller annan utsatt del av detaljen vara 

det som först brister, men endast om belastningen är för hög [20].  

3.2.1.3 Limförband 

Förband med bindemedel, eller lim, är en metod som omfattar 

sammanfogning med naturliga eller syntetiska ämnen. Ämnena bildar ett fast 

gränsskikt utan hjälp av mekaniska detaljer. Limförband används ofta när 

svetsning inte är lämpligt eftersom det kan förändra kristallstrukturen i 

materialet och då försämra mekaniska egenskaper. Andra fördelar med 

limning är bland andra att spänningsfördelningen är jämn över den 

sammanfogade ytan, limförbandet är styvt, förbandet har goda 

utmattningsegenskaper samt att sammanfogningen är tät. Några nackdelar är 

bland andra att limförbandets hållfasthet kan försämras med ökande 

temperatur, kemiska reaktioner under en viss tid kan även förändra 

mekaniska egenskaper av förbandet.  
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Att montera detaljer med limförband kan innefatta vissa hinder då 

bindemedlet måste härda under en viss tid samt att det krävs att detaljen 

spänns fast. Vid eventuell nedmontering av sammanfogad detalj måste 

limförbandet brytas. 

Det finns många olika typer av bindemedel. Valet av rätt bindemedel 

påverkas av vilka material som ska sammanfogas, vilken typ av 

sammanfogning som används, miljön som bindemedlet ska används i, 

tillverkningsmetod samt kostnad. 

En viktig faktor för limförbandets hållfasthet är typen av sammanfogning 

som används och vilket lastfall som påverkar förbandet. Fem olika lastfall 

visas i figur 3.2.5. Klyvning och fläkning är vanligtvis de svagaste lastfallen. 

Limförband bör vara designade så att krafter verkar i samma plan som 

limfogen eller limfogarna [21]. 

 

Figur. 3.2.5 Lastfall för limning a) Dragfall b) Tryckfall c) Skjuvfall, d ) Klyvfall  e)  Fläkfall [21] 

Vilken typ av limfog som används är även viktig för limförbandets 

hållfasthet. Några typer visas i figur 3.2.6. En indikation på respektive 

limfogs hållfasthet är redovisade i spalten till höger. Vid val av limfog måste 

hållfasthet vägas mot utseende och tillverkning. Vissa fogar kan vara bra ur 

en hållfasthetssynpunkt, men väldigt svåra och/eller tidskrävande att 

applicera och tillverka. 

 

Figur 3.2.6-Olika typer av limförband och dess hållbarhet. 
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Limförbandets hållfasthet är alltså beroende av materialen, vilken typ av 

bindemedel som används och vilket lastfall samt limfog som används. Även 

tjockleken av detaljerna som sammanfogas påverkar, då 

stresskoncentrationerna i materialet varierar i beroende av godstjocklek [21].  

3.2.2 Plåtformningsmetoder  

Plåtformning sker genom att material belastas med en kraft och plastiskt 

deformeras till önskad form med nya egenskaper, med andra ord är 

plåtformning en plastisk formgivningsmetod. Syftet med plastisk 

deformation är att materialet utsätts för en yttre kraft av sådan storlek att 

flytgränsen, men inte brottgränsen, överskrids. Följden av detta blir en 

permanent formändring. För att bedöma vilken kraft som krävs för 

deformationen beräknas det totala energibehovet för operationen, vid en 

deformation krävs ett mekaniskt tillfört arbete. Det består av ett arbete för 

formändringen och ett arbete som krävs för att övervinna friktionen [18].   

För att bestämma ett materials förmåga att uppta krafter kan ett dragprov 

utföras, det erhålls då en teknisk spänning-töjningskurva, se figur 3.2.7 Ur 

kurvan kan man utläsa tre intressanta punkter, först sker sträckgränsen (Ae ) 

då plastisk deformation erhålls. Om krafterna fortsätter öka kommer 

brottgräns(Be ) och till slut brister materialet och en verklig brottgräns 

uppmätts. Vid pressning skall det slutgiltiga resultatet ligga mellan 

sträckgränsen och brottgränsen i materialet [23,24].  

           

Figur 3.2.7: Spännings-töjnings kurva för kolstål. 
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Dragprovmetoden är dock en förenklad metod och bör inte användas vid 

plasticitetsmekaniska beräkningar. Därför används så kallade flytkurvor eller 

Kf-kurvor, dessa kurvor är en blandning mellan sanna och tekniska 

spänningar. Utifrån dessa kurvor som erhålls kan det bestämmas vilken kraft 

som krävs vid plåtformning med given plåttjocklek [23]. 

Plåtformning kan ske med flera olika metoder och de har olika för- och 

nackdelar. Gemensamt syfte för alla metoder är att skapa en form med visst 

djup med i stort sett samma godstjocklek som utgångsmaterialet. 

Plåtformningen kan ske på två maskinellt olika sätt konventionella och med 

speciella metoder. Vid speciella metoder formas plåten med okonventionella 

metoder i flexibla verktygsdelar. Det kommer i arbetet beskrivas tre olika 

plåtformningsmetoder, djuppressning som är en konventionell metod och 

flexformning samt tryckformning som är två okonventionella metoder [18]. 

3.2.2.4 Djuppressning  

Djuppressning, engelska deep drawing, är en plåtformningsmetod som 

används för att tillverka oregelbundna och urholkade profiler genom en 

kombination av drag- och tryckdeformationer. En kombination mellan 

dragpressning och sträckpressning används. Vid dragpressning pressar en 

stans ned ett plåtämne genom en dyna, se figur 3.2.8. Vid sträckpressning är 

det istället en plåthållare som håller plåtämnet stilla under operationen. 

Stämpeln pressar ner plåten i dynan med ett högt axialt tryck från en 

hydraulisk press. Det höga trycket byggs upp i vätska med hjälp av pumpar, 

som slutligen driver en kolv. Presskraften kan då regleras beroende av vilket 

tryck som byggts upp i kolven. En hydraulisk press kan erhålla krafter från 

några enstaka kilogram till tiotusentals ton. Andra fördelar med en 

hydraulisk driven press är att den är flexibel som tillåter optimering och 

automatisering till plåtformningsprocesser, samt att kraften är jämn under 

hela pressförloppet. Generellt sätt är dock operationstiden relativt lång om 

man jämför med mekaniska pressar, detta gör också att energiförbrukningen 

ökar [18,23,25]. 

 

Figur 3.2.8: Principskiss för djuppressning av stålplåt. 
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Genom att ändra formen på stans och dyna så kan man erhålla komplicerade 

geometrier, man får då en kombination mellan sträck- och dragpressning. Då 

måste vissa delar av detaljen dragpressas och andra sträckpressas. Verktygen 

till dessa kan vara invecklad eftersom materialet som pressas skall klara de 

påfrestningar det utsätts för detta för att inte spricka, veckla sig eller tunnas 

ut för mycket. Plasticeringen av plåten måste under hela förloppet vara 

under brottgränsen för materialet. Kvaliteten på materialet spelar stor roll för 

resultatet, man strävar efter ett material som är fritt från inre och yttre fel 

samt att det har en homogen struktur så att det flyter jämt [18,26].  

Det är viktigt att tänka på vid konstruktion av detaljer som skall djuppressas 

att skarpa hörn och små radier skall undvikas till största möjliga mån, en 

tumregel säger att hörnradier ska minst vara fyra gånger plåttjockleken och 

maximalt tio gånger plåttjockleken. Det erhålls då bra geometrier som håller 

snäva toleranser. I figur 3.2.9 visas en detalj som är pressad i en hydraulisk 

press där en kombination mellan drag och sträckpressning används [25].  

 

Figur 3.2.9: Detalj som är kombinerat pressad [27]. 

3.2.2.2 Flexformning 

Vid flexformning formas en plåt genom pressning mot en dyna, där plåten 

utsätts för ett högt tryck av en fluid. Det var flygplansindustrin som först 

började använda metoden då tillverkningsmetod önskades som kunde 

tillverka stora plåtdetaljer med lågvolym med hög kvalitet till lågt pris. Idag 

används flexformning ofta till prototyptillverkning inom bilindustrin och till 

lågvolymsprodukter. Metoden är mest lönsamt när komplexa, koniska eller 

paraboliska detaljer skall tillverkas då det vid konventionell tillverkning 

kräver många steg.  Det finns flertalet olika metoder för flexformning men 

grundprincipen är densamma. Vid fluidform-metoden tillverkas en 

verktygshalva till den önskade formen, en plåt över och ett gummimembran 

läggs ovanpå, se figur 3.2.10. Detta placeras i en kammare och ett tryck 

skapas med en hydraulfluid. Plåten tvingas plastiskt deformeras och trycks 

ner i dynan tills plåten är i full kontakt med dynan och den önskade formen 

har skapats [18,27]. 
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Figur 3.2.10: Principen för flexformning av plåt [8]. 

Verktyghalvan tillverkas oftast i aluminium eller stål med hjälp av en CNC-

fräs. Materialvalet på verktyget bestäms beroende av vilken livslängd och 

presskraft som önskas. Verktygshalvan kan antingen tillverkas konkav eller 

konvex, detta beroende av vilken geometri som skall erhållas, se figur 

3.2.11. Det är viktigt att vid denna plåtformningsmetod att under 

dimensioneringen av plåtdetaljen studera vilka radier som önskas uppfyllas. 

En tumregel säger att den minimala innerradien ska minst vara sex gånger 

plåttjockleken. Under pressningen utsätts plåten för väldigt höga tryck vilka 

kan vara upp till  93 000 ton. Det gör att man kan pressa stålplåttjocklekar 

upp till tio mm. För att pressa djupa detaljer kan det krävas att detaljen 

pressas i flera tempon för att inte materialet skall spricka på grund av de 

höga plasticeringar som uppstår [18,28]. 

 

Figur 3.2.11: Konkav verktygshalva med tillhörande färdigpressad plåt [29]. 

Att använda flexformning har vissa fördelar jämfört med konventionella 

verktyg. På grund av att endast en verktygshalva behövs blir 

verktygskostnaden vanligen lägre. Samma verktyg kan också pressa olika 

plåttjocklekar och kan enkelt modifieras om ändringar krävs. Den slutgiltiga 

ytfinheten blir hög eftersom att kontaktytan mot fluiden ej repas [30] . 
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3.2.2.3 Tryckformning 

Tryckformning, engelska Incremental forming, är en relativt ny 

tillverkningsmetod som patenterades redan 1967 men på grund av att CNC 

tekniken var dålig resulterade det i att metoden inte var genomförbar.            

I början på 90-talet började processen att undersökas och utvecklas så att den 

idag är en ekonomisk hållbar tillverkningsmetod. Tryckformning är en 

kostnadseffektiv metod vid småvolymproduktion och vid 

prototyptillverkning av komplexa plåtformer.  

Grundprincipen med tryckformning är att forma plåt genom att använda en 

CNC maskin med tillhörande verktyg, där verktyget följer en kontur på 

plåten med en viss hastighet och samtidigt trycker med en kraft så att en 

lokal plastisk deformation sker, se figur 3.2.12. De lokala deformationerna 

läggs ihop och en slutgiltig form erhålls. Tryckformning karaktäriserar av 

dess ringa verktygsstorlek, konstant kraft mot plåten, och styrs med hjälp av 

CNC teknik samt ej i behov av stora pressdynor [23,31]. 

  

Figur 3.2.12: Princip för tryckformning. 

Verktygen som används vid tryckformning är solida med huvud som har en 

halvklotformad geometri, se figur 3.2.14. Radien för huvudet har en stor 

inverkan på processens slutresultat såsom ytfinhet, formningsbegränsningar 

och återfjädring. Om en del måste ha en viss radie krävs det att radien på 

verktyget är lika stor eller mindre.   Verktygen tillverkas i stål, keramer eller 

glas, och diametern kan variera mellan 3 mm till 30 mm. Krafterna som 

verkar på plåten av verktyget kan variera stort beroende vilket plåttjocklek 

som formas, men vid all formning uppstår stora friktioner vilket skapar 

mycket värme, för att minska detta används olja över plåtytan [23,31]. 

  

Figur 3.2.14: Exempel på verktyg som används vid tryckformning.  [31] 
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Parametrar som är viktiga vid tryckformning är att rätt storlek och form på 

verktyget används. Det material som används ska klara att plastiskt 

deformeras i hög grad och att plåttjockleken passar till den form som skall 

skapas. En viktig del i utformningen av formen är att ta hänsyn till att 

plåttjockleken minskar när den pressas. För att bestämma vilken plåttjocklek 

som erhålls vid en lutande vinkel används sinuslagen. Från den kan det 

beskrivas att plåttjockleken minskar drastiskt när material dras, till exempel 

om vinkeln på väggen är 60 grader så är plåttjockleken halverad. Det gör att 

man alltid skall sträva efter att ha mindre än 60 graders vägglutning. Största 

möjliga plåttjocklek som kan tryckformas uppgår till 2.5 millimeter. Vidare 

nackdelar med tryckformning är att tillverkningstiden är lång på grund av att 

verktyget måste följa en lång kontur för att skapa önskad form. Dessutom 

bildas det under operationer märken i plåten efter verktyget, som kan i vissa 

fall vara oacceptabla [23].  

3.2.3 Övriga tillverkningsmetoder 

I detta avsnitt beskrivs övriga tillverkningsmetoder som kommer ligga till 

grund i arbetet. De metoder som behandlas är bockning, valsning och 

laserskärning.  

3.2.3.1 Bockning  

Vid bearbetningsoperationen bockning erhålls en krökt geometri av 

exempelvis plåt genom att plastiskt deformera materialet. Under operationen 

kommer arbetsmaterialet att sträckas på ena sida och stukas på den andra, 

det vill säga dragspänningar respektive tryckspänningar. Bockning sker med 

en rörlig övre verktygshalva som med en hastighet pressar mot en fast undre 

verktygshalva, den övre delen kallas för stans och den undre för dyna, se 

figur 3.2.15. Verktygen är oftast tillverkade i metall, oftast stål, men den 

undre verktygshalvan kan vara i ett flexibelt medium exempelvis gummi 

[18,27]. 

 

Figur 3.2.15: Princip för en bockningsoperation. 
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Under operationen sker en variabel krökning vid bockzonen på grund av 

momentfördelningen som uppstår. Den minsta radien Rv fås där 

bockmomentet varit störst och sedan ökar radien kontinuerligt, se figur 

3.2.16. Större krökningsradie erhålls om dynvidden ökar, dock ökar 

bockkrafterna mycket snabbt vid långa slag. Bockkraften är beroende av 

materialegenskaper, bredd och tjocklek, men för ett specifikt material kan 

presskraften ändras genom att öka eller minska dynvidden [33].  

 

Figur 3.2.16: Bockzonen vid V-bockning med beskrivande radier. Dynvidd=5 x plåttjocklek [33]. 

Efter bockningsoperationen har materialet inte blivit helt genomplasticerat, 

det gör att bockningsvinkeln strävar efter att elastiskt dras tillbaka. Detta 

kallas för återfjädring, men det kan kompenseras genom att överbocka några 

grader, se figur 3.2.17.  Återfjädringens storlek är beroende av vilket 

material, tjocklek och bokningsradie som bockas. Bockningsradien är en 

viktig del i bockningsförloppet, ju mindre bockradie som väljs desto större 

töjningar bildas, detta ökar risken för bockbrott. Sega material kan klara en 

innerradie på 0.5 gånger plåttjockleken, men man ska alltid sträva efter att 

ha en bockradie på minst en till två gånger materialtjockleken. Bockradien 

kan varieras med hjälp av att ändra utseendet på pressverktyget. Den 

slutgiltiga formen för bockningen är utformningen av verktyget, se figur 

3.2.18a) , det finns oändligt många olika verktyg för att få det resultat som 

önskas. Verktygen som består av en stans och dyna måste placeras i någon 

typ av press, oftast används en kantpress som antingen kan vara mekanisk 

eller hydraulisk, se figur 3.2.18b) [23,33]. 

 

Figur 3.2.17: Återfjädring som uppstår vid en bockningsoperation [18]. 
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Figur 3.2.18: a) Verktyg som använd vid kantpressning, b) Verktygen placerade i en hydraulisk 

kantpress [27]. 

3.2.3.2 Valsning  

Valsning är en formningsmetod där material stukas mellan två eller flera 

valsar. När valsarna roterar dras arbetstycket genom friktion in mellan 

valsarna och materialet utsätts för en kraft som gör att det deformeras, se 

figur 3.2.19. Materialet som används är oftast stålplåt, men kan även vara 

olika rörformer som genomgår processen. När arbetsstycket har genomgått 

valsningen har plåttjockleken reducerats samtidigt som längden ökar. Det är 

viktigt att man har rätt förhållande mellan friktionskoefficient, gripvinkel(θ) 

och rotationshastighet(ν) för att plåten skall matas in mellan valsarna och 

erhålla maximalt tryck utan att slira. Valstrycket är beroende av valsens 

diameter, vid en mindre valsdiameter ökar yttertrycket vilket är fördelaktigt. 

Nackdelen med detta är att valsen blir klen och erhåller inte konstant 

tjockleksreduktion [27].  

 

Figur 3.2.19: Principbeskrivning av valsförloppet .  
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Det finns flera olika valsverksmetoder, vad som skiljer metoderna åt är 

rotationsriktning och position för valsarna samt antalet inverkande valsar. 

Den äldsta och enklaste metoder är duovalsverket som endast består av två 

valsar som endast kan rotera åt ett håll. Denna metod reducerar dock bara 

tjockleken. Om man strävar efter att använda ett valsverk som skapar en 

rundradie, då används två fasta valsar och en rörlig, se figur 3.2.20. Det är 

en enkel och flexibel tillverkningsprocess som är kapabel till att forma stora 

som små plåtdetaljer till cylindriska eller koniska former. Den rörliga valsen 

förflyttas i vertikalled för att pressa ner plåten och skapa den önskade 

profilens radie [18,35]. 

 

Figur 3.2.20: Schematisk beskrivning av rundvlansing [35]. 

3.2.3.6 Laserkärning  

Laserskärning baseras på tekniken LASER och är en förkortning av Light 

Amplification by Simulated Emission of Radiation. Det som gör att laserljus 

kan användas som skärningsprocess är för att det har fyra unika egenskaper, 

hög effekttäthet, parallellitet, koherens och monokromatisk. Laserljus har en 

minimal spridning och det gör att strålknippet är i det närmaste parallellt. 

Koherensen betyder att ljusvågorna är i fas med varandra och 

monokromatiken säger att det är liten våglängdspridning. Dessa fyra 

egenskaper medför att man kan koncentrera strålningen till en mycket liten 

punkt, vilket skapar en väldigt hög energikoncentration. Det stora 

energiinnehållet och koncentrationen har gett möjlighet till 

materialbearbetning [18].  

Det finns tre olika typer av lasrar, fasta tillståndets lasrar, gaslasrar och 

halvledarlasrar. De två förstnämnda används till materialbearbetning medan 

halvledarlasrar används till överföring av information och 

telefonförbindelse. Fasta tillståndets lasrar använder sig av en kristall av en 

lasrande material, det vanligaste material som använd idag är Nd-YAG 

(Neodynium-Yttrium-Aluminium-Granat). För att skapa högt energiinnehåll 

så belyses kristallen med ljusblixtrar från en blixtlampa. Vid det intensiva 

blixtskenet överförs Nd-atomerna till ett högre energitillstånd vilket skapar 

en laserreaktion. Ljuset utsänds sedan med en våglängd på 1.06 ym och 

effekten är 1 kW [18,27]. 
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I en gaslaser används en gasblandning som exciteras med hjälp av elektriska 

urladdningar. Koldioxid som är blandat med kväve och helium, är den 

vanligaste gasen som används. Därav har den metoden fått namnet CO2-

laser. Strömningen av gasflödet kan ske långsamt eller snabbt, om ett snabbt 

flöde används uppnår effekten till 5 kW samtidigt som vid en långsam 

erhålls betydligt lägre effekt och fungerar endast till tunt gods [18].  

De lasrar som används mest idag är CO2-lasrar på grund av hög 

driftsäkerhet och låga driftkostnader. Men en Nd-YAG laser används 

fortfarande om operationen kräver mindre effektbehov och snäva toleranser. 

Lasrarnas största användningsområde inom verkstadsindustrin är skärning 

av material, oftast metaller eller plast, se figur 3.2.21. Fördelen med lasrar är 

att snittytan inte behöver efterbearbetas och man kan skära upp till 15 

millimeter godstjocklek i stål. Vidare fördelar med laser är att det erhålls en 

hög skärhastighet, smal slitsbredd och detta medför att en liten zon blir 

värmepåverkad, vilket minskar materialpåkänningar [27].  

 

Figur 3.2.21: Skärning med laser i stål [18]. 

När arbetsstycket beskjuts med en laser reflekteras största delen av strålen i 

början, när ytan oxideras minskar reflektionen och temperaturen ökar 

drastiskt. Detta medför att materialet smälter och bränns bort med hjälp av 

oxygenet. Vid skärning är våglängden hos laserstrålen viktig, material 

reflekterar våglängder på olika sätt och det är viktigt att välja lasertyp efter 

material. Till exempel kan inte aluminium skäras med CO2-laser utan det 

måste användas en Nd-YAG laser [27]. 
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De stora vinsterna i att använda laserbearbetning är flexibiliteten, under en 

operation kan stora detaljer tillverkas med tillhörande hål, formning, 

gradning och gravering med mera. För att öka flexibiliteten ytterligare 

används ofta lasern i en fleraxlig robot, det brukar gå under samlingsnamnet, 

3D-laserskärning. På grund av att laserhuvudet kan röra sig fritt i rymden 

kan mycket komplexa former bearbetas till hög kvalitet och lågt pris. 

Skärningsvägen programmeras ofta från en CAD-fil som sedan skickas till 

roboten, detta gör arbetet effektivt med snäva toleranser. Fördelaktigt är om 

laserhuvudet kan röra sig kring fem axlar (X,Y,Z,B,C) om det är viktigt att 

ha rätt vinkel och avstånd, se figur 3.2.22. En femaxlig robot krävs endast 

om det är komplexa former, om det är en plan plåt som skall skäras till 

konturer krävs endast en 3-axlig laserskärare [18,27].  

  

Figur 3.2.22: Principskiss för 3D laserskärning [36]. 

3.2.4 Tillverkningskostnader 

Vid kalkylering av ett företags självkostnader benämns olika kostnader som 

direkta eller indirekta kostnader. Självkostnad är den totala kostnaden för ett 

visst objekt, till exempel en produkt. Direkta kostnader uppkommer som ett 

resultat av tillverkning av en viss produkt, till exempel material som fordras. 

Indirekta kostnader kan inte kopplas till en viss produkt, som till exempel 

lokalhyror. Indirekta kostnader fördelas över många tillverkade produkter 

eftersom de är kostnader för olika resurser som används vid tillverkning av 

dessa produkter. Självkostnaden för en produkt består alltså av direkta 

kostnader samt en fördelad andel av de indirekta kostnaderna. Direkta och 

indirekta kostnader kan vara fasta eller rörliga kostnader. Rörliga kostnader 

är starkt beroende av tillverkningsvolymen, medan fasta kostnader inte 

varierar med tillverkningsvolymen [37].  
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Direkta kostnader består ofta av kostnader för löner, material och eventuella 

speciella tillverkning-, eller försäljningskostnader. Även kostnader för 

teknik och maskinutnyttjande kan vara direkta i produktioner som använder 

en betydande mängd automatisering.  

Indirekta kostnader består av materialomkostnader, 

tillverkningsomkostnader, administrationsomkostnader och 

försäljningskostnader. Materialomkostnader uppstår i samband med olika 

processer för material före tillverkning. De kan vara bland annat kostnader 

för förrådslokaler, löner till lagerpersonal och svinn. 

Tillverkningsomkostnader uppstår i eller i samband med produktionen, som 

till exempel driftkostnader, löner till konstruktionspersonal eller avskrivning 

för utrustning. Kostnader för administration och försäljning ingår inte i 

tillverkningskostnader, men dessa kostnader samt tillverkningskostnader 

utgör självkostnaden. En översiktsfigur av självkostnadens beståndsdelar 

kan ses i figur 3.2.23 [37]. 

 

Figur 3.2.23: Självkostnadens olika beståndsdelar. 
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3.2.5 Material  

Vad som påverkar hur ett material klassificeras är materialets kemiska 

uppbyggnad i form av atom- och kristallstruktur. Material delas, ur 

ingenjörssynpunkt, in i sju kategorier. Dessa är metaller och legeringar, 

keramer, polymerer, elastomerer, hybridmaterial samt olika typer av glas-

material [38]. 

Material används bland annat till att bära en last, isolera och leda elektricitet 

samt bör vara miljövänligt. Valet av material är en viktigt aspekt i 

konstruktionen. Vid val av konstruktionsmaterial finns många egenskaper av 

materialet att beakta, främst mekaniska. Elasticitet är ett materials förmåga 

att återfjädra efter belastning, det vill säga hur mycket kraft som krävs för att 

förlänga ett material. Brott- och sträckgränsen är viktiga egenskaper ur ett 

mekaniskt perspektiv då de har stor inverkan  för hållfasthet. En annan 

viktig egenskap för hållfasthet är brottseghet, som beskriver materialets 

förmåga att motstå brott när en spricka har uppkommit. Beroende på vilken 

applikation som materialet ska användas i kan även fysiska egenskaper som 

densitet och hårdhet vara avgörande. Andra funktionella egenskaper som till 

exempel termiska, elektriska och optiska egenskaper bör också beaktas vid 

materialval. I detta avsnitt kommer stål att beskrivas då detta är 

utgångspunkten för arbetet [38]. 

3.2.5.1 Stål 

Stål är en järn-kol-legering som oftast innehåller under 2% kol. Stål 

tillverkas med processen färskning, där råjärn blir råstål. Efter färskning 

avgasas samt slaggrenas råstålet. Därefter tillsätts olika legeringsämnen som 

till exempel krom, nickel etcetera, för att ge stålet vissa specifika 

egenskaper. Stålet gjuts sedan med stränggjutning [38]. 

Därefter följer varm- eller kallbearbetning av det gjutna stålet. Metoder för 

varmbearbetning är till exempel varmvalsning och smidning som lämpas för 

stora dimensioner, men ger en grov yta. Kallbearbetning utförs ofta genom 

kallvalsning eller kalldragning beroende på önskad form. Med 

kallbearbetning erhålls snäva toleranser, men är svårt att utföra vid stora 

dimensioner [38].  

Kolstål värmebehandlas i syfte om att ändra materialets egenskaper, då 

värmebehandling förändrar kristallstrukturen i materialet. Materialet värms 

till en viss temperatur i en viss tid och svalnar eller kyls sedan. De fyra olika 

typer av värmebehandling som används  är normalisering, glödgning, 

härdning och anlöpning. Hållfasthetsegenskaperna för kolstål varierar med 

många variabler, bland annat värmebehandlingsmetod, kolhalt, 

bearbetningsgrad och temperatur [38,39]. 
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Stål som är avsedda för bärande konstruktioner kallas konstruktionsstål. 

Kolhalten är ofta 0,1 till 0,6%, vilket ger stålet en lägre sträck- och 

brottgräns men tillåter svetsning av stålet.  

Järn som utsätts för fukt kommer att korrodera. Vid relativ luftfuktighet över 

60% börjar korrosion att uppträda på kolstål. Korrosion är en kemisk 

reaktion mellan ett material och dess omgivande medium. När ett kolstål 

korroderar i en korrosiv lösning övergår en oladdad järnatom från metallen 

till en positivt laddad järnatom som förs bort i lösningen samt två elektroner 

som stannar i kolstålet. Korrosion får då en stor negativ effekt på materialets 

mekaniska egenskaper, eftersom järnatomen kontinuerligt förs bort från 

materialet. Tvärsnittet vid punkten där korrosionen inträffar blir mindre och 

ytspänningar bildas av de små sprickorna som uppstår. Som följd blir 

hållfasthetsegenskaperna försämrade [20,39]. 

För att förhindra korrosion av kolstål kan en beläggning appliceras på ytan. 

För att beläggningen ska skydda mot korrosion bör den ha följande 

egenskaper: en hög andel bindemedel i blandningen, en jämn porositet, hög 

resistens mot elektronflöde, tillräcklig tjocklek samt en låg diffusionstakt för 

joner. Appliceringen av ytbeläggningen är avgörande för dess skydd mot 

korrosion. Åtminstone några av följande procedurer bör ingå: rengöring, 

kemisk förbehandling, metallisk ytbeläggning och applicering av grundfärg, 

mellanfärg och täckfärg [39,40].  

Kolstål med låg kolhalt används ibland som stålplåt. Plåt är valsade skivor 

av stål, ofta kallvalsat och anlöpt. Stålplåt kan ha mycket varierande 

hållfasthetsegenskaper, med brottgräns från 200-300 MPa ända upp till 1400 

MPa, där stålet med högst brottgräns är höghållfast, seghärdat grovplåt 

[23,39]. 
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3.2.6 CAD-Computer-Aided Design 

Computer-Aided Design (CAD) är process som med hjälp av en specifik 

mjukvara kan skapa virtuella tredimensionella modeller i datorn. Det finns 

olika typer av CAD-mjukvaror men de är framtagna för ett gemensamt syfte, 

genom att använda datorn istället för penna och papper kan produktskapare 

utveckla idéer fortare, finna alternativa lösningar och enkelt kunna tillverka 

prototyper utifrån modellen. Det är också möjligt att studera modellen i sitt 

sammanhang för att bedöma dess funktionalitet [41].  

CAD möjliggör en mer effektiv kommunikation mellan produktutvecklare 

och tillverkare, detta genom att kunna förse relevant information till 

produktionen i form av monteringsanvisningar och tillverkningsmetoder. 

Produktutvecklaren kan också göra komplexa beräkningar och simuleringar, 

för att enkelt fastställa om produkten klarar uppställda krav. Denna 

analysmetod kallas för CAE-Computer Aided Engineering. När produkten är 

färdig i planeringsfasen, ska den tillverkas. För att underlätta tillverkningen 

kan ett CAM (Computer Aided Manufacturing) program användas för att 

planera beredningen av produkten. Detta är både tids- och kostnadseffektivt 

[41].  
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4. Nulägesanalys av Rottne Industri AB:s motorhuv 

För att kunna besvara undersökningsfrågan i detta arbetet kommer ett 

specifikt fall att studeras. Det som har valts att studera är Rottne Industri 

AB:s motorhuv till deras skogsmaskiner. Denna består mestadels av 

plåtdetaljer och räknas som en lågvolymsprodukt, därav har den stor 

potential till att uppfylla de ställda mål och krav. I detta kapitel kommer 

funktionen för motorhuven att beskrivas, samt hur den tillverkas idag och 

vilka problem som uppstår under tillverkningen.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Rottne industri AB har sedan 1955 varit i framkant i utvecklingen av 

skogsmaskiner. Idag tillverkas skogsmaskiner av typen skördare och 

skotare, och det finns flertalet olika modeller samt storlekar. En skördares 

funktion är att kapa, kvista och aptera ett träd till stockar. En skotare 

används sedan för att plocka upp och transportera timret ut ur skogen. 

Maskinen är en komplex konstruktion med flertalet olika funktioner som 

måste samverka för att ge en god arbetsmiljö för operatören. Det är även 

viktigt att man har skyddande konstruktioner för att inte skada vitala delar, 

såsom motor.   

Rottne industri har tre fabriker runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i 

Rottne och där sker slutlig montering samt leverans, en andra fabrik finns i 

Lenhovda där de utför mycket av svets- och skärarbeten. Den tredje fabriken 

är belägen i Stensele där de tillverkar bland annat karosseridetaljer. På dessa 

tre fabriker arbetar tillsammans 235 personer och man tillverkar omkring 

170 maskiner årligen [42]. 

4.2 Beskrivning av huven 

Motorhuven på Rottne industri AB:s skogsmaskiner har som huvudsaklig 

uppgift att skydda viktiga delar i motorrummet från slag och väta. Det är 

även den del av skogsmaskinen som ger rottnemaskinerna sin identitet, 

därför är det viktigt att man håller sig till samma utseende för alla typer av 

modeller. På deras skotare sitter huven framtill medan på skördaren är den 

spegelvänd och sitter baktill.  

Huven består av flera olika delar som samverkar för att klara de uppgifter 

som krävs vid skogsarbeten. Enligt figur 4.2.1 kan man se att den har ett 

karosseri som har till uppgift att främst skydda motorn. Huven har också två 

lampkonsoler, en på var sida, och är en viktig del för att skogsmaskinen 

skall få vistas på allmänna vägar. På framsidan syns en bockad perforerad 

plåt, denna kallas frontlucka och släpper igenom luft till motorn.  
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Det finns förutom dessa tre stora delar även småkomponenter som ger 

motorhuven sina specifika egenskaper såsom, brandsläckningssystem och 

lyftanordningar. Men det är bara de tre stora delarna karosseriet, 

lampkonsolerna och frontluckan som kommer studeras djupare, då dessa har 

den största utvecklingspotentialen [43,44].  

 

Figur 4.2.1: Dagens motorhuv på Rottne Industris skogsmaskiner.  

4.3 Tillverkning 

Motorhuven tillverkas idag på Rottne Industi i Stensele. Tillverkningen sker 

till stor del genom konventionella tillverkningsmetoder såsom svetsning och 

bockning av olika stålkomponenter. Karossen är tillverkad i mestadels 

stålplåt med en godstjocklek på tre millimeter. Plåten skärs till lämpliga 

delar av rätt geometri i en laserskärare, delarna bockas och valsas sedan för 

att slutligen manuellsvetsas samman till rätt form, se figur 4.3.1. En ram 

svetsas till främre sidan av motorhuven för att ge huven stadga och för att 

kunna uppta ett visst vridmoment som uppstår när huven tippas för åtkomst 

till motorn vid service. Smådetaljer svetsas slutligen fast på karosseriet 

såsom handtag, fästen etc. Efter svetsningen slipas samtliga synliga 

svetsfogar för att göra huven mer estetisk tilltalande [43,44].   
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Figur 4.3.1: Sammansvetsat karosseri med tillhörande främre ram.  

På motorhuvens sidor fästs två lampkonsoler som skyddar strålkastarna från 

stötar, se figur 4.3.2. Dessa tillverkas separat och består av laserskuren tre 

millimeters stålplåt som bockas och svetsas samman till rätt geometri. 

Konsolerna svetsas slutligen fast på karossens sidor och överflödiga 

svetsfogar slipas bort. Motorhuven lackeras sedan till sin rätta blåa färg för 

att skydda plåten mot korrosion och ge rätt design [43,44].  

 

Figur 4.3.2: Motorhuv med lampkonsoler på vardera sida.  

I främre delen på motorhuven monteras en frontlucka, se figur 4.3.3. Denna 

tillverkas separat och består av en perforerad plåt med godstjocklek tre 

millimeter. För att öka luftflödet genom luckan och in i motorrummet 

bockas plåten 36 gånger, detta gör att arean ökar vilket leder till ökad 

lufttillförsel. Att bocka plåten till denna konstruktion förbättrar även 

styvheten. Den perforerade plåten svetsas slutligen i en ram som består av 

sammansvetsade vinkeljärn. 
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Frontluckan lackeras sedan grå och monteras på huven. Den sammanlagda 

luftflödesarean för gallret är cirka 400'000 mm2, utav totalt 1'080'000 mm2. 

Det vill säga, 37% av den perforerade plåten är hål, för att ge en tillräcklig 

lufttillförsel [43,44]. 

 

Figur 4.3.3: Frontlucka som består av bockad perforerad plåt svetsad till en ram. 

4.4 Problem i tillverkning 

Att svetsa plåtdetaljerna för motorhuven och sedan slipa bort svetsgodset är 

både mycket svårt och tidskrävande. Eftersom svetsningen utförs manuellt 

och inte med en svetsrobot krävs hög kompetens och lång erfarenhet att 

kunna utföra jobbet rätt. Svetsningen har uttryckts vara så svår att utföra att 

endast ett fåtal personer i produktionen kan utföra det, närmare bestämt två 

stycken. I figur 4.4.1 visas alla synliga svetsfogar som måste slipas för att få 

bort överflödigt svetsgods. Efter att alla komponenter är sammansvetsade 

blir motorhuven otympligt att hantera samt att frakta [43,44].  
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Figur 4.4.1: Synliga svetsfogar för motorhuven.  

Processen att bocka den perforerade plåten till frontluckan är tidskrävande, 

men framförallt komplicerat samt påfrestande att utföra för personen som 

tillverkar den. Kantpressen som finns tillhandahållen pressar endast från en 

riktning vilket gör att man måste vända plåten för att kunna ändra riktning 

som man vill bocka mot, på grund av dess storlek blir det otympligt att 

ständigt vända plåten 180 grader 18 gånger. Den perforerade plåten ska 

slutligen svetsas till en ram, som består av svetsade vinkeljärn. Detta kräver 

snäva toleranser för yttermåttet på längden så att spelet mellan plåt och ram 

blir rätt, se figur 4.4.2. Vid tillverkning av nuvarande galler bockas den 

perforerade plåten till en avsiktlig kort längd. Sedan pressas det till rätt 

längd [43,44]. 

 

Figur 4.4.2: Bockad perforerad plåt med beskrivning av längden. 
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4.5 Begränsningar i tillverkningen 

Produktionsserierna för Rottne Industri är totalt ca 150 skogsmaskiner per 

år, varav den populäraste modellen produceras i cirka 70 maskiner per år. På 

grund av den låga produktionsvolymen är automatisering, till exempel 

svetsrobotar inte lämpligt, eftersom det inte blir lönsamt att investera så 

stort. Istället utförs mycket av tillverkningen manuellt och med 

konventionella tillverkningsmetoder [43,44].  

4.6 Tillverkningstider 

Figur 4.6.1 visar olika tillverkningsmoment och dess andel tillverkningstid 

som krävs för att tillverka motorhuven. Totalt krävs 16 olika moment och 

svetsning kräver en oproportionerligt stor tid. Svetsning av kaross, 

lampkonsoler samt ram upptar 48, sju respektive sju procent av 

tillverkningstiden, totalt 62 procent. Därtill upptar slipning av synliga 

svetsfogar ytterligare 13 procent av tillverkningstiden. Det innebär att 

svetsning och slipning tillsammans upptar tre fjärdedelar av total 

tillverkningstid, och resterande 11 moment upptar endast 25 procent. Det 

medför att svetsning och slipning har stor potential till optimering och 

minskning av tillverkningstid, och då även kostnadsminskningar [44]. 

 

Figur 4.6.1: Sammanställning av tillverkningsmoment kaross och lampkonsol går igenom. 
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Tillverkningen av frontluckan har relativt kort tillverkningstid, endast 17,5 

procent av tillverkningstiden för kaross och lampkonsoler. Även här är 

svetsning det mest tidskrävande tillverkningsmomentet, som utgör 61 

procent av tillverkningstiden, se figur 4.6.2. Näst efter svetsning är 

kantpressning av den perforerade plåten till gallret det mest tidskrävande 

momentet, med 25 procent [44]. 

 

Figur 4.6.2: Sammanställning av tillverkningsmoment gallret går igenom.  

 

Ytterligare kostnader vid svetsning utöver lönekostnader såsom kostnader 

för skyddsgas, svetstråd samt elektricitet beaktas också. Efter beräkning, se 

bilaga 1: Beräkning av svetskostnad, utgör dessa kostnader en betydande 

kostnad, totalt cirka 1000 SEK per motorhuv [44].  

4.7 Hållfasthet 

Motorhuven är konstruerad med två krav på hållfasthet. Den ska klara fall av 

grenar som träffar plåten på överdelen av huven. I värsta fall träffar en gren 

mitt på topplåten och skapar ett böjmoment i plåten. Plåtarna som är lutade 

45 grader utsätts även för ett böjande moment . Efter beräkning av 

hållfasthet, se Bilaga 2: Hållfasthetsberäkning av karossen, framgår att 

motorhuven kan bära en last på 2941 N om en gren träffar mitt på topplåten, 

vilket gör att topplåten brister. Om en gren träffar vid skarven mellan 

toppplåten och de lutande plåtarna med en kraft på 5241 N kommer 

svetsningen mellan plåtarna att brista [43].  
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5. Genomförande 

I nulägesanalysen är tillverkningsprocessen för motorhuven beskriven och 

vilka problem som uppstår under tillverkningen. I detta kapitel kommer 

designprocessen att användas för att på bästa sätt uppfylla de krav som ställs 

på produkten och för att kunna besvara undersökningsfrågan. Som nämnt 

tidigare kommer utvecklingsprocessen delas upp i tre specifika fall eftersom 

dessa inte beroende av varandra och kan behandlas separat. Det är uppdelat 

enligt följande kaross, lampkonsol och galler, då dessa har störst 

förbättringspotential.  

5.1 Önskemål på produkt 

Genom ett fåtal intervjuer med tillverknings- och konstruktionsavdelningen, 

bildades en klar bild över problemet. Observationer genomfördes också i 

tillverkningen för att verifiera att problemet fanns och i vilken utsträckning. 

Utifrån detta samlades alla kommentarer som antingen var positiva eller 

negativa för motorhuven, dessa  sammanställdes och kan läsas i Bilaga 3: 

Kommentarer på produkt, tabell 3.1-3.3.  

Utifrån de kommentarer som sammanställts formulerades dessa om till 

önskade produktmål. Produktmål delas sedan in i grupper, där varje grupp 

består av mål som korrelerar mycket med varandra.  Grupperna 

sammanfattas med ett produktmål som innefattar de enskilda produktmålen, 

detta sammanställs slutligen för varje utvecklingsfall, se tabell 5.1.1-5.1.3.  

Tabell 5.1.1: Sammanställning av produktmål för karossen ”kundens röst”. 

Kaross 
Gör kaross med uppfyllda designkrav 

Gör karossen med nuvarande sidor 

  Gör karossen med rätt identitet och skarpa 

radier 

Gör kaross med uppfyllda 

hållfasthetskrav 
Gör karossen formstabil 

  Gör karossen robust 

Gör karossen enkel att tillverka Gör karossen med standardiserat arbetssätt 

  Gör karossen enkel att hantera 

  Gör karossen med få tillverkningsmoment 

  Gör karossen med få svetsfogar 

Gör karossen till låga kostander Gör karossen till låga kostnader 

  Gör karossen med låg fraktvolym 
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Tabell 5.1.2: Sammanställning av produktmål för Lampkonsol ”kundens röst”. 

Lampkonsol 
Gör lampkonsol  med uppfyllda 

designkrav 
Gör lampkonsolen med rätt identitet 

  Gör lampkonsolen med nuvarande mått 

  Gör lampkonsolen robust 

  Gör lampkonsolen löstagbar 

Gör lampkonsol enkelt att tillverka Gör lampkonsol enkel att svetsa (eller inte svetsa) 

  Gör lampkonsol som inte kräver slipning 

  Gör lampkonsol med bockade kanter 

Gör lampkonsol till låga kostnader Gör lampkonsol till låga konstnader (förutom 

frakt) 

  Gör lampkonsolen med låg fraktvolym 

 

Tabell 5.1.3: Sammanställning av produktmål för Galler ”kundens röst”. 

Galler 
Gör gallret enkelt att tillverka 

Gör gallret så att få korrigeringar krävs 

  Gör gallret med få bockningsmoment 

  Gör gallret lätthanterligt 

Gör gallret med uppfyllda 

konstruktionskrav 
Gör gallret med tillräcklig luftflödesarea 

  Gör gallret formstabilt 

Gör gallret till låga kostnader Gör gallret till låga kostnader(som inte är tid 

för bockning) 

  Gör tiden för bockning av galler kort 

Produktmålen översattes sedan till funktionella krav, för att definiera vad 

produkten skall uppfylla. Dessa påståenden skrivs i "ska"-form, till varje 

behov tillskrivs ett kort abstrakt namn som sammanfattar det funktionella 

kravet, se Bilaga 4: Funktionella krav för produkt 4.1-4.3. Kraven användes 

sedan när koncept slutligen skulle genereras.  
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5.2 Rangordna produktmålen 

Grupper av produktmål från "kundens röst", användes för att hitta 

rangordning och prioritering för dessa. En relativ prioritering tilldelades för 

varje grupp. För att tilldela en så korrekt prioritering som möjligt 

motiverades prioriteringarna med hjälp av intervjuerna som utförts med 

anställda inom företagets produktion, konstruktion-, samt ekonomiavdelning. 

Samma process användes för att tilldela relativa prioriteringar inom varje 

grupp av produktmål, som innehåller de specifika önskemålen, se Bilaga 5 -

Rangordnade produktmål, tabell 5.1-5.3 . Därefter erhölls en rangordning för 

varje mål. Rangordningarna speglar då vilka produktmål som bör prioriteras 

högre eller lägre vid produktutvecklingen. Detta genomfördes för de tre 

undersökningsfallen.  

Tabell 5.2.1 visar rangordning och relativ prioritering för produktmål för 

karossen. Det framgår att de två högst prioriterade produktmålen är att 

karossen bör ha rätt identitet och skarpa radier, samt att den bör kräva låga 

kostnader. Att karossen kräver få tillverkningsmoment, låg fraktvolym och 

är enkel att hantera är lägst prioriterat. 

Tabell 5.2.1: Rangordning av produktmål för kaross. 

Produktmål för Kaross 
Relativ 

prioritering 

Rang-

ordning 

Gör karossen med rätt identitet och skarpa 

radier 
0,162 1 

Gör karossen till låga kostnader 0,161 2 

Gör karossen med få svetsfogar 0,112 3 

Gör karossen med nuvarande sidor 0,108 4 

Gör karossen robust 0,099 5 

Gör karossen med standardiserat arbetssätt 0,096 6 

Gör karossen formstabil 0,081 7 

Gör karossen med låg fraktvolym 0,069 8 

Gör karossen med få tillverkningsmoment 0,064 9 

Gör karossen enkel att hantera 0,048 10 

De viktigaste produktmålen för lampkonsolen är att den är löstagbar, kräver 

låga kostnader och är robust, se tabell 5.2.2. Att den innehar samma mått 

som idag och att den har bockade kanter är lägst prioriterat.  
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Tabell 5.2.2: Rangordning av produktmål för lampkonsol. 

Produktmål för Lampkonsol 
Relativ 

prioritering 

Rang-

ordning 

Gör lampkonsolen löstagbar 0,1575 1 

Gör lampkonsol till låga kostnader (förutom frakt) 0,15 2 

Gör lampkonsolen robust 0,135 3 

Gör lampkonsol enkel att svetsa (eller inte svetsa) 0,12 4 

Gör lampkonsolen med låg fraktvolym 0,1 5 

Gör lampkonsol som inte kräver slipning 0,099 6 

Gör lampkonsolen med rätt identitet 0,09 7 

Gör lampkonsol med bockade kanter 0,081 8 

Gör lampkonsolen med nuvarande mått 0,0675 9 

De produktmål som är högst prioriterat för gallret är att få bockningsmoment 

krävs, att det har tillräcklig luftflödesarea och att tiden för bockning är kort 

samt att det är formstabilt, se tabell 5.2.3. Skillnaden mellan de fem högst 

prioriterade är liten. Men mellan de produktmål som är lägst prioriterade blir 

skillnaden större. Det framgår att låga kostnader samt lätthanterligt är 

lågprioriterat. 

Tabell 5.2.3: Rangordning av produktmål för galler. 

Produktmål för Galler 
Relativ 

prioritering 

Rang-

ordning 

Gör gallret med få bockningsmoment 0,2 1 

Gör gallret med tillräcklig luftflödesarea 0,1925 2 

Gör tiden för bockning av galler kort 0,1625 3 

Gör gallret formstabilt 0,1575 4 

Gör gallret så att få korrigeringar krävs 0,14 5 

Gör gallret till låga kostnader(som inte är tid för 

bockning) 
0,0875 6 

Gör gallret lätthanterligt 0,06 7 
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5.3 Kvalitetshus 

För samtliga produktmål hittades tekniska egenskaper som är kopplade till 

produktmålen, som till exempel hålltider, mått och hållfasthetsegenskaper. 

Tekniska egenskaper som skapades samt förtydliganden finns redovisade, se 

Bilaga 6: Kvalitetshuset, tabell 6.1. Om de tekniska egenskaperna påverkas 

positivt eller negativt, bör då även produktmålen påverkas. Sedan tilldelades 

målvärden för de tekniska egenskaperna. Dessa baseras i stort på de 

nuvarande produkterna. Den önskade riktning av förändring för alla tekniska 

egenskaper bestämdes, det vill säga om en ökning eller minskning skulle 

vara en förbättring eller försämring.  

Produktmålen och dess relativa prioriteringar lades in i kvalitetshuset 

tillsammans med de tekniska egenskaperna. Därefter utvärderades samband 

mellan de olika tekniska egenskaperna samt mellan tekniska egenskaper och 

produktmålen. Sambanden märktes som starkt positiv/negativ eller medel 

positiv/negativ. Om inget samband finns bemärktes sambandet som noll. Ett 

positivt samband mellan två egenskaper menar att en positiv förändring av 

den första egenskaper leder till en positiv förändring av den andra.  

Den tekniska svårigheten att uppnå varje teknisk egenskap uppskattades i en 

skala ett till fem där ett högt värde innebär stor svårighet. Kostnad för att 

uppnå de tekniska egenskaperna uppskattades också. Slutligen summerades 

tillskriven betydelse för varje teknisk egenskap genom att multiplicera 

värdet för relativ prioritering med summan av antalet samband till olika 

produktmål. Värdet för den tillskriva betydelsen speglar hur stor påverkan 

de tekniska egenskaperna har på de olika produktmålen. De slutliga 

kvalitetshusen finns redovisade i Bilaga 6: Kvalitetshuset, tabell 6.2-6.4. De 

fem tekniska egenskaper med högst tillskriven betydelse sammanfattades 

och skall beaktas mest. För karossen, se tabell 5.3.1, framgår det att 

materialtjockleken samt antal svetsfogar har störst betydelse.  

Tabell  5.3.1: Tekniska egenskaper och dess betydelser för kaross. 

Kaross – Tekniska egenskaper Betydelse 

Materialtjocklek 96% 

Antal svetsfogar 85% 

Tillverkningstid 74% 

Tid för svetsning 65% 

Styvhet 64% 
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För lampkonsolen, se tabell 5.3.2, är de tekniska egenskapernas betydelse 

mer jämnt fördelar än för karossen, men de viktigaste att beakta är antal 

synliga svetsfogar och bockade kanter. 

Tabell  5.3.2: Tekniska egenskaper och dess betydelser för lampkonsol. 

Lampkonsol – Tekniska egenskaper Betydelse 

Antal synliga svetsfogar 52% 

Antal bockade kanter 50% 

Total tillverkningstid 48% 

Antal svetsfogar 42% 

Materialtjocklek 40% 

För gallret, se tabell 5.3.3, är antal bockningar som krävs den mest viktiga 

egenskapen. Däremot är tillverkningstid, antal korrigeringar och 

luftflödesarea även av stor betydelse. 

Tabell  5.3.3: Tekniska egenskaper och dess betydelser för gallret. 

Galler – Tekniska egenskaper Betydelse 

Antal bockningar 98% 

Tillverkningstid 84% 

Antal korrigeringar 78% 

Luftflödesarea 74% 

Styvhet 41% 

5.4 Utforska designutrymmet 

De funktionella kraven som erhölls från "kundens röst", användes som 

underlag för att hitta konceptfragment. En tolkning av de funktionella 

kraven gav kategorier där konceptfragmenten tilldelas. Dessa kategorier var 

främst olika tillverkningsmetoder som används för att uppfylla de 

funktionella kraven. Till exempel var dessa kategorier för karossen: 

plåtformningsmetod, kompletterande formningsmetod, förbandstyp, 

sammanfogningsmetod, skärningsmetod och skärande bearbetningsmetod. 

För varje kategori och produkt genererades ett antal konceptfragment genom 

brainstorming. Samtliga redovisas i bilaga 7: Utforska designutrymmet, 

figur 7.1-7.3. Därefter bearbetades konceptfragmenten och utvärderades om 

de var lämpliga. Fragment som bedömdes vara olämpliga, eller oacceptabla, 

skars bort från vidare utveckling. Motiveringar till varför vissa fragment har 

skurits bort och vilka som finns kvar finns redovisade i bilaga 7: Utforska 

designutrymmet, tabell 7.1-7.6. 
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De resterande konceptfragmenten kombinerades på lämpligt sätt för ett 

generera kompletta koncept för en ny produkt. Flera olika koncept för varje 

produkt erhölls, nio för kaross och sju för lampkonsol respektive galler. 

Samtliga visas i bilaga 8: konceptgenerering, tabell 8.1-8.21 & figur 8.1-

8.16 med bilder och beskrivning samt för och nackdelar för varje koncept. 

För att få en större överblick över genererade koncept sammanställdes dessa, 

se tabell 5.4.1. 

Tabell  5.4.1: Sammanställning av genererade koncept med namn och kort beskrivning för kaross.   

Nr. 
Koncept-

Kaross 
Beskrivning 

1 
Flexformad Hel 

överdel              

Överdelen tillverkas med  flexformning, överdelen 

sammanfogas sedan med sidorna genom ett 

skruvförband (profilförband).                               

2 
Flexformad 45 

graders sidor                    

Endast 45 graders tillverkas med  flexformning, 

resterande delar tillverkas med nuvarande metoder. 

Delarna sammanfogas med ett skruvförband 

(profilförband). 

3 

Flexformad 45 

graders sidor, 

försänkt                              

Endast 45 graders sidorna tillverkas med  

flexformning, som är försänkta så att ett 

överlappsförband används. Förbandet limmas eller 

svetsas. 

4 

Flexformad 45 

graders sidor, 

försänkt                              

Endast 45 graders sidorna tillverkas med  

flexformning, som är försänkta så att ett 

överlappsförband används. Delarna skruvas sedan 

ihop med skruv och mutter. 

5 

Flexformad 45 

graders, försänkt 

och skruvad              

Sidorna tryckformas, medan överdelen valsas till 

rätt form. Delarna sammanfogas med ett 

profilförband med skruv och mutter.                       

6 
Tryckformad Hel 

överdel              

Hela överdelen tryckformas och delarna 

sammanfogas med ett profilförband med skruv och 

mutter.              

7 
Djuppressad Hel 

sida                              

Liknar koncept fyra, men istället för tryckformning 

används djuppressning som pressmetod.    

8 
Djuppressad Hel 

överdel              

Liknar koncept fem, men istället för tryckformning 

används djuppressning som pressmetod.    
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Koncepten som genererades för lampkonsol sammanställdes med namn och 

kort beskrivning, se tabell 5.4.2.  

Tabell 5.4.2: Sammanställning av genererade koncept med namn och kort beskrivning för lampkonsol. 

Nr. 
Koncept-

Lampkonsol 
Beskrivning 

1 

Skruvbart lock med 

skruvförband till 

kaross 

Sidorna kantpressas, locket skruvas till sidorna. 

Konsolen monteras sedan till karossen med 

skruvförband. 

2 

Svetsad konsol med 

skruvförband till 

kaross 

Sidorna kantpressas, locket svetsas till sidorna. 

Konsolen monteras sedan till karossen med 

skruvförband. 

3 
Flexformad konsol 

skruvas till kaross 

Lampkonsolen pressas med flexformning. 

Konsolen monteras sedan till karossen med 

skruvförband. 

4 
Flexformad konsol 

svetsas till kaross 

Lampkonsolen pressas med flexformning. 

Konsolen svetsas till karossen. 

Likande som för kaross och lampkonsol sammanfattades koncepten för 

galler, se tabell 5.4.3.  

Tabell 5.4.3: Sammanställning av genererade koncept med namn och kort beskrivning för gallret. 

Nr. 
Koncept- 
Galler 

Beskrivning 

1 
Valsad perforerad 

plåt 

Gallret består av valsad perforerad plåt , profilen är 

en sinuskurva. Gallret svetsas till ram. 

2 Bikakestruktur 
Gallret består av material med bikakestruktur, och 

skruvas till ramen. 

3 
Flexformad 

perforerad plåt 
Perforerad plåt flexformas och svetsas till ram. 

4 

Flexformad 

perforerad plåt, 

skruvförband 

Perforerad plåt flexformas och skruvas till ram. 

5 
Rakt galler 

 

Ett rakt galler som antingen svetsas eller skruvas 

till ram. 

6 
Uppdelad 

konstruktion 

Två bockade profiler av perforerad plåt svetsas 

samman. 

 

  



 

 

 

 

 

55 

Haraldsson & Johansson 

5.5 Kostnadsanalys 

En viktig utgångspunkt för de olika plåtformningsmetoderna är kostnaden, 

därför gjordes en jämförelse mellan dessa innan fortsatt arbete. För att samla 

information kontaktades tillverkningsföretaget Relicomp, som specialiserar 

sig på plåtformning. De uppgav en jämförelse över kostnader för 

tryckformning och djuppressning. Med informationen om kostnader 

sammanställdes en figur som illustrerar kostnader som en funktion av antal 

pressade detaljer, se figur 5.5.1. Det framgår att djuppressning har en hög 

kostnad för tillverkning av pressverktyget, nära en miljon SEK, men en låg 

kostnad för varje producerad detalj. Tryckformning innebär däremot en 

mycket hög kostnad per producerad detalj, men en låg verktygskostnad. 

Anledningarna till den höga kostnaden per producerad detalj för 

tryckformning är att tillverkningstiden är hög samt att ett nytt verktyg måste 

tillverkas efter cirka 70 producerade detaljer.  Tryckformning är lämplig för 

mycket små tillverkningsserier, som prototyptillverkning. Den är dock inte 

lämplig för tillverkning på längre sikt, eftersom kostnader ökar hastigt per 

producerad detalj. Djupdragning är däremot mer kostnadseffektiv redan efter 

cirka 80 producerade detaljer, men då verktygskostnaden är mycket hög blir 

kostnaderna höga om förändringar i konstruktionen måste utföras, då ett nytt 

verktyg fordras.  

 

 

Figur 5.5.1: Kostnadsjämförelse tryckforming – deep-drawing, x-axeln representerar producerade 

enheter och y-axeln är kostnad i SEK.. 
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För att jämföra andra tillverkningsmetoder samlades information specifikt 

för ett koncept. Relicomp angav kostnadsuppgifter rörande tryckformning 

och företaget Prototal uppgav uppgifter om flexformning.  

Tillverkningskostnaden för den nuvarande karossen användes som 

utgångspunkt. En kostnadsjämförelse mellan dessa tre metoder utfördes, se 

figur 5.5.2. Ur jämförelsen framgår det att flexformning har högst 

verktygskostnad, men lägst kostnad per producerad detalj. Vid jämförelse av 

nuvarande metod, svetsning, och tryckformning, framgår det att 

tryckformning innebär högre kostnader både på kort och längre sikt, då 

tryckformning kräver högre kostnad per detalj samt en verktygskostnad. 

Efter endast cirka 50 producerade detaljer är flexformning den mest 

fördelaktiga tillverkningsmetoden ur kostnadssynpunkt. 

 

 

Figur 5.5.2: Kostnadsjämförelse mellan svetsning, tryckforming och flexformning. 
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Gallret genomgick också kostnadsjämförelse mellan kantpressning och 

flexformning för eventuellt beslut om att ändra tillverkningsmetod, se figur 

5.5.3. Det som utläses är att på grund av den relativt korta tillverkningstiden 

för kantpressning av den perforerade plåten som används, är kostnaden per 

detalj lägre för kantpressning än för flexformning. Som tidigare visat kräver 

flexformning relativt låga kostnader, eftersom kantpressning inte kräver 

någon ytterligare verktygskostnad är den metoden den mest 

kostnadseffektiv. Att ändra tillverkningsmetod från kantpressning till någon 

annan typ av pressning skulle innebära kostnadsökningar, men bör ändå 

beaktas på grund av den påfrestningen på operatören som kantpressning av 

en så stor plåtdetalj medför.  

 

Figur 5.5.3-Kostnadsjämförelse mellan kantpressning och tryckformning för gallret. 
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5.6 Optimera val av design 

Efter genomförd Pugh-analys erhölls totalt tre koncept som valts ut som de 

mest fördelaktiga och det är dessa som utvecklades vidare. För karossen 

valdes Koncept 2 till vidare utveckling, se figur 5.6.1. Konceptet innebär att 

45-gradersplåten i karossen kommer att pressas genom flexformning. 

Därefter monteras de till överdelen och sidorna genom att svetsa plattjärn 

vid skarvarna och sammanfoga dessa med skruvförband. Eftersom 

skruvförband används kan karossen fraktas nedmonterad och slutmonteras i 

Rottne. Fraktvolymen blir då mycket lägre än för nuvarande konstruktion. 

Med flexformning kan den nuvarande materialtjockleken behållas för att inte 

försämra hållfastheten.  

 

Figur 5.6.1: Koncept 2: flexformade 45 graders sidor.  

Det valda konceptet jämfördes mot Koncept 1, där hela överdelen 

flexformas, och mot koncept nummer fyra, som också innebär en flexformad 

45-gradersplåt men med försänkta överlappsfogar som fästs till överdelen 

och sidorna med skruvförband, se Bilaga 9: Optimera val av design, tabell 

9.1-9.3. Koncept 2 ansågs vara lika eller mer fördelaktigt jämfört med 

Koncept 1 för samtliga funktionella krav. Däremot fanns få skillnader mot 

Koncept 4. Det som ansågs mer fördelaktigt för Koncept 2 var att det stämde 

mer överens med motorhuvens identitet.  
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Konceptet för lampkonsol som valdes var Koncept  2, se figur 5.6.2. 

Konceptet för denna lampkonsol innebär att sidorna bockas, och att locket 

svetsas som nuvarande lampkonsol. Däremot bockas även flänsar vilket 

tillåter lampkonsolen att vara icke-permanent fäst till karossen, då dessa 

fästs med skruvförband. Detta gör att lampkonsolen kan monteras i Rottne, 

istället för att svetsas till karossen i Stensele. Då minskar fraktvolymen 

eftersom yttermåtten för motorhuven minskar när lampkonsolerna inte är 

fästa vid frakt. 

 

Figur 5.6.2: Preliminär skiss av koncept 2-Svetsad konsol med skruvförband till kaross. 

Detta konceptet vägdes i Pugh-analysen sista steg, mot ett liknande koncept 

där lampkonsolen pressas genom flexformning, se Bilaga 9: Optimera val 

av design, tabell 9.4-9.5. Att genomföra konceptet med flexformning skulle 

innebära att Rottne inte utför något arbete mer än lackering och montering 

av lampkonsoler. Bland annat skulle en liten mängd av tidskrävande 

moment som svetsning och slipning av svetsfogar försvinna i Rottnes 

tillverkning. Dock är tillverkningstiden inte tillräckligt stor för 

lampkonsolerna att affären ska bli lönsam. Anställda i produktionen i 

Stensele, som tillverkar lampkonsolerna, har inte visat något missnöje kring 

tillverkningen av detaljerna.  
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Konceptet för galler som valdes genom Pugh-analys var Koncept 5, se figur 

5.6.3. I detta koncept är gallret rakt, istället för att vara kantpressat som idag. 

Det innebär att anställda slipper det besvärliga arbetet med att kantpressa en 

stor och tungt plåtdetalj många gånger. I jämförelse med nuvarande 

konstruktion skiljer utseendet, vilket delvis förändrar motorhuvens identitet. 

Eftersom gallret inte är kantpressat minskar den totala arean av plåten, vilket 

medför att luftflödesarean per kvadratmeter måste öka om den totala 

luftflödesarean för detta koncept ska bli lika som nuvarande galler. Detta 

medför i sin tur att hållfastheten försämras, då materialet behöver minska för 

att öka luftflödesarean, eller att materialtjockleken måste öka. 

 

Figur 5.6.3:Preliminärskiss för koncept fem-rakt galler. 

Konceptet med rakt galler jämfördes mot koncept nummer tre, som bestod 

av flexformad perforerad plåt och svetsad till ramen, se Bilaga 9: Optimera 

val av design, tabell 9.6-9.7. Det konceptet hade fördelen med att ha samma 

luftflödesarea och hållfasthet som nuvarande konstruktion, samt ett liknande 

utseende. Dock skulle ett rakt galler vara mer lätthanterligt i tillverkning. 

Kantpressningen av nuvarande galler är en relativt produktiv 

tillverkningsmetod, och flexformning av detaljen skulle medföra 

kostnadsökningar. Kantpressningen av detaljen har uttryckts vara mycket 

påfrestande, på grund av att detaljen är så stor och tung. Möjligen skulle 

kostnadsökningarna vara väl investerade för att förbättra arbetsmiljön för de 

anställda. 
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5.7 Verifiering av hållfasthetskrav för konceptet med rakt galler 

För att bekräfta att koncept fem med rakt gallret klarar de hållfasthetskrav 

som ställs på frontluckan, genomfördes en jämförelseberäkning av det 

nuvarande gallret med ett rakt galler. Kravet på det nya gallret är att det ska 

ha samma robusthet och formstabilitet som dagens. För att göra jämförelsen 

simulerades både det nuvarande gallret och konceptet med rakt galler, dessa 

två utsattes för en kraft på 1000 N som skulle efterlikna att ett träd träffar 

gallret med ett tvärsnitt på 150 mm i diameter.  

Det ursprungliga gallret simulerades i CAD:en med den givna kraften, se 

figur 5.7.1. Det som utlästes från simuleringen var att gallret inte plastiskt 

deformerades samt att böjde ner 0,07 millimeter på mitten av gallret. Det 

raka gallret  genomgick en identisk simulering, se figur 5.7.2. För att kunna 

nå liknande hållfasthetkrav krävdes att det raka gallret stagades upp med tre 

millimeters plattjärn. Trots detta kunde det utläsas från simuleringen att 

gallret plastiskt deformerades samt att det böjde ner 0,38 millimeter i mitten. 

Vilket är mer än 5 gånger mer än för det ursprungliga gallret.  

 

Figur 5.7.1: Simulering av det ursprungliga gallret. 

 

Figur 5.7.2: Simulering av koncept 5-Rakt galler. 
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Med dessa resultat kunde ett beslut fattas att det raka gallret inte uppfyller de 

ställda kraven på robusthet och formstabilitet. Det koncept som istället 

valdes var det som fick näst bäst resultat i viktningen, det vill säga Koncept 

3-Flexformad perforerad plåt, se figur 5.7.3. I detta koncept är 

hållfasthetskraven liknande som för dagens eftersom samma material och 

utformning används. Men med en skillnad att flexformning används istället 

för kantpressning.  

 

Figur 5.673: Koncept 3-Flexformad perforerad plåt.  

5.8 Utveckla konstruktionen 

För att få ett fungerande koncept sammankopplas alla delar som behandlats 

separat, det vill säga kaross, lampkonsol och gallret. En sammanställning 

gjordes, se figur 5.8.1, och en vidare utveckling av konstruktionen 

genomfördes för att få ett slutgiltigt koncept.   

 

Figur 5.8.1: Sammanställning av valda koncept. 
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Som nämnt tidigare kommer 45 graders sidorna för karossen att flexformas 

till sin rätta form. För att sedan 3D-laserskära bort överflödigt material till 

exakta geometrier, flänsarna i framkant kommer att kantpressas efter 

flexformning. För att sammanfoga plåtdetaljerna för karossen valdes 

skruvförband som sammanfogningsmetod genom att svetsa plattjärn vid 

skarvarna, se figur 5.8.2. Antal skruvar per skruvförband fastställdes till fyra 

stycken av storlek M8, kvalitet 8.8, genom beräkning av hållfasthet, se 

Bilaga 10: Beräkning av skruvförband. Dessa skruvar klarar att belastas med 

den högsta kraft som den ursprungliga konstruktionen klarar att bära innan 

den brister. En viktig faktor bakom valet av antal skruvar var att skruvarna 

ska kunna hålla tätt mellan plattjärnen och plåtarna för att förhindra läckage. 

Vid beräkningarna beaktades även att en tätningslist används för att täta i 

skarvarna. Samma antal, storlek och kvalitet används för alla fyra 

skruvförband. De övre plattjärnen som sammanfogar lutande plåtar till 

topplåten tillverkas genom laserskärning och de nedre genom valsning för 

att erhålla rätt form. Skruvförbandet som fäster plåtarna till ramen i 

karossens framkant anses inte vara bärande vid ett scenario när en gren faller 

på karossen, eftersom plåten är bockad runt ramen kommer denna ta upp all 

kraft.  

 

Figur 5.8.2: Skruvförbandet som sammanfogar delarna för karossen. 

För lampkonsolerna valdes flänsar som bockas så att flänsarna pekar inåt 

mot lampkonsolens insida, se figur 5.8.3. Det gör att samtliga flänsar är 

dolda från utsidan av motorhuven. Lampkonsolerna skruvas sedan till 

karossen från insidan av karossen. För att underlätta montering laserskärs ett 

hål i karossen vilket gör att montören lättare kommer åt skruv och mutter. 

Då elektronik finns i lampkonsolerna är det viktigt att så lite fukt som 

möjligt kommer in. Därför ska en tätningslist mellan lampkonsol och kaross 

användas. Eftersom inga yttre krafter anses belasta lampkonsolen valdes 

inget specifikt antal skruvar. Istället rekommenderas det lägsta antal skruvar 

som klarar att täta mellan plåt och tätningslist. 
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Figur 5.8.3: Utformning av lampkonsol 

Efter simulering av gallrets styvhet och jämförelse mellan nuvarande och det 

utvalda konceptet gjordes valet att byta konstruktion. Styvheten för det 

tänkta konceptet var för låg i jämförelse mot det nuvarande för att kunna 

anses vara ett tillräckligt bra alternativ. Istället rekommenderas gallret att 

pressas genom flexformning, för att förbättra arbetsmiljön i produktionen 

genom att eliminera kantpressningen av detaljen. Det vill säga att det är bara 

kantpressningen som kommer ersättas med flexformning, resterande 

moment för frontluckan kommer vara oförändrade. Bytet kommer dock 

innebära vissa kostnadsökningar jämfört med de nuvarande konceptet.  
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6. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet för arbetet samt en analys av resultatet.  

6.1 Resultat av produktutvecklingsprocess och omkonstruktion 

Produktutvecklingsprocessen resulterade i tre nya koncept för de tre 

undersökta detaljerna som sammanställts till en hel motorhuv, se figur 6.1.1. 

Karossen ska, istället för att svetsas av flera plåtdetaljer, att flexformas och 

sedan fästas ihop med skruvförband. De mindre plåtdetaljerna som lutar 45-

grader flexformas, medan topplåten valsas som för ursprunglig konstruktion. 

Även plåtarna som utgör karossens sidor tillverkas med ursprunglig metod, 

det vill säga laserskärning och kantpressning. Genom att svetsa plattjärn vid 

plåtdetaljernas kanter, i karossens insida, döljs skruvförbanden från 

karossens utsida. Varje skruvförband består av fyra stycken skruvar av 

storlek M8, kvalitet 8.8. De fem olika plåtdetaljerna fästs till den främre 

ramen genom att kantpressa en fläns som överlappar ramen så att de sedan 

kan sammanfogas med skruvarförband. 

 

Figur 6.1.1: Färdigställd prototyp av motorhuv med nya framtagna koncept.  

Tillverkningsmetoderna för lampkonsolerna är oförändrade från ursprunglig 

konstruktion, kantpressning av lampkonsolens väggar samt svetsning av lock 

till väggarna. Vad som skiljer det nya konceptet från den ursprunglig 

konstruktionen är att flänsar kantpressas mot lampkonsolens insida från 

plåtdetaljerna som utgör lampkonsolens väggar samt lock. Dessa flänsar 

ligger sedan mot karossens sidor som sammanfogas med skruvförband. I 

plåtdetaljerna som utgör karossens sidor är en öppning laserskuren där 

lampkonsolerna placeras. Mellan lampkonsol och kaross fästs en tätningslist. 
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Konceptet för gallret innebär att perforerad plåt pressas genom flexformning. 

Därefter svetsas den pressade perforerade plåten till den befintliga ramen i 

frontluckan.  

6.2 Resultat av data för tillverkningstiden 

I samband med att ett nytt koncept genererades ändrades också 

tillverkningstider och tillverkningsmoment. Från nulägesanalysen kunde det 

utläsas att svetsningen av karossen upptog större delen av arbetstimmarna, 

men också att stor del av tiden ägnades åt slipning.  I samråd med Rotttne 

Industri har nya tillverkningstider tagits fram för det framtagna konceptet. 

De nya tillverkningstiderna jämfördes med de ursprungliga, se figur 6.2.1. 

Från figuren går det att utläsa att svetstiden för karossen har minskat 

drastiskt från 48 % till 7 %, men också att slipningen har försvunnit helt. I 

det nya konceptet har det dock tillkommit en viss tid för skruvning av 

komponenter. Den sammanlagda tillverkningstiden  av det nya konceptet för 

kaross och lampkonsol jämfört med det ursprungliga har gett en procentuell 

minskning på 55 %.  

 

Figur 6.2.1: Jämförelse av tillverkningstider mellan ursprunglig och framtagen kaross samt 

lampkonsol. 
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Liknande som för karossen och lampkonsolen utfördes en jämförelse i 

tillverkningstid mellan det ursprungliga och framtagna gallret, se figur 6.2.2. 

I det nya konceptet har kantpressningen minskat från 25 % till 10% och är 

en stor del av den totala reduceringen av tillverkningstiden. Den 

sammanlagda tiden för tillverkningen av gallret har en procentuell 

minskning på 25 %. 

 

Figur 6.2.2-Jämförelse av tillverkningstid mellan det ursprungliga och framtagna gallret.  

6.3 Resultat av data för tillverkningskostnaden 

I samband med att tillverkningstiden har reducerats undersöks också den 

kostnad som det nya konceptet erhåller i jämfört med den ursprungliga 

produkten. För karossen har stora delar av svetsningen ersatts av 

flexformning, denna tillverkningsmetod kommer ske hos en underleverantör. 

Detta medför ökning av tillverkningskostnad i form av verktygstillverkning 

och styckpris för pressad detalj. En femårsprognos togs fram för 

flexformning av karossens komponenter som jämfördes med kostnaden för 

att svetsa samma produkt, se figur 6.3.1. När de nya kostnaderna var 

beräknade för kaross och lampkonsol, där allt räknades in i form av 

tillverkningstid, lönekostnader och materialkostnader. Då erhölls ett resultat 

som visar att genom ändring från svetsning till pressning och genom de små 

omkonstruktioner som gjorts kan kostnaderna minska med 23%. 
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Figur 6.3.1: Kostnadsutveckling för flexformning versus svetsning av karossen under 5 år. 

Samma process som användes för karossen användes även för att jämföra 

gallrets kostnadsskillnader. Då kantpressningen ersattes med flexformning 

utfördes en jämförelse mellan det ursprungliga gallret och framtagna 

konceptet, se figur 6.3.2. Det framgår från kostnadsberäkningen att gallret 

har ökat med 91% i tillverkningskostnad.  

 

 

Figur 6.2.3: Kostnadsjämförelse mellan det ursprungliga och framtagna gallret. 
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Trots att tillverkningskostnaden ökade drastiskt för gallret, blir den 

sammanlagda kostnaden för kaross, lampkonsol och gallret lägre än för den 

ursprungliga motorhuven. Med det nya framtagna konceptet kommer den 

totala tillverkningskostnaden minska med 4%. Detta eftersom kostnaden för 

hela karossen är betydligt högre än för gallret.  

6.4 Hållfasthetskrav, identitetskrav & fraktvolym 

Konceptet för den nya motorhuven består av plåtdetaljer av samma 

godstjocklek som den ursprunglig motorhuven, samt liknande form. 

Skruvförbanden är konstruerade för att kunna belastas med den maximala 

kraft som topplåten kan belastas med innan den brister. Hållfastheten för 

detta koncept är då lika god som för ursprunglig konstruktion, alltså kommer 

det framtagna konceptet hålla samma goda kvalitet gällande hållfasthet. Det 

framtagna konceptet har mycket lik utformning som den ursprungliga 

produkten. Bland annat hittas fortfarande skarpa radier, att kurvaturen på 

topplåten är bibehållen och att skruvförbanden är dolda. Motorhuvens 

identitet är då inte förändrad från det ursprungliga.  

Eftersom det framtagna konceptet sammanfogas främst med skruvförband, 

som är icke-permanent, kan motorhuven nedmonteras i mycket stor grad. 

Den ursprungliga konstruktionens fraktvolym är 1,7 m3, vilket leder till att 

när de ska fraktas på lastbil blir få detaljer per lastbil fraktade. Med det 

framtagna konceptet kan plåtdetaljerna fraktas i stort sett liggande på 

varandra, och fraktvolymen minskar då drastiskt. Att karossen består av fler 

mindre komponenter gör det möjligt att endast byta en eller flera delar om 

något skulle gå sönder. Detta är bättre för Rottne dess kunder samt miljön, 

eftersom en komplett motorhuv inte måste nytillverkas.  

Användning av skruvförband ger även fördelen att detaljer kan tillverkas i 

större satser, det vill säga tillverkas fler detaljer per tillverkningstillfälle, och 

sedan fraktas detaljerna till produktionen där de monteras. Att tillverka i 

större satser minskar ställtid per detalj, vilket förbättrar produktiviteten.  

6.4 Kompetensnivå & arbetsmiljö för tillverkningen 

Den ursprungliga motorhuven som nämnts tidigare tillverkades till stor del 

genom svetsning, denna utrycktes svår och kunde endast utföras av ett fåtal 

personer, närmare bestämt två stycken.  Eftersom största delen av svetsen 

ersattes med skruvförband kommer det framtagna koncept att kunna 

tillverkas av alla inom tillverkningen.  

Stora och otympliga tillverkningsmoment såsom att kantpressa gallret är 

borttaget i det framtagna konceptet vilket kommer skapa en bättre 

arbetsmiljö i tillverkningen. Alla delar är också nedmonterbara vilket bidrar 

till fler men mindre otympliga delar att hantera i tillverkningen.   
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet från studien och metoderna som använts i 

arbetet.  

7.1 Metoddiskussion 

Metoderna som använts i arbetet är i vår mening relevanta för att kunna 

besvara undersökningsfrågan på bästa möjliga sätt. Vår roll som undersökare 

har varit objektiv och osynlig, samtidigt som resultatet baseras på 

vetenskapliga teorier och empirer. I början av arbetet tolkades problemet och 

sammanfattades i en nulägesanalys. Tolkningen av problemet var tillräckligt 

utförlig för att veta var studien skulle inledas och vilka delar som hade störst 

utvecklingspotential. Insamlingen av informationen skedde genom 

observationer och ett fåtal intervjuer med rätt personer, detta anser vi vara 

den rätta vägen för att påbörja denna studie. För att få ett resultat om tider 

och kostnader som var en väsentlig del i arbetet, samlades information in 

från företagets databas. För att få information om olika tillverkningsmetoder 

kontaktades företag specialiserade inom ämnet, efter diskussion med dessa 

erhölls offertunderlag. Detta ansåg vi vara den metod som skulle ge det mest 

trovärdiga resultatet eftersom redan kända teorier kring kostnader och 

arbetstimmar är svåra att finna. 

 För att erhålla en så hög reliabilitet i arbetet som möjligt, har stort fokus 

legat på bevisandets väg samt att alla beslut har en tillförlitlighet. 

Beräkningar har genomförts som kan användas för alla typer av liknande 

beräkningar. Simuleringar har även använts för att få ett mer exakt resultat 

då komplicerade uträkningar var tvungna att genomföras. Dock kommer 

våra värden endast gälla för vårt studerande fall, men tillvägagångsätt och 

resultat är generaliserat och kommer gälla för liknande produkter.  

För att erhålla ett resultat som har ännu högre reliabilitet och som gäller för 

alla typer av stora plåtdetaljer skulle en bredare undersökning krävas, detta 

för att hitta en väl fungerande matematiskt modell.  
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7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatets olika delar upp delat i 

produktutvecklingsprocess, tillverkningstiden, tillverkningskostnaden samt 

diskussion kring andra ställda krav. 

7.2.1 Diskussion av resultat av produktutvecklingsprocess och 

omkonstruktion 

Produktutvecklingsprocessen som användes erbjöd möjligheter att överväga 

många olika typer av sammanfogningsmetoder, plåtformningsmetoder och 

tillverkningsmetoder. Troligen slutade processen i ett resultat med färre 

innovativa lösningar än vad bör vara möjligt, men resultatet är alltjämt 

positivt och fullgott. En anledning till att resultatet skiljer sig relativt lite mot 

den ursprungliga konstruktionen är möjligen att arbetet mot resultatet 

påbörjades något tidigare än produktutvecklingsprocessen. Eftersom 

innovation kräver nya tankesätt kan detta ha påverkat. Den mest påverkande 

faktorn är troligen dock att snäva avgränsningar för produkten angavs vid 

arbetets början.  Motorhuven för Rottnes skogsmaskiner har ett specifikt 

utseende. Plåtformningsmetoderna som beaktades i arbetet krävdes att kunna 

forma plåt till en sådan form så att liknande utseende skulle kunna erhållas. 

Detta var en viktig faktor vid val av plåtformningsmetod och om produkten i 

fråga haft en annorlunda form skulle möjligen ett annat resultat erhållits. 

Möjliga tillverkningsmetoder, såsom plåtformning, skulle kunna användas 

av Rottne och behövde vara tillgängliga för företaget.  

7.2.2 Diskussion av resultat för tillverkningstiden 

Resultatet som visar en stor minskning av tillverkningstid är i stor mån 

tillförlitlig. Dock utfördes inga nya mätningar av tider, istället samlades de 

in genom intervju av anställda i produktionen. Detta påverkar reliabiliteten 

för dessa tider då precisionen bör vara lägre än om mätningar av 

tillverkningstider utförts. Vissa, relativt sett korta tider, såsom montering av 

den framtagna konstruktionen uppskattades med erfarenheter som vi har av 

montering. Den väsentliga minskning av tillverkningstid som resultatet visar 

bör däremot inte förändras till stor del med en viss högre reliabilitet som 

exakta tidmätningar skulle ge. Men det resultat som erhållits säger ändå att 

det går att minska tillverkningstid med hjälp av andra tillverkningsmetoder.  
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7.2.3 Diskussion av resultat för tillverkningskostnader 

Resultatet gällande tillverkningskostnader är, likt för tillverkningstiden, 

påverkat av vissa uppskattningar av tillverkningstid som gjorts. Även detta 

bör dock inte påverkat resultatet relativt stort, eftersom 

kostnadsminskningen för tillverkning av kaross, där dessa uppskattningar 

gjorts är väsentlig. Kostnader för det framtagna gallret är baserat på ett 

antagande av verktygskostnaden som flexformning av produkten kräver. 

Den faktiska kostnaden bör inte skilja nämnvärt för tillverkningskostnaderna 

över en längre tid, exempelvis fem år, då den totala kostnaden utgörs i 

mycket liten del av verktygskostnad.  

Kostnadsminskningarna som konceptet för kaross skulle ge, kompenseras 

nästan helt ut av kostnadsökningarna för det framtagna gallret, vilket kräver 

pressning med flexformning. Att endast implementera det nya konceptet för 

karossen när produktionen inte är över sin kapacitet skulle vara det mest 

kostnadseffektiva. Om produktionen är över kapacitet kan konceptet för 

gallret implementeras, vilket minskar tillverkningstiden i produktionen. 

7.2.4 Diskussion av resultat för produktkrav, fraktvolym och arbetsmiljö 

Hållfasthetskraven från Rottne är mycket diffusa, inga specifika krav finns 

etablerade. Motorhuven har haft samma form och godstjocklek under en 

lång tid och enligt företaget har inga hållfasthetsberäkningar eller 

simuleringar utförts. Istället har man resonerat att inga klagomål om 

hållfasthet från kunder uttryckts, finns inget syfte att förändra motorhuven. 

Efter hållfasthetsberäkningar utförts för den ursprungliga motorhuven kunde 

resultatet användas som underlag för utformning av de skruvförband som 

sammanfogar plåtdetaljerna. Beräkningarna visar att skruvförbanden inte 

kommer att vara den svagaste länken som brister när motorhuven belastas 

till dess brottgräns. Eftersom plåttjockleken är oförändrad från ursprunlig 

produkt, kommer kvalitén och hållfastheten vara bibehållen.  

Motorhuvens identitet är behållen från den ursprungliga konstruktionen till 

den nivån trots att vissa plåtkomponenter pressas. Att kompromissa vid, till 

exempel de skarpa radierna vid de lutande plåtdetaljerna är ofrånkomligt, 

om man ska pressa plåten. Att uppnå en sådan unik form som svetsning av 

plåtdetaljer kan ge är omöjligt. Därför borde möjligen motorhuvens identitet 

förändras, om man vill undvika ineffektiva tillverkningsmetoder som 

svetsning. På grund av de avgränsningar som gjorts i arbetet skall det nya 

gallret vara lika robust som den urpsprungliga. Med detta sagt kan dagens 

vara överdimensionerad och det kan vara möjligt att välja ett rakt galler som 

fortfarande uppfyller önskade krav. 
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Fraktvolymen har minskat drastiskt då motorhuven kan nedmonteras. 

Däremot är det svårt att beräkna kostnadsminskningen som detta för med 

sig, eftersom det beror i stor grad till hur detaljerna paketeras. Att 

fraktvolym minskar resulterar i att färre turer med lastbil mellan företagets 

produktioner i Sverige vilket leder till att även miljöfarliga utsläpp minskar. 

Då även motorhuven är uppdelad i flera delar krävs inte att hela motorhuven 

behövs bytas ut om något skulle gå sönder, detta skapar en mer hållbar 

konstruktion som lönar sig både för företaget och kunden.    

Att implementera flexformning av gallret istället för att kantpressa innebär 

att man låter kostnader öka till förmån för de anställdas arbetsmiljö, eller för 

att minska produktionens arbetsbörda. Kantpressning är en mycket 

produktiv och kostnadseffektiv tillverkningsmetod, men är vid stora 

plåtdetaljer fysiskt påfrestande. Att ersätta kantpressning med någon annan 

pressningsmetod och erhålla samma kostnader är svårt vid 

lågvolymsproduktion. 
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8. Slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser undersökningen har påvisat samt vilka 

vidare studier som kan komplettera arbetets resultat.  

Undersökningsfrågan som besvarats i detta arbete är: 

Hur kan man öka effektiviteten vid tillverkning av plåtdetaljer vid 

lågvolymsproduktion genom förändring av tillverkningsmetoder samt 

konstruktion med avseende på produktion? 

8.1 Slutsatser för undersökningen 

Vid produktutveckling och framtagning av nya koncept är 

produktvecklingsprocessen ett mycket bra arbetssätt för att finna en bra 

lösning med rätt kriterier. Processen att utvärdera problemet från grunden 

och sedan bearbeta informationen på ett strukturerat sätt är nödvändigt för 

att erhålla ett bra resultat med rätt syfte. Genom att använda 

produktutvecklingsprocessen kan produkten utformas med tillverkning i 

åtanke, och en lösning som är anpassad för tillverkning och montering kan 

uppnås. 

 Vi har i detta arbete kommit fram till ett flertal slutsatser som besvarar 

undersökningsfrågan positivt. Vid all tillverkning är ekonomi en viktig 

parameter men allt arbete måste ske med en god arbetsmiljö, vare sig det är 

högvolym- eller lågvolymsproduktion. En viktig del i att minska 

kostnaderna är att reducera tillverkningstiden, då lönekostnader ofta utgör en 

stor del av företagets totala kostnader. Utifrån detta har vi kommit fram till 

att svetsning är en sammanfogningsmetod som är mycket tidskrävande om 

svetsfogen kräver att vara estetiskt tilltalande. Detta gör att kostnaderna blir 

höga i ett långsiktigt perspektiv, det gör att det finns rum för att ändra 

tillverkningsmetoden av samma plåtdetalj till en pressmetod för 

lågvolymsproduktion. I arbetet har vi kommit fram till att flexformning är 

det bästa komplementet till svetsning om komplicerade geometrier skall 

erhållas. Pressmetoderna tryckformning och djuppressning ersätter inte 

svetsning ur ett ekonomiskt perspektiv, då tryckformning är mest lämplig för 

ett fåtal produkter exempelvis prototyptillverkning. Djuppressning lämpar 

sig i sin tur endast för högvolymsproduktion. Men om tillverkningen beaktas 

ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv kommer pressning alltid vara mer 

ergonomiskt än svetsning.   
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Det har även i undersökningen konstaterats att skruvförband kan ersätta 

svetsförband för att öka effektiviteten i tillverkningen samt att 

kompetensnivån för att utföra arbetet sjunker. Kantpressning är en 

tillverkningsmetod som skall användas frekvent vid lågvolymsproduktion, 

då denna är väldigt kostnadseffektiv och flexibel. Det gör metoden svår att 

ersätta med flexformning ur ett ekonomiskt perspektiv. Som nämnts tidigare 

är flexformning ett bättre alternativ när det kommer till arbetsmiljön, vid 

tillverkning av stora plåtprodukter.    

8.2 Vidare studier 

I studien har undersökningsfrågan påvisats vara genomförbar och förslag på 

hur man ökar effektiviteten har beskrivits. För att öka produktionens 

effektivitet ytterligare finns fler aspekter att undersöka. För vidare studier 

skulle fler plåtformningsmetoder studeras samt hur man kombinerar olika 

metoder på bästa möjliga sätt. Ur detta skulle en matematisk modell kunna 

tas fram för plåtformningsmetoder, som kan ligga till grund för ett 

avgörande om det är lönsamt eller ej för liknande produkter.   

Robotisering och annan automatisering är något som förknippas med 

högvolymsproduktion, men om det är möjligt att införa detta i lågvolym och 

samtidigt finna en ekonomiskt vinst är något som kan undersökas. 

Materialfrågan är en del som är avgränsat i detta arbete, men för en vidare 

studie skulle ett alternativt material kunna ersätta det befintliga. Detta skulle 

medföra att fler tillverkningsmetoder kan undersökas för att finna den 

optimala lösningen på problemet.      
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Bilaga 1: Beräkning av svetskostnad 
 

Den sammanlagda längden av alla svetsfogar uppmättes i CAD  och ett a-

mått angavs från anställda vid produktionen. Med ekvation 3.2.9 kunde 

tvärsnittsarean för svetsfogen beräknas.  Därefter beräknades den totala 

svetsgodsvolymen genom att multiplicera den sammanlagda längden av 

svetsfogarna med tvärsnittsarean. Då kunde svetsgodsvikten beräknas 

genom att använda densiteten för svetstråden. Alla dessa värden redovisas i 

tabell 1.1. 

Bågtiden för motorhuven beräknades genom att först beräkna insvetstalet, 

massan av svetstråd som svetsas per tidsenhet, genom att multiplicera 

matningshastighet med tvärsnittsarea för svetstråden och svetstrådens 

densitet, se ekvation 1.1. Förhållandet mellan insvetstalet och 

svetsgodsvikten är bågtiden, se ekvation 1.2. Eftersom svetsgodsvikten och 

insvetstalet nu är kända kunde bågtiden hittas genom ekvation 1.3. 

Tabell 1.1: Svetsdata för beräkning av svetskostnad. 

Beskrivning Resultat 

A-mått svetsfog [mm] 2 

Svetsfogarea [m2] 1,00E-06 

Tråddiameter [mm] 1 

Trådarea [m2] 7,854E-07 

Matningshastighet [m/min] 5,38 

Matningshastighet [m/h] 322,8 

Densitet svetstråd (koppar)  [kg/m3] 8960 

 

𝐼𝑛𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑘𝑔

ℎ
] = 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟å𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [

𝑘𝑔

𝑚3
] ∙

𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟å𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] ∙

𝑀𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠t𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

ℎ
]                      [𝑆𝑒𝑘]                                     (1.1)  

𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑔𝑜𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡[𝑘𝑔] = 𝐵å𝑔𝑡𝑖𝑑[ℎ] ∙ 𝐼𝑛𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 [
𝑘𝑔

ℎ
]       [𝑆𝑒𝑘]       (1.2) 

𝐵å𝑔𝑡𝑖𝑑[ℎ] =
𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑔𝑜𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡[𝑘g]

𝐼𝑛𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 [𝑘𝑔/ℎ]
       [𝑆𝑒𝑘]                                            (1.3) 

Resultatet som erhölls med dessa ekvationer för kaross, lampkonsol och 

galler visas i tabell 1.2. 
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Tabell 1.2: Svetsgodsvikt och bågtid 

Detalj Längd av 

svetsfogar [m] 

Svetsgodsvolym  

[m3] 

Svetsgodsvikt  

[kg] 

Bågtid 

  [h] 

Kaross 7,944 7,94E-06 7,12E-02 3,13E-02 

Lampkonsol 4,578 4,58E-06 4,10E-02 1,81E-02 

Galler 0,726 7,26E-07 6,50E-03 2,86E-03 

Totalt 13,248 1,32E-05 1,19E-01 5,23E-02 

 

Bågtiden användes därefter för att beräkna kostnader för elektricitet samt 

skyddsgas. Strömstyrka, spänning och tomgångseffekt angavs från anställda 

samt svetsens datablad.  Effekten beräknades genom ekvation 1.4. Svetsen 

som används är av modellen ESAB 4004i. Sedan beräknades den totala 

energiåtgången genom att multiplicera effekten med bågtiden samt 

tomgångseffekt med uppdragstiden. Därefter kunde kostnaden för 

elektricitet beräknas. Kostnad för elektricitet redovisas i tabell 1.3. 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎[𝐴] ∙ 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉]                                 (1.4) 

Tabell 1.3: Kostnadsberäkning elektricitet. 

Kostnadsberäkning Elektricitet Resultat 

Genomsnittlig strömstyrka [A] 129,72 

Genomsnittlig spänning [V] 17,176 

Genomsnittlig effekt [W] 2228,07072 

Tomgångseffekt [W] 40 

Energiåtgång tomgång [J] 665 

Energiåtgång svets [J] 116 

Total energiåtgång [J] 782 

Total energiåtgång [kWh] 2,23E-04 

Energipris [SEK/kWh] 0,4 

Kostnad för elektricitet [SEK] 8,93E-05 

 

Volymen skyddsgas som förbrukas per motorhuv beräknades genom att 

multiplicera bågtiden med gasförbrukning per timme. Den totala volymen 

multiplicerades med inköpspriset vilket anger kostnaden för skyddsgas. 

Kostnad för skyddsgas redovisas i tabell 1.4. 
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Tabell 1.4: Kostnadsberäkning skyddsgas 

Kostnadsberäkning Skyddsgas Resultat 

Gasförbrukning [l/min] 20 

Gasförbrukning [l/h] 1200 

Inköpspris gas [SEK/l] 16 

Kostnad för skyddsgas [SEK] 1000 

 

För att beräkna kostnader för svetstråd användes svetsgodsvikten som 

beräknats tidigare. Kostnaden för svetstråd per kilogram angavs från 

anställda och då kunde kostnaden för svetstråd beräknas genom att 

multiplicera inköpspriset per kilogram med svetsgodsvikten. Kostnad för 

svetstråd redovisas i tabell 1.5. 

Tabell 1.5: Kostnadsberäkning svetstråd 

Kostnadsberäkning Svetstråd Resultat 

Total svetsgodsvikt [kg] 0,01189 

Inköpspris svetstråd [SEK/kg] 19 

Kostnad för svetstråd [SEK] 0,22591 

 

Alla kostnader sammanställs och en total svetskostnad på cirka 1000 kronor 

erhålls, se tabell 1.6.   

Tabell 1.6: Kostnader för skyddsgas, svetstråd och elektricitet. 

Kostnader Resultat 

Kostnader för skyddsgas  [SEK] 1000 

Kostnader för svetstråd [SEK] 2,26 

Kostnader för elektricitet [SEK] 0,0000893 

Total [SEK] 1002,26 
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Bilaga 2: Hållfasthetsberäkning av karossen 
 

Tvärsnittet mitt i karossen har dimensionerna som i figur 2.1, med 

godstjocklek tre millimeter.   

Om en gren träffar mitt i topplåten, dvs belastningsfall ett, ges det högsta 

momentet i plåten med ekvation 2.1, där P är kraften i N och L är längden av 

balken, i detta fall bredden av topplåten.  Detta lastfall benämns som lastfall 

ett. 

 

𝑀 =
𝑃𝐿

4
           [𝑁𝑚]                                                        (11. Lastfall 5) 

𝑀 =
𝑃∗855

4
                                                   (2.1)

  

Sektionsmodulen för rektangulärt tvärsnitt Zrektangulärt ges av ekvation 4.7.2, 

där b är bredden av tvärsnittet och h är höjden av tvärsnittet [20]. 

𝑍𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟𝑡 =
𝑏ℎ2

6
      [𝑚𝑚3]                                                  (2.2) 

𝑍𝑡𝑜𝑝𝑝𝑙å𝑡
1200∗32

6
= 1800 𝑚𝑚4                                                  (2.3) 

 

Den maximala spänningen som materialet klarar av ges av ekvation 2.4, där 

M är moment och Z är sektionsmodulen. Den maximala spänningen sätts till 

materialets brottgräns, 350 MPa, se Bilaga 11: allmän 

beräkningsinformation, tabell 11.3 [20]. 

𝜎 =
𝑀

𝑍
           [𝑀𝑃𝑎]                                                                            (2.4) 

350 =
𝑝∗855

4

1800
                                                                        (2.5) 

 

Vilket ger maximal kraft som topplåten kan utsättas för , Pmax, 1 = 2947 N, 

om grenen träffar mitt på topplåten.  

I fall två, om en gren träffar vid skarven mellan topplåten och den lutande 

plåten, utsätts den lutande plåten för böjmoment. Kraften P ges av 

komposanten av kraften som verkar rätvinkligt mot plåten. Tvärsnittet för 

denna plåt är lika som topplåten, vilket ger samma värde för sektionsmodul, 

Z.  
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𝑀 = 𝑃 ∙ 𝐿         [𝑁𝑚]                                                          (11.Lastfall 1.) 

 

350 =
𝑝 cos 45∗170

1800
                                                                               (2.6) 

 

Vilket ger maximal kraft som de lutande plåtarna kan påverkas av, Pmax, 2= 

5241 N, om grenen träffar vid skarven. 

 

Figur 2.1 Yttermått kaross vid tvärsnitt mitt i karossen 
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Bilaga 3: Kommentarer på produkt 

Tabell 3.1: Kommentarer på karossen. 

Kaross 
Kommentar 

nr. 
Kommentar på produkt 

1 Att tillverka sidor är enkelt, problemfritt. 

2 
Synliga svetsfogar kräver slipning, vilket tar lång tid och är 

slitsamt.  

3 Karossen kräver stor fraktvolym på lastbilsflak.  

4 Karossen är formstabil.  

5 Karossen har god robusthet för små fallande träd.  

6 Att svetsa karossen är ett hantverk, väldigt få har kompetensen.  

7 Karossen är otymplig att flytta i produktionen.  

8 

Karossen har rätt identitet, de två svetsfogarna utmed hörnen är 

del av Rottnes identitet och skarpa radier är del av Rottnes 

identitet.  

9 Att tillverka karossen kräver många moment.  

10 Kostnaden är hög 

*Källa: Rottne Industris tillverkning. 

Tabell 3.2: Kommentarer på lampkonsol. 

Lampkonsol 
Kommentar 

nr. 
Kommentar på produkt 

1 
Lampkonsoler kräver stor fraktvolym på lastbilsflak, man 

transporterar mycket luft. 

2 Identiteten(utseendet) är rätt. 

3 Samma modell av lampkonsol passar till alla skogsmaskiner. 

4 
Svetsning av lampkonsolen är komplicerat och svårt för 

många att göra. 

5 Slipning av svetsfogar är tidskrävande. 

6 Lampkonsolens hållfasthet är tillräckligt god. 

7 Bockning istället för svetsning hade varit bra. 

8 Kostnaden är hög.   

9 Det hade varit bra om lampkonsolen var löstagbara. 

*Källa: Rottne Industris tillverkning. 
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Tabell 3.3: Kommentarer på gallret.  

*Källa: Rottne industris tillverkning. 

Galler 

Kommentar 

nr. 
Kommentar på produkt 

1 Det finns olika modeller med olika mått 

2 
Det är svårt att få samma yttermått efter bockning. Det kräver 

att man bockar för kort och pressar till rätt längd.  

3 
Bockning kräver många bockningsmoment. Man bockar två 

gånger, vänder osv. 

4 Den är otymplig och svårhanterlig vid bockning. 

5 Luftflödesarean är viktig för kylning. 

6 Den är formstabil och det är bra 

7 Bockning tar lång tid, vilket är kostsamt. 

8 Kostnaden är hög.   
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Bilaga 4: Funktionella krav för produkt 

Tabell 4.1: Funktionella krav som ställs på karossen. 

Index Funktionella krav Abstrakt 

funktionsnamn 

FK.1 Karossen ska vara formstabil Formstabil 

FK.2 Karossen ska skydda mot regn och slag Robust 

FK.3 Karossen ska vara enkel att hantera i tillverkningen Hantering 

FK.4 Karossen ska tillverkas till låga kostnader Kostnader 

FK.5 Karossen ska erhålla låg fraktvolym Fraktvolym 

FK.6 Karossen ska ha få svetsfogar Svetsfogar 

FK.7 
Karossen ska uppfylla samma funktioner som 

nuvarande 
Funktioner 

FK.8 Karossen ska erbjuda goda tillverkningsmöjligheter 
Tillverknings-

möjlighet 

FK.9 Karossen ska ha rätt identiet Rätt identitet 

 

Tabell 4.2: Funktionella krav som ställs på lampkonsolen. 

Index Funktionella krav 
Abstrakt 

funktionsnamn 

FK.1 Lampkonsolen ska vara löstagbar Löstagbar 

FK.2 Lampkonsolen ska vara robust Robusthet 

FK.3 
Lampkonsolen ska tillverkas till låga 

kostnader 
Kostnader 

FK.4 
Lampkonsolen ska erbjuda goda 

svetsmöjligheter 
Svetsmöjlighet 

FK.5 Lampkonsolen ska ha goda fraktmöjligheter Fraktmöjlighet 

FK.6 Lampkonsolen ska ha bockade kanter Bockade kanter 

FK.7 Lampkonsolen ska ha få synliga svetsfogar Synliga svetsfogar 

FK.8 Lamkonsolen ska ha rätt identitet Identitet 
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Tabell 4.3: Funktionella krav som ställs på gallret. 

Index Funktionella krav 
Abstrakt 

funktionsnamn 

FK.1 Gallret ska ha en tillräcklig luftflödesarea Luftflödesarea 

FK.2 Gallret ska vara formstabil Formstabil 

FK.3 
Gallret ska ha få bockningsmoment i 

tillverkningen 
Bockningsmoment 

FK.4 Tillverkningstiden ska vara kort Tillverkningstid 

FK.5 Gallret ska tillverkas till låga kostnader Kostnader 

FK.6 Gallret ska ej efterkorrigeras Korrigeringar 

FK.7 Gallret ska vara lätt att hantera Lätthanterligt 
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Bilaga 5: Rangordnade produktmål 

Tabell 5.1: Relativa prioriteringar av produktmålen för karossen. 

Tabell 5.2: Relativa prioriteringar av produktmålen för lampkonsolen. 

 

 

Kaross 
Gör kaross med 

uppfyllda designkrav 

Gör kaross med 

uppfyllda 

hållfasthetskrav 

Gör karossen enkel att tillverka 
Gör karossen till låga 

kostander 

0,27 0,18 0,32 0,23 

Gör 

karossen 

med 

nuvarande 

sidor 

Gör 

karossen 

med rätt 

identitet 

och 

skarpa 

radier 

Gör 

karossen 

formstabil 

Gör 

karossen 

robust 

Gör karossen 

med 

standardiserat 

arbetssätt 

Gör 

karossen 

enkel att 

hantera 

Gör karossen 

med få 

tillverknings-

moment 

Gör 

karossen 

med få 

svetsfogar 

Gör 

karossen 

till låga 

kostnader 

Gör 

karossen 

med låg 

fraktvolym 

0,4 0,6 
        

  
0,45 0,55 

      

    
0,3 0,15 0,2 0,35 

  
Relativ prioritering 

      
0,7 0,03 

0,108 0,162 0,081 0,099 0,096 0,048 0,064 0,112 0,161 0,069 

Lampkonsol 

Gör lampkonsol  med uppfyllda designkrav Gör lampkonsol enkelt att tillverka 
Gör lampkonsol till låga 

kostnader 

0,45 0,3 0,25 

Gör 

lampkonsol 

med rätt 

identitet 

Gör 

lampkonsol 

med 

nuvarande 

mått 

Gör 

lampkonsol 

robust 

Gör 

lampkonsol 

löstagbar 

Gör 

lampkonsol 

enkel att 

svetsa (eller 

inte svetsa) 

Gör 

lampkonsol 

som inte 

kräver 

slipning 

Gör 

lampkonsol 

med 

bockade 

kanter 

Gör 

lampkonsol 

till låga 

konstnader 

(förutom 

frakt) 

Gör 

lampkonsol 

med låg 

fraktvolym 

0,2 0,15 0,3 0,35 
     

    
0,4 0,33 0,27 

  
Relativ Prioritering 

     
0,6 0,4 

0,09 0,0675 0,135 0,1575 0,12 0,99 0,081 0,15 0,1 
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Tabell 5.3: Relativa prioriteringar av produktmålen för gallret.  

 

 

 

  

Galler 

Gör gallret enkelt att tillverka 
Gör gallret med uppfyllda 

konstruktionskrav 
Gör gallret till låga kostnader 

0,4 0,35 0,25 

Gör gallret så 

att få 

korrigeringar 

krävs 

Gör gallret 

med få 

bocknings-

moment 

Gör gallret 

lätthanterligt 

Gör gallret med 

tillräcklig 

luftflödesarea 

Gör gallret 

formstabilt 

Gör gallret till 

låga kostnader 

(som inte är tid 

för bockning) 

Gör tiden för 

bocking av 

galler kort 

0,35 0,5 0,15 
    

   
0,55 0,45 

  

Relativ prioritering    0,35 0,65 

0,14 0,2 0,06 0,1925 0,1575 0,0875 0,1625 
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Bilaga 6: Kvalitetshuset 

Tabell 6.1: Förtydligande för de tekniska egenskaperna.  

Teknisk Egenskap Förtydligande 

Ytterradie  Yttre radie för detaljens geometri  

Materialtjocklek    

Styvhet  
Motstånd mot deformation, kvantifieras som last per 

deformationsenhet  

Detaljmått  
Mått, eller storlek, för en detalj under 

tillverkningsprocessen  

Antal tillverkningsmoment  Antal olika moment som krävs för att tillverka produkten  

Antal svetsfogar  Antal svetsfogar som krävs för att tillverka produkten  

Tillverkningstid  Total tillverkningstid för produkten  

Tid för slipning  Total tid för slipning som krävs för att tillverka produkten  

Tid för svetsning  
Total tid för svetsning som krävs för att tillverka 

produkten  

Materialkostnad  Total materialkostnad för en produkt  

Antal nedmonterade delar 

per huv  

Antalet olika delar som produkten kan nedmonteras till när 

all permanent sammanfogning är utförd  

Antal synliga svetsfogar  
Antal synliga svetsfogar som krävs för att tillverka 

produkten  

Antal bockade kanter  Antal bockade kanter som krävs för att tillverka produkten  

Antal korrigeringar  Antal korrigeringar som krävs för att tillverka produkten  

Antal bockningar  Antal bockningar som krävs för att tillverka produkten  

Luftflödesarea  Total area där luft kan flöda igenom  
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Tabell 6.2: Kvalitetshus för karossen. 

  

  

      Ytterradie 

      √√   Materialtjocklek 

        √√   Styvhet 

              Detaljmått 

                Antal tillverkningsmoment 

      X           Antal svetsfogar 

              √√ √√   Tillverkningstid 

      X         √√ √√   Tid för svetsning 

                √√ √√     Tid för slipning 

        √ √               Materialkostnad 

            √               

 Antal nedmonterade 

delar per huv 

  

    

  

y
tt

er
ra

d
ie

 

M
at

er
ia

lt
jo

ck
le

k
 

S
ty

v
h

et
 

D
et

al
jm
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A
n

ta
l 

ti
ll

v
er

k
in
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sm
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id
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A
n
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l 

n
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m
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n
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d
e 

d
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er
 h

u
v

 

  

Relationer 

    √√ 

Starkt 

Positiv 

    √ 

Medel 

Positiv 

    X  

Medel 

Negativ 

    XX 

Starkt 

Negativ 

    + Ökning 

    - Minskning 

    

 

  
  

  Ändringsriktning     - - + - - - - - - - + 

 

  

Karossen har 

skarpa radier 
0,11 

  
√√ √√       X     X       

  

  Karossen är 

formstabil 
0,16 

    XX 
√√             X     

  Karossen är robust 0,08 
  

  XX √√             X     

  Karossen är enkel 

att hantera 
0,10 

  
  √   √√   √ √       √√   

  

Karossen har få 

tillverkingsmoment 
0,10 

  
        √√ X √           

  

Karossen har få 

svetsfogar 
0,11 

  
X     √   √√ √√ √√ 

√√   
    

  

Karossen kräver 

låga kostnader 
0,16 

  
  √ X   √√ √√ √√ √√ 

√√ √ 
    

  

Karossen har låg 

fraktvolym 
0,07 

  
      √             √√   

  Mätningsenheter   mm mm MPa m^2 St St h h h kr St       

Teknisk svårighet (1- Låg, 5 

- High)   
4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 

      

Viktighetsgrad (%)     33 96 64 38 52 85 74 54 65 40 34       

Uppskattad kostnad (1- Låg, 

5 - Hög)   
3 2 2 2 3 2 4 3 3 

 
3 

      

Målvärden 
  

< 10 <= 3 >=1.0 1x1 < 15 9 
<  

1.0 

< 

1.0 

< 

1.0 

< 

1.0 
> 1 
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Tabell 6.3: Kvalitetshus för lampkonsol. 

  

  

      Styvhet 

      √√   Materialtjocklek 

            Antal svetsfogar 

              Antal synliga svetsfogar 

          √ √   Antal bockade kanter 

        √√         Materialkostnad 

            √√ X     Tid för slipning 

        X √√ √√ X       Tid för svetsning 

            √ X   √ X   Total tillverkningstid 

          √     
  

        

Antal nedmonterade 

artiklar per lastbil 
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ta
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m
o
n
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r 
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er
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b
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Relationer 

    

√

√ Starkt Positiv 

    √ Medel Positiv 

    X  Medel Negativ 

    

X

X Strarkt Negativ 

    + Ökning 

    - Minskning 

        

  
  

Ändringsriktning     + - - - + - - - - + 

 

  

Lampkonsolen är robust 0,14 

  

√√ XX                   

  

  Lampkonsolen är enkel 

att svetsa 
0,12 

    X 

√√ √√ √√             

  Lampkonsolen har få 

synliga svetsfogar 
0,10 

  
    √ √√ √   √   √     

  Lampkonsolen har 

bockade kanter 
0,08 

  
    √ √ √√   √ √ √     

  

Lampkonsolen kräver 

låga kostnader 
0,15 

  

          √ √ √ √√     

  

Lampkonsolen kräver låg 

fraktvolym 
0,10 

  

                

  √√ 

  

 Mätningsenheter   Pa mm St St St kr h h h St       

Teknisk svårighet (1- Låg, 5 - Hög)   2 4 4 5 4 3 4 4 3 2       

Viktighetsgrad (%)     28 40 42 52 50 15 33 23 48 35       

Uppskattad kostnad(1- Låg, 5 - Hög)   3 2 1 1 2 
 

2 2 1 1       

Målvärden 
  

>=  

1.0 

<=   

3 

<  

6 

<     

6 

>=

2 

< 

1.0 

< 

1.0 

< 

1.0 

< 

1.0 
>=1 
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Tabell 6.4:Kvalitetshus för gallret. 

  

  

      Antal korrigerignar 

      √   Antal bockningar 

            Materialtjocklek 

        √     Luftflödesarea 

        √ X     Styvhet 

        X √   X   Materialkostnad 

      √√ X           Tillverkningstid 
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ar
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at
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Relationer 

    √√ 

Starkt 

Positiv 

    √ 

Medel 

Positiv 

    X  

Medel 

Negativ 

    XX 

Starkt 

Negativ 

    + Ökning 

    - Minskning 

    

 

  
  

  
Ändringsriktning     - - - + + - - 

 

  

Galler kräver få 

korrigeringar 
0,14 

  √√ 

√         √   

  

  Gallret kräver få 

bockningsmoment 
0,20 

    √√ 

  X     √   

  Gallret är lätthanterligt 0,06 
  

    √           

  Gallret har en tillräcklig 

luftflödesarea 
0,19 

  
  X   √√         

  

Gallret är formstabilt 0,16 

  

  X X   √√       

  

Gallret har låga kostnader 0,09 

  

√√   √   X √√ √√   

  

Gallret har låg bockningstid 0,16 

  

√√ √   X     √√   

  Mätvärden   St St mm m^2 Pa kr kr       

Teknisk svårighet (1- Låg, 5 - Hög)   4 3 1 2 2 
 

3       

Viktighetsgrad (%)     78% 98% 31% 74% 41% 18% 84%       

Uppskattad kostnad (1- Låg, 5 - Hög)   2 3 2 2 2 2 4       

Målvärden 
  

<    

1 

<      

38 

<=   

3 

>= 

0,4 
340 

<  

1.0 

<  

1.0       
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Bilaga 7: Utforska designutrymmet 

 

Figur 7.1: Genererade konceptfragment för kaross. 
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Överlapp
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Flexforming

Tryckformning
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Kantpressning

Valsning

Smidning
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Tabell 7.1: Motiveringar för olämpliga konceptfragment för kaross. 

Metod Motivering 

Smidning Ej tillgängligt, dyr metod, lämpar sig ej för plåtdetaljer 

Falsning Ej lämpligt för tjockare plåt 

Remfog Inte lämplig i jämförelse med profilförband och överlapp 

Dubbel 

överlapp 
Ej estetisk tilltalande, överdimensionering 

Tejp Oacceptabel hållfasthet 

Snapfäste Oacceptabel hållfashet, Svårt att montera med stål 

Nitförband Oacceptabel hållfasthet (låg förspänningskraft) 

Självborrande 

skruv 
Ej lämplig för tjockare plåt 

Skruv och 

gänga 
Ineffektiv, krävs extra moment. 

Sågning Ineffektiv 

Vattenskärning Ej tillgänglig 

Klippning Endast möjligt att skära räta linjer 

Stansning För stora detaljer, oregelbundna former 

Fräsning Plåtdetaljer ej lämpligt att fräsa, ineffektiv 

Tabell 7.2: Koceptfragemnt som kommer att kombineras vidare.. 

Kaross 

Plåtformnings-

metod 

Kompletterande 

formningsmetod 
Förbandstyp 

Sammanfognings-

metod 
Skärningsmetod 

Skärande 

bearbetningsmetod 

Flexformning Kantpressning Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

Tryckforming Valsning Överlapp Limförband  Slipning 

Djuppressning   Svetsförband   
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Figur 7.2: Genererade konceptfragment för lampkonsol. 
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Tabell 7.3: Motiveringar för olämpliga konceptfragment för lampkonsol. 

Metod Motivering 
Tryckformning Ej lämpligt för rät geometri, dålig lönsamhet 

Djuppressning Dålig lönsamhet 

Valsning Ej förenlig med huvens identitet 

Skruv och gänga Ineffektiv jämfört med självgängande 

Självborrande Ej lämplig för tjockare plåt 

Nitförband Dålig hållfasthet, permanent metod 

Snapförband Oacceptabel hållfasthet 

Vattenskärning Ej tillgänglig 

Klippning Ej tillgänglig, ineffektiv 

Bandsåg Ineffektiv 

Fräsning Ej lämplig för plåtdetaljer 

Limförband Oacceptabel hållfasthet, permanent metod 

Tejp Oacceptabel hållfasthet 

Nibbling Ineffektiv 

Tabell 7.4: Koceptfragemnt som kommer att kombineras vidare. 

Lampkonsol 

Plåtformning 
Sammanfogning 

av plåt 
Skärningsmetod 

Skärande 

bearbetningsmetod 

Sammanfogning - konsol 

till kaross 

Kantpressning Skruvförband Laserskärning Borrning Svetsförband 

Flexformning Svetsförband 
 

Slipning Skruvförband 
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Figur 7.3: Genererade konceptfragment för lampkonsol. 
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Tabell 7.5: Motiveringar för olämpliga konceptfragment för galler. 

Metod Motivering 

Tryckformning Dyr metod, och lämpar sig inte för raka linjer och skarpa hörn. 

Djuppressning 
Dyr metod, materialet utsätts för höga flytspänningar och det 

sträcks.  

Nitning Lämpar sig inte för vårt ändamål. 

Vattenskärning 
Samma princip som för laserskärning men finns ej tillgång till 

detta.  

Stansning 
Stansverktyget är dyrt och på grund av lågvolym lönar sig det 

inte i längden.  

Snapfäste Lämpar sig inte för plåtdetaljer med stor plåttjocklek.  

Klippning Ej tillgänglig, ineffektiv och stora klippkrafter krävs. 

 

Tabell 7.6: Koceptfragemnt som kommer att kombineras vidare. 

Galler 

Plåtformning Sammanfogning Skärningsmetod Material 

Kantpressning Skruvförband Laserskärning Stålplåt 

Flexformning Svets Nibbling Aluminium 

Valsning Lim Bandsåg Härdplast 
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Bilaga 8: Konceptgenerering 

I följande tabeller är konceptgenerering för karossen beskriven.  

Tabell 8.1:Sammanställning av genererade koncept för karossen. 

Nr 
Plåtformnings-

metod 

Kompletterande 

formningsmetod 
Förbandstyp 

Sammanfognings-

metod 
Skärningsmetod 

Skärande 

bearbetningsmetod 

1 Flexformning Kantpressning Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

2 Flexformning Kantpressning & 

Valsning 

Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

          

3 Flexformning Kantpressning& 

Valsning 

Överlapp 
Svetsförband/ 

Limförband 
Laserskärning Borrning 

 
          

4 Flexformning Kantpressning & 

Valsning 

Överlapp Skruvförband Laserskärning Borrning 

 
          

5 Tryckformning Valsning & 

Kantpressning 

Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

 
          

6 Tryckformning Kantpressning Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

7 Djuppressning Kantpressning & 

Valsning 

Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

 
          

8 Djuppressning Kantpressning Profilförband Skruvförband Laserskärning Borrning 

 



 

Bilaga 8: sid2: (18) 

Haraldsson, Johansson 

 

Figur 8.1: Koncept 1 - Flexformad hel överdel,  för kaross. 

Tabell 8.2: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 1. 

Koncept 1-Flexformad Hel överdel 

Beskrivning 

I detta koncept tillverkas överdelen på karossen med hjälp av 

flexformning, överdelen sammanfogas sedan med sidorna genom ett 

skruvförband (profilförband).  Delarna skärs ut med en laserskärare. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Formstabil Otymplig att hantera 

Robust Stor fraktvolym 

Få tillverkningsmoment Stora ytterradier 

Få svetsfogar   

Kort tillverkningstid   

Rätt identitet   

Uppfyller givna funktioner   
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Figur 8.2: Koncept 2 - Flexformad 45 graders sidor,  för kaross. 

Tabell 8.3: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 2. 

Koncept 2-Flexformad 45 graders sidor 

Beskrivning 

I detta koncept flexformas endast 45 graders sidorna, resterande delar skärs ut i 

en laserskärare och tillverkas med traditionella metoder det vill säga valsning 

och bockning. Delarna sammanfogas med flexformade delen med ett 

profilförband med skruv och mutter. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Lätt att hantera Stora ytterradier 

Formstabil Flera delar att montera 

Robust Många tillverkningsmoment 

God tillverkningsmiljö   

Låg fraktvolym   

Få svetsfogar   
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 Figur 8.3: Koncept 3 - Flexformad 45 graders sidor försänkt och svetsad/limmad,  för kaross. 

Tabell 8.4: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 3. 

Koncept 3-Flexformad 45 graders sidor, försänkt 

Beskrivning 

Detta koncept har flexformade 45 graders hörn , som är försänkta så att ett 

överlappsförband används. Antingen limmas eller svetsas förbandet, plåtdetaljerna 

som inte flexformas laserskärs till rätt form 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Få svetsfogar Svårhanterlig under tillverkning 

Formstabil Stora ytterradier 

Robust Stor fraktvolym 

God tillverkningsmiljö Flera delar att montera 

Få tillverkningsmoment Bildas spalter vid sammanfogningen 

Kort tillverkningstid   
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Figur 8.4: Koncept 4 - Flexformad 45 graders sidor försänkt och skruvad,  för kaross. 

Tabell 8.5: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 4. 

Koncept 4-Flexformad 45 graders, försänkt och skruvad 

Beskrivning 

Detta koncept har flexformade 45 graders hörn , som är försänkta så att ett 

överlappsförband används. Delarna skruvas sedan ihop med skruv och mutter, 

plåtdelarna som inte flexformas skärs ut i en laserskärare. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Få svetsfogar Bildas spalter vid sammanfogning 

Formstabil Fler tillverkningsmoment 

Robust Fler delar att montera 

God tillverkningsmiljö Stora ytterradier 

Få svetsfogar   

Låg fraktvolym   

Kort tillverkningstid   
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Figur 8.5: Koncept 5 -Tryckformad hel sida,  för kaross. 

Tabell 8.6: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 5. 

Koncept 5-Tryckformad Hel sida 

Beskrivning 

I detta koncept tryckformas sidorna på karossen, medan överdelen valsas till 

rätt form. Delarna sammanfogas med ett profilförband med skruv och mutter. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Lätt att hantera Formstabilitet 

Få svetsfogar Robusthet 

Låg fraktvolym Fler tillverkningsmoment 

God tillverkningsmiljö   

Små ytterradier   

Få delar att montera   
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Figur 8.6: Koncept 6 - Tryckformad hel överdel, för kaross.  

Tabell 8.7: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 6. 

Koncept 6-Tryckformad Hel överdel 

Beskrivning 

Detta koncept tryckformas hela överdelen och sidorna laserskärs ut till rätt 

form. Delarna sammanfogas med ett profilförband med skruv och mutter. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Låg fraktvolym Svårhanterlig under tillverkning 

Inga svetsfogar Formstabilitet 

God tillverkningsmiljö Robusthet 

Små ytterradier   

Få delar att montera   

Kort tillverkningstid   

 

 

 

 



 

Bilaga 8: sid8: (18) 

Haraldsson, Johansson 

Tabell 8.8: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 7. 

Koncept  7-Djuppressad Hel sida 

Beskrivning 

Detta koncept är som Koncept 5. Istället för tryckformning används 

djuppressning som pressmetod. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Få svetsfogar Flera tillverkningsmoment 

Lätt att hantera   

Låg fraktvolym   

God tilverkningsmiljö   

Små ytterradier   

Få delar att montera   

Formstabil   

Robust   

 

Tabell 8.9: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för Koncept 8. 

Koncept 8-Djuppressad Hel överdel 

Beskrivning 

Detta koncept är som Koncept 6. Istället för tryckformning används 

djuppressning som pressmetod. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Fomstabil  Svårhanterlig 

Robust Flera tillverkningsmoment 

Låg fraktvolym   

God tillverkningsmiljö   

Små ytterradier   

Få delar att montera   

Få svetsfogar   
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I följande tabeller är konceptgenerering för lampkonsolen beskriven.  

Tabell 8.10: Sammanställning av genererade koncept för lampkonsol. 

Nr Plåtformning Sammanfogning 

av plåt 

Skärningsmetod Skärande 

bearbetningsmetod 

Sammanfogning 

- konsoll till 

kaross 

1 Kantpressning Skruvförband Laserskärning Borrning Skruvförband 

2 Kantpressning Svetsförband Laserskärning Borrning & slipning Skruvförband 

3 Flexformning   Laserskärning Borrning  Skruvförband 

4 Flexformning   Laserskärning Borrning Svetsförband 

 

Figur 8.7:Koncept 1 - Skruvbart lock med skruvförband till kaross 

Tabell 8.11: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för lampkonsol koncept 1. 

Koncept 1 - Skruvbart lock med skruvförband till kaross 

Beskrivning 

I detta koncept kantpressas sidorna till konsolen för att sedan skruva fast locket, 

hela konsollen monteras sedan på kaross med hjälp av skruvar. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Ingen svetsning Fel identitet 

Ingen slipning Fler komponenter 

Bockade kanter Låg Täthet 

Löstagbar   

Robust   

God fraktmöjlighet   
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Figur 8.8: Koncept 2 - Svetsad konsol med skruvförband till kaross. 

Tabell 8.12: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för lampkonsol koncept 2. 

Koncept 2 - Svetsad konsol med skruvförband till kaross 

Beskrivning 

I detta koncept bockas och svetsas konsolen ihop, för att sedan fästas till 

karossen med hjälp av skruvförband. Delarna laserskärs ut innan de 

sammanfogas. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Löstagbar Fler komponenter 

Få svetsfogar   

God fraktmöjlighet   

Robusthet   

Lite slipning   

Bockade kanter   
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Figur 8.9: Koncept 3 - Flexformad konsol skruvad till kaross. 

Tabell 8.13: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för lampkonsol koncept 3. 

Koncept 3 - Flexformad konsol skruvad till kaross 

Beskrivning 

I detta koncept flexformas konsolen till rätt form för att slutligen monteras 

på kaross med hjälp av ett skruvförband 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Få tillverkningsmoment Stora radier 

Löstagbar   

Robust   

Ingen svetsning   

Ingen slipning   

God fraktmöjlighet   

Inga bockade kanter   
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Figur 8.10: Koncept 4 - Flexformad konsol svetsad till kaross. 

Tabell 8.14: Kort beskrivning samt styrkor och svagheter för lampkonsol koncept 4. 

Koncept 4-Flexformad konsol svetsad till kaross 

Beskrivning 

I detta koncept flexformas konsolen till rätt form för att sedan svetsas till 

karossen. 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Få tillverkningsmoment Ej löstagbar 

Få svetsfogar Stora radier 

Lite slipning Dålig fraktmöjlighet 

Robusthet   

Inga bockade kanter   
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I följande tabeller är konceptgenerering för gallret beskriven.  

Tabell 8.15: Sammanställning av genererade koncept för gallret. 

Nr. Plåtformning Sammanfogning Skärningsmetod Material 

1 Kantpressning Svets Nibbling Stålplåt 

2  Flexformning Svets Laserskärning Stålplåt 

3 Flexformning Skruv Laserskärning Stålplåt 

4 Valsning Svets Laserskärning Stålplåt 

5 
 

Nit Bandsåg 
Aluminium/ 

Härdplast 

6 Kantpressning Svets/Skruv Laserskärning Stålplåt 

7   Svets/Skruv Laserskärning Stålplåt/galler 

 

 

Figur 8.11 : Koncept 1 – Valsad perforerad plåt 

Tabell 8.16: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för galler koncept 1. 

Koncept 1 - Valsad perforerad plåt 

Beskrivning 

Valsad perforerad plåt, svetsas till ram 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Ingen kantpressning Låg luftflödesarea 

God hållfasthet Avvikande identitet 

  Svårhanterligt 

  Möjligen krävs korrigeringar 

  Valsverktyg krävs 
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Figur 8.12: Koncept 2 – Bikakestruktur 

Tabell 8.17: Kort beskrivning samt styrkor och svagheter för galler koncept 2. 

Koncept 2 - Bikakestruktur 

Beskrivning 

Gallret består av bikakestrukturerat material, skruvas till ram 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

God tryckhållfasthet Avvikande identitet 

Ingen kantpressning Svårt att hitta till inköp 

Ingen korrigering Dålig böjhållfasthet 

Hög luftflödesarea   
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Figur 8.13: Koncept 3 - Flexformad perforerad plåt med radie sex gånger plåttjocklek 

Tabell 8.18: Kort beskrivning samt styrkor och svagheter för galler koncept 3. 

Koncept 3 - Flexformad perforerad plåt 

Beskrivning 

Pressas i flexformning, radie 6 gånger plåttjocklek, svetsas till 

ram 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Liknande identitet Svårhanterligt 

God hållfasthet Formverktyg krävs 

Ingen kantpressning   

Tillräcklig luftflödesarea   

Ingen korrigering   
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Figur 8.14: Koncept 4 – Flexformad perforerad plåt, fäst med skruvar 

Tabell 8.19: Kort beskrivning samt Styrkor och svagheter för galler koncept 4. 

Koncept 4 - Flexformad perforerad plåt 

Beskrivning 

Pressas i flexformning, radie 6 gånger plåttjocklek, skruvas till ram 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Liknande identitet  Svårhanterligt 

God hållfasthet 

 Ingen kantpressning   
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Figur 8.15: Koncept 5 – Rakt galler 

Tabell 8.20: Kort beskrivning samt styrkor och svagheter för galler koncept 5. 

Koncept 5 - Rakt galler 

Beskrivning 

Rakt galler med större luftflödesarea än perforerad plåt, svetsas eller skruvas till 

ram 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

God luftflödesarea Låg hållfasthet 

Lätthanterligt Avvikande identitet 

Kort tillverkningstid   

Ingen korrigering   

Ingen kantpressning   
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Figur 16: Koncept 6 - Uppdelad konstruktion 

Tabell 8.21: Kort beskrivning samt styrkor och svagheter för galler koncept 6. 

Koncept 6 - Uppdelad konstruktion 

Beskrivning 

Två bockade profiler av perforerad plåt svetsas samman 

Styrkor (+) Svagheter (-) 

Ingen vändning av plåten i kantpress Mycket svetsning 

God hållfasthet Lång tillverkningstid 

Lätthanterligt Krävs korrigering 

God luftflödesarea Mycket kantpressning 
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Bilaga 9: Optimera val av design 

Tabell 9.1:  Betygsättning utifrån funktionella krav för kaross med hjälp av pughmetoden för koncept 1-4. 

 

Tabell 9.2: Betygsättning utifrån funktionella krav för kaross med hjälp av pughmetoden för koncept 5-6. 

 

 

 

 

  Koncept 1 2 3 4 

Funktionella Krav Dagens kaross 

(referens) 

Flexformad Hel 

överdel 

Flexformad 45 

graders sida 

Flexformad 45 

graders sida, 

försänkt 

Flexformad 45 

graders sida, 

försänkt och 

skruvad 

Formstabil 0 0 0 0 0 

Robust 0 0 0 0 0 

Hantering 0 0 + + + 

Kostnader 0 + + 0 + 

Fraktvolym 0 + + + + 

Svetsfogar 0 + + + + 

Tillverknings-moment 0 0 - - - 

Poäng 
 

3 3 2 3 

Rang 
 

1 1 2 1 

  Koncept 5 6 7 8 

Funktionella Krav Dagens kaross 

(referens) 

Tryckformad Hel 

sida 

Tryckformad Hel 

överdel 

Djuppressad Hel 

sida 

Djuppressad 

Hel överdel 

Formstabil 0 - - 0 0 

Robust 0 - - 0 0 

Hantering 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 - - 

Fraktvolym 0 + + + + 

Svetsfogar 0 + + + + 

Tillverknings-

moment 
0 - - - - 

Poäng 
 

-1 -1 0 0 

Rang 
 

4 4 3 3 
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Tabell 9.3: Betygsättning och rangordning för vidare valda koncept , för karossen. 

 

Tabell 9.4: Betygsättning utifrån funktionella krav för lampkonsol med hjälp av pughmetoden. 

 

  

 

 

   

Koncept 1-

Flexformad Hel 

överdel 

Koncept 2- 

Flexformad 45 

graders sida 

  

Koncept 4-

Flexformad 45 

graders sida, 

försänkt och 

skruvad 
Funktionella 

Krav 

Relativ 

prioritering 
Bedömning Poäng Bedömning Poäng Bedömning Poäng 

Formstabil 0,16 3 0,48 3 0,48 3 0,48 

Robust 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

Hantering 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Kostnader 0,161 3 0,483 4 0,644 4 0,644 

Fraktvolym 0,069 3 0,207 4 0,276 4 0,276 

Svetsfogar 0,112 3 0,336 3 0,336 3 0,336 

Rätt Identitet 0,162 3 0,486 3 0,486 2 0,324 

Totala poäng 
 

2,532 2,862 2,7 

Rangordning 
 

3 1 2 

Utveckla? 
 

NEJ JA NEJ 

 

Koncept 1 2 3 4 
Funktionella 

krav 

Dagens 

lampkonsol 

(referens) 

Skruvat lock och 

till kaross 

Skruvförband 

till kaross 

Flexformad 

med skruvar 

Flexformad 

och svetsad 

Löstagbar 0 + + + 0 

Robust 0 0 0 0 0 

Synliga 

svetsfogar 
0 + + + 0 

Kostnader 0 - 0 - - 

Fraktvolym 0 + + + - 

Bockade 

kanter/Pressade 
0 + + + + 

Rätt identietet 0 - 0 0 0 

Poäng 0 2 4 3 -1 

Rang 4 3 1 2 5 
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Tabell 9.5: Betygsättning och rangordning för vidare valda koncept , för lampkonsol. 

    

Koncept 2- 

Skruvförband till kaross 

  

Koncept 3-

Flexformad med 

skruvar 

  

Funktionella 

Krav 

Relativ 

prioritering 
Bedömning Poäng Bedömning Poäng 

Robust 0,14 3 0,42 3 0,42 

Löstagbar 0,1575 3 0,4725 3 0,4725 

Synliga 

svetsfogar 
0,1 3 0,3 4 0,4 

Bockade 

kanter/pressade 
0,08 3 0,24 4 0,32 

Kostnader 0,15 3 0,45 1 0,15 

Fraktvolym 0,1 3 0,3 2 0,2 

Rätt identietet 0,09 3 0,27 2 0,18 

Totala poäng 
 

2,4525 2,1425 

Rangordning 
 

1 2 

Utveckla? 
 

JA NEJ 

 

 Tabell 9.6: Betygsättning utifrån funktionella krav för galler med hjälp av pughmetoden 

. 

 

 

 

Koncept 1 2 3 4 5 6 

Funktionella Krav Dagens 

galler 

(referens) 

Valsad 

perforerad 

plåt 

Bikake-

struktur 

Flexformad 

perforerad 

plåt, svetsad 

Flexformad 

perforerad 

plåt, skruv 

Rakt 

galler 

Uppdelad 

konstruktion 

Luftflödesarea 0 - 0 0 0 0 0 

Formstabil/Robusthet 0 - - 0 - - 0 

Bockningstid 0 + + + + + 0 

Bockningsmoment 0 + + + + + 0 

Kostnader 0 - - - - + - 

Korrigeringar 0 + + + + + 0 

Lätthanterligt 0 + + + + + + 

Poäng 
 

1 2 3 2 4 0 

Rang 
 

4 3 2 3 1 5 
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Tabell 9.7: Betygsättning och rangordning för vidare valda koncept , för gallret.  

    

Koncept 3- 

Flexformad perforerad   

plåt, svetsad 

Koncept 5- 

Rakt galler 

Funktionella Krav 
Relativ 

prioritering 
Bedömning Poäng Bedömning Poäng 

Korrigeringar 0,14 3 0,42 3 0,42 

Bockingsmoment 0,2 3 0,6 3 0,6 

Lätthanterligt 0,06 3 0,18 4 0,24 

Luftflödesarea 0,19 3 0,57 3 0,57 

Formstabil/Robusthet 0,16 3 0,48 2 0,32 

Kostnader 0,09 3 0,27 5 0,45 

Bockningstid 0,16 3 0,48 3 0,48 

Totala poäng 
 

3 3,08 

Rangordning 
 

2 1 

Utveckla? 
 

NEJ JA 
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Bilaga 10: Beräkning av skruvförband 

Först beräknas skruvar i skarvarna mellan topplåten och 45-grader, 

flexformade plåtarna. 

Skruvstorlek M8 med kvalitet 8.8 valdes.  

Beräkning av förspänningskraft 

𝐹𝑖  =  0,9 ∙  𝐴𝑡  ∙  𝑆𝑝     [𝑁]                                                                       

(3.2.1) 

Sp = 600 MPa                                                                 ( 11, Tabell 11.2) 

At = 36,6 mm2                                                                ( 11, Tabell 11.3) 

𝐹𝑖,𝑀8,8.8  =  0,9 ∙  36,6 ∙ 600 = 19764 𝑁                                       (10.1) 

Väljer säkerhetsfaktor, SF, till 2. 

Den totala externa kraften, Fe, är i detta fall när grenen faller mitt på 

topplåten  

𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡  
𝑃𝑀𝑎𝑥,1

2
=

2947

2
= 1473,5 𝑁, eftersom båda skruvförbanden kommer att 

bära den fallande grenen. Antalet skruvar, N, kommer att avgöra hur mycket 

varje enskild skruv kommer att belastas. 

För att beräkna kraften i varje beräknas styvheten i skruv och materialet som 

sammanfogas, i detta fall plattjärn, tjocklek fem mm. 

 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑏𝐸𝑏

𝑔
        [𝑁 𝑚𝑚⁄ ]                                                                         (3.2.4) 

Eb = 270 000 MPa [20] 

𝑘𝑏,𝑀8,8.8 =
36,6∙270000

10
= 988200 𝑁 𝑚𝑚⁄                                   (10.2) 

𝐴𝑐 = 𝑑2 + 068𝑑𝑔 + 0.065𝑔2       [𝑚𝑚2]                                 (3.2.7) 

𝐴𝑐 = 82 + 0,68 ∙ 8 ∙ 10 + 0,065 ∙ 𝑔2 = 124,9 𝑚𝑚2                             (10.3) 

𝑘𝑐 =
𝐴𝑐𝐸𝑐

𝑔
         [𝑁 𝑚𝑚]⁄                                                        (3.2.5) 

𝑘𝑐 =
124,9∙270000

10
= 3372300 𝑁 𝑚𝑚⁄                                  (10.4) 
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Kraften i en bult beräknas genom ekvationen nedan: 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑒 ∙
𝑘𝑏

𝑘𝑏+𝑘𝑐
         [𝑁]                                                       (3.2.3) 

Eftersom extern kraft per bult betecknas som  
𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝑁
 samt säkerhetsfaktor, SF, 

ska beaktas blir ekvationen för kraft i varje bult: 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑖 +
𝑘𝑏

𝑘𝑏+𝑘𝑐

𝑆𝐹∙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝑁
        [𝑁]                                                        (10.5) 

𝐹𝑏 = 19764 +
988200

988200+3372300
∙

2∙1473,5

𝑁
= 19764 +

667,87

𝑁
                     (10.6) 

Den maximala kraften som skruven kan utsättas för är [20]: 

𝐹 = 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑡              [𝑁]                                                       (10.7) 

Här används kraften som krävs för sträckgränsen för skruven, 𝜎𝑝, som 

tillåten spänning för att försäkra att skruvarna inte deformeras. 

𝜎𝑝= 600 MPa                                                                  (App 11. Tabell 11.2) 

𝐹𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 600 ∙ 36,6 = 21960 𝑁                                                      (10.8) 

Genom insättning i ekvation 10.6, Fb: 

𝐹𝑏 = 21960 = 19764 +
667,87

𝑁
                                                      (10.9) 

Detta ger N = 0,3 det vill säga att endast en skruv skulle vara tillräckligt. 

Dock krävs ett visst tryck mellan ytorna för att förhindra läckage, antal 

skruvar väljs till fyra stycken. Att minska storlek eller kvalitet anses inte 

vara nödvändigt eftersom det kan bli svårare att montera små skruvar samt 

att kostnaden för skruvarna är tillräckligt låg.  

Möjligheten finns dock att en tätningslist krävs i skruvförbandet för att 

dämpa vibrationer eller förhindra läckage eller för att undvika att vatten 

hålls kvar i skarven som inleder galvanisk korrosion. I detta fall förändras 

värdet för kc samt Ac. För att beräkna antalet skruvar i detta fall antags kc = 

0, vilket säger att materialet har mycket låg styvhet som är det värsta fallet.  

Då blir ekvationen för kraft i skruvar: 

𝐹𝑏 = 19764 +
988200

988200
∙

2∙1473,5

𝑁
= 19764 +

2947

𝑁
                            (10.10) 

Vid insättning av Fb,max = 21960 N, ger N = 1,34 det vill säga att två skruvar 

är tillräckligt. Fyra skruvar är alltså fortfarande passande.  
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Materialets hårdhet är åtminstone 340 HB, se Bilaga 11: Allmän 

beräkningsinformation, tabell 11.3, vilket tillåter ett hålplantryck på 1650 

N/mm2, se tabell 3.2.1. Hålplantycket beräknas med ekvation 3.2.8, med 

diameter för skruvskalle, Ds= 13 mm. 

𝑃ℎ =
4𝐹𝑏

𝜋(𝐷𝑠
2−𝐷ℎ

2)
         [𝑁 𝑚𝑚2]⁄                                                        (3.2.8) 

𝑃ℎ =
4∙(19764+

684,83

4
)

𝜋(132−8,32)
= 253,54  𝑁 𝑚𝑚2⁄ < 1650                                 (10.11) 

Vilket är lägre än högsta tillåtna hålplantryck. 

Spänningar i materialet beräknas genom att anta kc = 0 för att utgå från 

värsta scenario. Kraften Fc beräknas med ekvation 3.2.2. 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑖 − 𝐹𝑒 ∙
𝑘𝑐

𝑘𝑐+𝑘𝑏
        [𝑁]                                                                   (3.2.2) 

Vilket ger 𝐹𝑐 = 𝐹𝑖 = 19764 𝑁 

Därefter används arean Ac för att beräkna spänningen i materialet [20]. 

𝜎𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝑐
=

19764

124,9
= 158,24 𝑀𝑃𝑎 < 235 𝑀                                         (10.12) 

Vilket är under materialets sträckgräns, 235 MPa, se bilaga.11: Allmän 

beräkningsinformation,tabell 11.3. 

Vid fallet när en gren faller direkt på skruvförbandet belastas de med direkt 

skjuvning om , Pmax, 2= 5241 N. Här antas ingen friktionskraft finnas mellan 

skruv och sammanfogat material, för att utgå från värsta möjliga scenario.  

Vid N = 4 belastas varje skruv med kraften: 

𝐹𝑒,2 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,2

𝑁
=

5241

4
= 1310,25 𝑁                                                   (10.13) 

Högsta tillåtna skjuvkraft för skruvarna är, genom ekvationerna nedan [20]: 

𝜏 = 𝜎 ∙ 0.58                                                                       (10.14) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
                                                                                            (10.15) 

Genom att kombinera dessa erhålls ekvationen: 

𝐹𝑒,max 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 0,58      [𝑁]                                             (10.16) 
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𝐹𝑒,max 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 830 ∙ 36,6 ∙ 0.58 = 17619,2 𝑁 >  𝐹𝑒,2                   (10.17) 

Detta säger att den tillåtna skjuvkraft per skruv är cirka 13,45 gånger den 

faktiska kraften. 

Vid belastningsfall ett, när en gren faller mitt på topplåten, belastas det nedre 

skruvförbandet med samma dragande kraft som det övre, vilket säger att 

samma antal skruvar av samma storlek och kvalitet är erfordeligt. Vid 

belastningsfall två belastas det genom skjuvning. Eftersom plåten som 

förbinder sidoplåtarna med topplåten lutar 45 grader blir kraftkomposanten i 

y- led, som ger skjuvkraft: 

 

𝐹𝑒,𝑦 = 5241 cos 45 = 3706 𝑁                                                (10.18) 

 

Per skruv blir skjuvkraften: 

𝐹𝑒,𝑦,/𝑁 =
𝐹𝑒,𝑦

𝑁
=

3706

4
= 926,5 𝑁                                                      (10.19) 

Eftersom denna kraft är lägre än högsta skjuvkraft för övre skruvförband 

anses fyra skruvar även för detta skruvförband vara tillräckligt.  
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Bilaga 11: Allmän beräkningsinformation 

 

Figur 11.1: Lastfall 
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Figur 11.2: Lastfall 

*Källa: R. Juvinall och K. Marshek, Machine component design, 5:e upplaga, Hoboken: Wiley, 

2013. 
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Tabell 11.1: Mått och area för skruvar. 

 

*Källa: R. Juvinall och K. Marshek, Machine component design, 5:e upplaga, Hoboken: Wiley, 

2013. 

Tabell 11.2: Hållfasthet för skruvar 

 

* Källa: R. Juvinall och K. Marshek, Machine component design, 5:e upplaga, Hoboken: Wiley, 2013. 
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Tabell 11.3: Hållfasthet för stål. 

 

*Källa: Standard EN 10025 : 2004 Non-alloy structural steel
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