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Sammanfattning 

Dagens ingenjörer och produktutvecklare ställs inför allt större utmaningar då kraven 

på produkter ökar, samtidigt som de blir mer komplexa. Produkter måste idag 

utvecklas i ett bredare spektrum där återvinning, arbetsmiljö och ståndpunkter för en 

hållbar framtid placeras i centrum.  

Höga bullernivåer är ett vanligt förekommande problem inom tung fordonsindustri 

som drabbar både förare och omgivning. Den mest framstående hälsoeffekten är 

hörselskador, men även stressrelaterade skador som högt blodtryck, hjärtinfarkt och 

magsår kan uppstå vid längre exponering. 

Volvo Construction Equipment i Braås tillverkar ramstyrda dumprar. Företaget har 

varit verksamt i över 50 år och är idag en världsledande aktör. En stor utveckling har 

skett gällande köregenskaper, förarens komfort och lastkapacitet.  

Volvos dumprar har idag ett problem som är relaterat till arbetsmiljö och buller. 

Problemet härstammar från dumperns baklucka som har en vikt på cirka 1000 kg. 

Vid körning i ojämn terräng tillåts luckan studsa, vilket ger upphov till ett kraftigt 

metalliskt ljud.  

Målet med detta arbete var från början att ta fram 2-3 olika koncept som hindrar 

bakluckan från att studsa och skapa onödigt buller. Under arbetets gång gjordes valet 

att uppdatera målet till att ta fram en fullskalig prototyp och testa denna på en 

dumper. Vinsterna med att hindra luckan från att studsa är inte bara en förbättrad 

arbetsmiljö i dumprarnas omgivning, utan även en ökad kvalitet på produkten.  

En produktutvecklingsprocess anpassades för projektet och användes för att 

systematiskt genomföra arbetet. Resultatet blev en konstruktion som uppfyller 

målsättningen att hindra bakluckan från att studsa. Förutom detta lyckades även 

dumperns bullernivå sänkas med cirka 8 dB, vilket är en minskning med nästan 50 % 

av den ljudnivå som uppfattas av människor. Detta med en konstruktion som endast 

väger några kilogram, vilket kan jämföras med dumperns nettovikt som är över 30 

ton.          
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Summary 

Today's engineers and product developers are faced with ever greater challenges as 

the demands for products increase, at the same time as the products are becoming 

more complex. Products of today must be developed in a broader spectrum, where 

recycling, work environment and standpoints for a sustainable future are placed in 

center.  

High noise levels are a common problem in the heavy vehicle industry, which affects 

both the drivers and the surroundings. The most prominent health effect is hearing 

loss, but also stress-related diseases such as high blood pressure, heart attack and 

ulcer can occur with longer exposure. 

Volvo Construction Equipment in Braås manufactures articulated haulers. The 

company has been operating for over 50 years and is today a world-leading player. 

Major developments have been made regarding driving characteristics, the driver's 

comfort and load capacity. 

Volvo's articulated haulers of today have a problem that is related to work 

environment and noise. The problem originates from the hauler’s tailgate, which has 

a weight of approximately 1000 kg. When driving on uneven terrain, the tailgate 

starts bouncing, which creates a strong metallic sound. 

The goal of this work was from the beginning to generate 2-3 different concepts that 

prevents the tailgate from bouncing and creating unnecessary noise. During the work, 

a choice was made to update the target and instead produce a full-scale prototype and 

test it on a hauler. The benefits of preventing the tailgate from bouncing are not only 

an improved working environment around the haulers, but also an increased quality 

of the product. 

A product development process was adapted for the project and used to 

systematically execute the work. The result was a construction that fulfills the goal of 

preventing the tailgate from bouncing. Besides this, the noise level of the dumper 

also managed to be reduced by about 8 dB, which is almost a 50 % decrease of the 

sound level perceived by humans. This with a construction that only weighs a few 

kilograms, which can be compared with the hauler’s net weight of over 30 tons. 
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Abstract 

Målet med detta arbete var från början att ta fram 2-3 olika koncept som hindrar 

dumperns baklucka från att studsa och skapa onödigt buller. En 

produktutvecklingsprocess anpassades för projektet och användes för att systematiskt 

genomföra arbetet. Under arbetets gång gjordes valet att uppdatera målet till att ta 

fram en fullskalig prototyp och testa denna på en dumper. Resultatet blev en robust 

och ekonomisk produkt som hindrar bakluckan från att studsa och sänker dumperns 

bullernivå avsevärt. 

Nyckelord: Konstruktion, produktutveckling, låsfunktion, prototyp, produktion, 

tillverkning 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört som sista del av högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik, inriktning produktutveckling, på Linnéunivetsitetet. Arbetet har 

genomförts på Volvo Construction Equipment i Braås under perioden 2019-03-25 till 

2019-06-03.   

Vi vill tacka våra handledare på universitetet Samir Khoshaba och Valentina 

Haralanova, samt examinator Izudin Dugic för allt stöd genom arbetets gång. Vi vill 

även tacka Mats Almström för goda råd och hjälp med tillverkning.  

Ett stort tack tillägnas Björn Olsson och Marcus Andersson på Volvo för ett mycket 

bra bemötande och samarbete från början till slut. Tack alla på prototypverkstaden 

för ett grymt arbete med tillverkning och montering.              

Slutligen vill vi tacka Michael Johansson på Spinova för utomordentlig service och 

expertis.  
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1. Introduktion 

Bröderna Lihnell startade år 1955 fabriken i Braås. De båda 

familjemedlemmarna hade sedan tidigare företaget Lihnells Vagn AB i 

Östergötland, som inriktade sig på släpvagnar åt traktorer. Under samma år 

slöts ett avtal om ett samarbete med Bolinder-Munktell ifrån Eskilstuna, för 

tillfället dotterbolag till Volvo AB. Sammanslaget ledde till att en ny 

dumper kunde lanseras år 1959. Den i dåtiden nyutvecklade dumpern hade 

fortfarande svårt att ta sig fram i tuff terräng. Det skulle dröja till 1966 innan 

en fyrhjulsdriven ramstyrd dumper, DR631, introducerades. Denna modell 

blev känd som ”Grus-Kalle” och är världens första av sin typ, se Figur 1. 

Året därpå lanserades DR860-modellen, en dumper med driven boggi som 

tillsammans med sin efterträdare, DR861, blev en storsäljare över hela 

världen. 

Idag är Volvo Construction Equipment i Braås en del av Volvo Group och 

tillhör de företag som är världsledande inom tillverkning och försäljning av 

ramstyrda dumprar. Anläggningen är även den första inom dumperindustrin 

att vara koldioxidneutral.  

 
 

 
Figur 1 – Grus-Kalle jämte dagens största modell A60H [1]  
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1.1 Bakgrund 

Utveckling av produkter görs för att förbättra livskvaliteten för människan 

och med avsikt att driva samhället i en positiv riktning. Dagens ingenjörer 

och produktutvecklare ställs inför allt större utmaningar då kraven på 

produkter ökar, samtidigt som de blir mer komplexa. Produkter måste idag 

utvecklas i ett bredare spektrum där återvinning, arbetsmiljö och 

ståndpunkter för en hållbar framtid placeras i centrum. Konkurrensen ökar 

hela tiden och företag arbetar ständigt för att ligga i framkant och hålla 

verksamheten konkurrenskraftig [2, 3, 4, 5]. Diversifiering är en av många 

strategier som företag använder sig av. Där handlar det om att bredda 

verksamheten och på så vis blir företaget som helhet mindre påverkat när 

konjunkturer inom vissa områden varierar [6, 7]. 

Inom fordonsindustrin tvingas företag arbeta hårt med att uppfylla de krav 

som ställs från stat och myndighet, inte minst med avseende på arbetsmiljö. 

När det kommer till anläggningsfordon är buller en stor faktor som påverkar 

arbetsmiljön, både för användaren av fordonet och för omgivningen [8, 9, 

10, 11]. 

Det är bevisat att en arbetsmiljö med mycket buller medför en rad olika 

negativa hälsoeffekter, den mest framstående är hörselskador [12, 13]. Vid 

förekomst av buller är det också lätt att fastställa att det finns ett tydligt 

samband mellan bullret och skadan. Människans hörsel är extremt känslig, 

en ökning med 10 dB uppfattas av många som en fördubbling av ljudnivån 

[14, 15]. Människans hörsel har direkt koppling till hjärnstammens 

retikulum och de neurologiska och kemiska processerna som kontrollerar 

överlevnadsinstinkter [14]. Därför är buller även en stressfaktor och tros 

därmed kunna öka risken för sjukdomar vars uppkomst härleds från stress, 

till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt och magsår [16].  

1.2 Problematisering 

Höga ljud och bullernivåer tillhör vardagen för människor som befinner sig 

bland anläggningsfordon, och är något utvecklare i dagens samhälle ständigt 

jobbar med att minska. 

Volvos ramstyrda dumprar har över 50 år av utveckling bakom sig. Stora 

framsteg har gjorts gällande förarens komfort, köregenskaper och 

lastkapacitet. Resurser har traditionellt sett lagts på dumperns prestanda, med 

mindre konsideration inom området arbetsmiljö, främst rörande oljud från 

dumperns bakre del. Korgen vilken begränsar fordonets lastkapacitet, är 

tillverkad i massivt stål och är en av dumperns större komponenter. Oljud 

från denna tenderar att uppstå då kollision med andra föremål inträffar.  

Det störande oljudet som beskrivs av användare uppkommer när dumperns 

korg kolliderar med bakluckan som ligger i kontakt längst bak på korgen. 
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Bakluckans funktion är att förhindra last från att falla av under körning. 

Luckan är ett alternativt tillval som inte ingår på en standardutrustad dumper. 

Många kunder väljer ändå att inkludera bakluckan när de beställer en 

dumper.  

Själva problemet grundar sig i att det inte finns något som hindrar luckan 

från att studsa och slå emot anläggningsytan på korgen, se Figur 2. Vid 

körning på ojämnt underlag ger detta upphov till ett störande oljud.  

 
Figur 2 - Bakluckans rörelsemönster som ger upphov till oljud 

Företaget har tidigare utvecklat en konstruktion som eliminerade oljudet, 

men efter tester och en tids användning uppkom nya komplikationer och 

konstruktionen uteblev. 

Utveckling av helt nya produkter innebär oftast att mer tid behöver läggas 

ner vid uppstart av projektet. Detta då början till nya produkter ofta kräver 

mer kreativitet och ny kunskap. Att istället ändra en befintlig design kan 

medföra omstrukturering i produktionsprocessen som i sin tur leder till 

ökade kostnader. Den totala resursåtgången blir dock vanligtvis mindre än 

den för en helt ny produkt. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla en konstruktion för bullerminskning som 

både är ekonomisk och robust. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur kan man på ett systematiskt sätt utveckla en konstruktion som 

håller luckan stängd och därmed minskar bullernivån? 
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o Vilka produktutvecklingsprocesser lämpar sig? 

o Vart finns inspiration till funktionsdugliga koncept? 

o Hur konstrueras produkten robust och samtidigt ekonomisk? 

1.5 Mål 

Delmålen som tagits fram för projektet lyder: 

• Utforma en produktutvecklingsprocess som lämpar sig för detta 

projekt 

• Använda produktutvecklingsprocessen till att ta fram koncept som 

hindrar bakluckan från att studsa  

• Ett koncept ska utvecklas till att bli en robust och kostnadseffektiv 

konstruktion 

• Den slutliga produkten motsvarar Volvo CE:s förväntningar och 

introduceras i deras produktion  

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas genom en fallstudie som behandlar det specifika fallet 

tillhandahållet från företaget. Arbetet kommer att utföras på 

Linnéuniversitetet i Växjö, samt på Volvo CE i Braås. En deadline som 

avgränsar då projektet ska vara slutfört är den 27:e maj 2019. Deadline för 

slutpresentation är satt till den 3:e juni 2019. Om en prototyp ska tas fram 

till presentationsdatumet ska tillverkningen av denna påbörjas tre veckor 

innan. 

Slutprodukten ska fungera och arbeta i ett rent mekaniskt system utan 

exempelvis tillkommande hydraulik eller elektronik. Produkten ska inte 

medföra allt för stora förändringar i dumperns befintliga konstruktion. Den 

ska dessutom kunna monteras i fabriken i Braås. Tillverkning behöver inte 

nödvändigtvis ske i samma fabrik. 
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2. Metod 

De vetenskapliga metoder som används i arbetet presenteras och motiveras. 

2.1 Metodval  

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två aktuella vetenskapliga förhållningssätt är positivismen och 

hermeneutiken. Dessa har få likheter och skilda uppfattningar gällande 

filosofin, vetenskapen, människan och vad som anses vara kunskap [17]. 

Positivismen sägs ha grundats av den franska sociologen och filosofen 

August Comte. Antagandet är baserat på tre av Augusts många teorier. Den 

första vill framföra att enhetsvetenskap inte ska utföras med andra metoder 

än den naturvetenskapliga. Andra teorin inriktar sig på den objektiva 

sanningen. Det vill säga att funderingar runt hur företeelser bör eller kan 

vara förbises, och saker betraktas för det dem är. Den sista teorin framhåller 

att vetenskapens mål är att uppnå lagbundenheter eller allmängiltiga lagar 

[18].  

Positivismens fundamentala principer grundar sig i att sanningsenlig 

kunskap är den som kan brukas av alla. Det vill säga det opersonliga, 

anonyma vetandet som omformar det tekniska och naturvetenskapliga 

idealet [18]. Det traditionsenliga positivistiska idealet var att forma alla 

vetenskaper enligt vissa regler, uttryckta i en enhetsvetenskap [19].  

Positivismens motpol sägs vara hermeneutiken, som i stora drag motsvarar 

allmän tolkningslära [18]. Förhållningssättet kännetecknas av att forskares 

egna känslor och åsikter tas i beaktning [17]. Positivismens bild av en 

enhetsvetenskap som naturvetenskapligt ideal förnekas av hermeneutikens 

principer, och att intresse går att finna i det som inte är [18].  

Då arbetet präglas av ingenjörsskap och maskinkonstruktion kommer 

förhållningssättet att vara positivistiskt. Konstruktioner kräver pålitliga 

beräkningsmodeller som beskriver verkligheten utan att koppla in känslor. 

Detta är viktigt för att konstruktionens kvalitet ska vara av hög grad och inte 

påverkas av hermeneutikens principer. 

2.1.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Under vetenskapliga arbeten grundar sig kärnproblematiken inom 

metavetenskapen och filosofin i hur verkligheten förhåller sig gentemot 

teorin. Relationen mellan teori och empiri behandlas på tre olika vis, 
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deduktivt, induktivt och abduktivt, där forskaren avgör vilket förhållningssätt 

som lämpar sig för studien [17]. 

Deduktivt arbete sammanfattas från redan etablerad, beprövad teori där 

forskaren utifrån dessa tar fram slutsatser om en ännu obeprövad händelse. 

Det specifika fallet prövas empiriskt efter att hypoteser från tidigare teori 

fastställts. En deduktiv, mer objektiv ansats, utelämnar personlig uppfattning 

men kan i vissa fall gå miste om nya upptäckter. Detta då utgångspunkten 

har sitt ursprung från redan befintlig teori. Deduktiv ansats förknippas ofta 

som bevisandets väg [17]. 

Medan deduktivt arbete förhåller sig till befintlig teori, berörs händelser på 

ett induktivt vis genom många enskilda fall med allmänna slutsatser. 

Eftersträvning av slutsatser sker härifrån via erfarenheter och observationer. 

En universell förklaring rörande fenomenets korrigering förklaras 

exempelvis med befogade teoretiska ramar, där vägen från enskilt fall till 

accepterat faktum aldrig kommer utan risk [20].  

Filosofen Charles S. Pierce införde konceptet abduktion där framförandet av 

det kreativa perspektivet lyftes fram före den strikt logiska forskningen [19]. 

Abduktivt angreppssätt behandlar ett empiriskt fall eller information genom 

skapande av en hypotes som klargör fallet på ett mer fördelaktigt sätt än 

andra hypoteser. Fortsatta studier utgår från resultatets tillfälliga förklaring 

kring fallet [20]. Begreppet beskriver hur förståelsen för empiriskt material 

förändras då mer kunskap från litterär läsning erhålls [21]. 

Projektet är till en början helt uppbyggt kring empiriskt material, där 

observationer och företagets långa erfarenhet utgör den information som 

ligger till grund för projektet. Detta utgångsläge sammanfattar inledningen 

till det induktiva angreppssätt som forskningsarbetet kommer formas av. 

Eventuellt kommer en deduktiv metod användas i ett senare skede, då 

förbättring av konstruktion berör beräkning och utformning som hanteras 

med hjälp av teoretiska samband. Vid potentiell tillämpning av det 

deduktiva angreppssättet i arbetets senare del, placerar forskningsstudien sig 

som helhet till det abduktiva angreppsättet. 

2.1.3 Forskningmodell 

I början av forskningsarbeten är det bra att ha en insyn i hur 

problematiseringen i studien förhåller sig till de forskningsmodeller som 

finns att tillgå. Varje modell representerar en forskningsdesign som används 

för att göra studien forskningsduglig. Att välja forskningsmodell handlar om 

att fundera på vilken typ av empiriskt material som ska beskriva ett visst 

fenomen. De mest förekommande forskningsmodellerna inom 

samhällsvetenskapen är fallstudie, kvantitativ studie eller experiment och 

aktionsforskning [21]. 
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För ingående studier vars delar av problem kan avgränsas rådande tid och 

infallsvinklar, lämpar sig fallstudien som tillvägagångssätt [22]. Fallstudien 

svarar på frågor som börjar med hur eller varför, då studiens syfte är 

utforskande, beskrivande eller förklarande. En fallstudie utgörs av ett eller 

flera enstaka fall, där empirin kan bestå av siffror och ord. Fallet ska vara 

taget ur det verkliga livet, där det betraktade fenomenet ska kunna 

undersökas eller tydliggöras med hjälp av tillräcklig, insamlad information. 

Detta görs på ett systematiskt sätt gällande datainsamling och typ av fall 

[21].  

Arbetet består av ett specifikt fall som ska granskas och analyseras och 

placerar sig därför som en fallstudie där fenomenet är bekant. Primärdata 

kommer att hämtas genom observation av bakluckans rörelsemönster, 

anläggningsytor och geometri [23]. Granskning av sekundärdata på hur olika 

låsmekanismer tillämpas i mekaniska system görs sedan för att komma fram 

till vart vidare primärdata ska införskaffas [17]. Även ritningar som erhållits 

från Volvo CE innehåller bland annat dimensioner och toleranser som också 

är sekundär data. 

2.1.4 Kvalitativ datainsamlingsmetod 

Studier som är kvalitativa är vanligtvis språkliga. Den verbala metoden ger 

(till skillnad från den kvantitativa) ett bredare spektrum, dock med lägre 

noggrannhet [24]. Intresset ligger i fenomens egenskaper och kvaliteter, 

vilka studeras genom metoder som fältstudier, medverkande observation 

eller djupintervjuer. Utvunnen kunskap om fenomens kvaliteter och 

egenskaper skapar en högre förståelse kring beteendet [25]. 

Alla samhällsvetenskapliga och humanistiska områden nyttjar de kvalitativa 

studierna. Utifrån denna skildring falsifieras antagandet att kvalitativa och 

kvantitativa studier motstrider vartannat. Detta eftersom ”varje enskild 

kvantitativ studie bygger på icke-kvantitativa eller kvalitativa antaganden” 

[25]. 

För att utnyttja erfarenhet och kunskap som finns inom företaget, kommer 

en dialog med konstruktörer och produktutvecklare att fortgå genom hela 

projektet. På samma sätt kommer litteraturstudier om olika låsmekanismer 

att genomföras för att få inspiration till nya idéer. Detta för att generera 

många teoretiskt fungerande koncept, där de mest lovande vidareutvecklas.  

I ett senare skede i projektet kommer eventuellt montörer att intervjuas för 

att få information om vad som värdesätts vid montering av produkten. 
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2.1.5 Kvantitativ datainsamlingsmetod 

Den kvantitativa metoden avser numeriska data och generaliseringar som är 

direkt mätbara [24]. Utifrån frågor som ”hur stort antal”, ”vilken vikt”, 

kopplas paralleller eller underliggande strukturer mellan diverse kategorier 

av omständigheter, där kvantiteten av materialet har besvarats i siffror [25].  

Volvo CE:s produktutvecklingsteam och konstruktörer förser projektet med 

kvantitativ data. Inledningsvis kommer detta främst handla om 

kundomdömen som är omformulerade till numerisk data. Dessa är direkt 

användbara för exempelvis framtagning av kravspecifikationer.  

Senare i projektet kommer kvantitativ information införskaffas för 

hållfasthets- och konstruktionsberäkning. Detta för att möjliggöra 

dimensionering samt utformning av en robust slutprodukt. 

2.1.6 Sammanfattning av metodval 

Figur 3 sammanfattar de metodval som har gjorts för att kunna utföra 

studien. 

 

 
Figur 3 – Sammanfattning av metodval 

2.2 Forskningskvalitet och etik 

För att beskriva hur en hög forskningskvalitet uppnås kan begreppen 

validitet och reliabilitet användas. Enkelt uttryckt innebär validitet att rätt 

ämne studeras och reliabilitet att ämnet studeras på rätt sätt [21]. Detta kan 

jämföras med att kasta pil. Hög validitet fås om en pil träffar mitt i tavlan 

och hög reliabilitet fås om alla pilar träffar ett och samma område på tavlan. 
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Om både hög validitet och reliabilitet uppfylls träffar alla pilar mitten av 

tavlan [23]. 

I kvalitativa studier omfattar validiteten mer eller mindre hela 

forskningsdesignen. Kvalitativa forskare använder sällan begreppet 

reliabilitet, då detta är så pass sammanflätat med validiteten i en kvalitativ 

studie [17]. 

Exempel på hur hög validitet uppnås [21]: 

• Litteraturgenomgång kopplas enkelt till det ämne som anges i 

problematisering, syfte och frågeställning 

• Teorin är lämplig i förhållande till syfte och frågeställning 

• Problematisering, syfte och frågeställning överensstämmer med 

val av datainsamlingsmetod 

För att uppnå hög validitet i denna kvalitativa studie har först och främst 

ovanstående punkter tagits i beaktning. Förutom detta så har mycket energi 

lagts på att sätta ihop en lämplig produktutvecklingsprocess, som också är 

en stor del av studiens forskningsdesign. Processen är skräddarsydd för just 

det här projektet och har sammanställts genom att delar av redan existerande 

produktutvecklingsprocesser har valts ut. 

Etik i ett vetenskapligt arbete handlar om att följa ”god praxis” så att ingen 

inblandad part skadas av arbetet. Det handlar också om att ha en opartisk 

inställning under skrivprocessen för att läsaren ska kunna göra en egen 

bedömning av resultatet [21]. 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för samhällsvetenskapliga arbeten är [21]: 

• Informationskravet – Personer som intervjuas ska informeras om 

studiens syfte  

• Samtyckeskravet – Personer som studeras måste gå med på detta 

• Konfidentialitetskravet – Insamlat material ska inte delas fritt 

• Nyttjandekravet – Insamlat material får endast användas i studien 

Ovanstående etiska punkter kommer att användas som en mall för att 

minimera risken för att någon inblandad part skadas av arbetet. 

Sekretessbelagd information från företaget kommer att erhållas och måste 

givetvis behandlas med stor respekt. Ett avtal gällande företagets regler för 

sekretess har därför undertecknats.  
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3. Teori 

De teorier som ligger till grund för arbetet redovisas.  

3.1 Produktutveckling 

Definitionen av en produkt är vanligtvis ett fysiskt föremål, men det kan 

även vara en tjänst. Målen med konstruktion och design i industriell 

produktutveckling kan sammanfattas till att uppnå effektivitet. Denna 

effektivitet ska resultera i en produkt som uppfyller kundens eller 

användarens förväntningar på funktion och kvalitet, samtidigt som företagets 

förbrukning av utvecklings- och produktionsresurser minimeras. Produkten 

ska även uppfylla samhällets krav på hållbarhet [26]. 

För att uppfylla tekniska och ekonomiska egenskaper för en produkt samt 

den kommersiella vikten av en tidseffektiv produktutveckling är det viktigt 

att ha en tydligt definierad produktutvecklingsprocess. Processen måste vara 

flexibel samtidigt som den kan planeras, optimeras och verifieras [27].    

3.2 Produktutvecklingsprocessen 

En produktutvecklingsprocess är en process som används vid utveckling av 

antingen en helt ny produkt, eller produkter med potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsprocesser är till stor hjälp när det 

kommer till att förstå och kunna identifiera de olika problem och 

komplikationer man ställs inför. I slutändan presenteras en produkt som 

motsvarar kunders behov och förväntningar. Processen som används i detta 

arbete är till största del baserad på boken Produktutveckling - Konstruktion 

och design av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger som är väl känd sedan 

tidigare arbeten. Figur 4 illustrerar processens olika steg. 

 
Figur 4 – Produktutvecklingsprocessen 

3.2.1 Produktens sammanhang 

Produktens innehåll definieras som en hjälp för var och om produkten 

kommer att samexistera med annan produkt eller media. En tidig etablering 

av detta hjälper till att identifiera de olika interaktionerna produkten kommer 

att ha. Det här går att illustrera på många sätt. Ett av dem är att skapa ett 

sammanhangsträd. Trädet upplyser om de olika interaktioner produkten 

kommer att ha, både med människor och andra produkter. 
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Produktens interaktioner delas upp i yttre och inre enheter. De inre enheterna 

omfattar den produkt som utvecklas för kunden. Här ligger all utvecklings- 

och designpotential. Yttre enheter definieras som enheter som kommer att 

interagera med produkten. Detta kan exempelvis vara mänsklig interaktion 

eller lagring. Det är viktigt att inte glömma några avgörande interaktioner, 

men samtidigt hålla det enkelt och kortfattat [28].  

3.2.2 Produktspecifikationer 

Produktspecifikationer tas fram för att produkten med större säkerhet ska 

uppfylla de krav och förväntningar som finns. Det redogörs noggrant och på 

ett mätbart sätt vad produkten ska göra. Varje specifikation består av en 

mätbar egenskap och ett värde. Dessa värden fastställs med hänsyn till 

kundens behov. Vanligt förekommande specifikationer är till exempel 

prestandakrav, tillverkningskrav och olika typer av standarder. Figur 5 kan 

användas som mall för att ta fram produktspecifikationer. 

 
Figur 5 – Mall för att upprätta produktspecifikationer [28] 

Kvalitetshuset 

Kvalitetshuset är ett av många tillvägagångsätt för att kartlägga kundönskemålen 

och se vilka produktegenskaper som korrelerar med dessa. Huset är ett sätt att ta 

sig an kvalitativa designsystem kända som Quality Function Deployment (QFD). 

All information som är relevant att diskutera mellan designers och ingenjörer kan 

med denna metod sammanställas på en enda sida [29].  

 

Figur 6 visar hur kvalitetshusets grundläggande byggstenar placeras. 
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Figur 6 – Kvalitetshus [29] 

 

Som riktlinje för att fylla ut varje del av huset kan följande 9 steg implementeras: 

 

1. Identifiera och bunta ihop kundfokuserade produktmålsättningar 

2. Ranka och vikta produktmålsättningarna 

3. Anteckna konkurrensen angående produktmålsättningarna 

4. Identifiera de tekniska egenskaperna som är mest relevanta för 

produktmålsättningarna 

5. Utvärdera effekterna som de tekniska egenskaperna har på 

produktmålsättningarna 

6. Hitta relevans mellan de tekniska egenskaperna 

7. Identifiera enheter för mätning, kostnad, svårighetsgrad och andra 

aspekter av de tekniska egenskaperna 

8. Anteckna konkurrenternas tekniska egenskaper 

9. Uppskatta ett målvärde för varje teknisk egenskap 
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3.2.3 Konceptgenerering 

Ett produktkoncept beskriver en kort översikt över en produkt. Både hur de 

tekniska delarna kommer att fungera tillsammans och utformningen av den 

på ett ungefärligt men ändå tydligt vis. Konceptgenereringsprocessen börjar 

med att återkoppla information från kundbehov och målspecifikationer. För 

att sedan illustrera dessa i idéer skapas oftast bilder och figurer. Till en 

början kan flera hundra koncept tillhandahållas men bara 5-20 av dem är 

tillräckligt bra för att fortsätta med till konceptval. Figur 7 sammanfattar en 

genereringsprocess via en metod som består av 5 steg, vilka underlättar 

processen för konceptgenerering.  

 
Figur 7 – 5-stegsmetoden för konceptgenerering [28] 

Steg 1. Klargöra problemet 

Det första steget går ut på att få en allmän förståelse för problemet och dela 

upp det i delproblem om det är nödvändigt. Uppdragsbeskrivningen, 

kundbehoven och produktspecifikationerna utgör en bra grund för 

konceptgenereringsprocessen.    

Vissa design- och konstruktionsproblem är utrustade med många inbyggda 

funktioner och kan ibland vara svåra att lösa som ett stort problem. Genom 
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att dela upp problemet i mindre delproblem, kan varje del hanteras med 

högre precision. Figur 8 åskådliggör hur ett problem kan brytas ner i mindre 

delfunktioner. 

 
Figur 8 – Funktionsdiagram [28] 

Steg 2. Söka externt 

Extern sökning syftar till att hitta existerande lösningar till problem och 

delproblem definierade i steg 1. Den externa sökningsprocessen sker genom 

hela utvecklingen av produkten och inte enbart som det beskrivs i detta steg. 

Detta då redan förekommande lösningar alltid är mindre tids- och 

kostnadskrävande att utveckla.  

Fem bra sätt att samla in extern information: 

- Intervjua spetsanvändare: Genom att komma i kontakt med så 

kallade spetsanvändare, kan ett ordentligt försprång skaffas i 

förståelse för framtida marknad. Spetsanvändare är konsumenter som 

ser möjlighet till förbättring månader och ibland år innan resten av 

marknaden gör det. 

- Konsultera experter: Intervjua personer med stor kunskap inom 

ämnet. Dessa kan exempelvis vara fackmän på företag med likartade 

produkter, tekniska säljare, professionella konsulter och 

universitetsanställda.  

- Söka patent: Patent kan bidra med detaljerade skisser med teknisk 

upplysning som förklarar hur olika produkter fungerar. Nackdelen är 

att det vanligtvis krävs en royalty om ett patent är nyare än 20 år från 

dagen patentansökan lämnades in.  

- Söka publicerad litteratur: Denna del sker enklast via internet även 

om kvaliteten på källorna måste ses över. Här kan etablerade 

lösningar finnas via affärstidningar, konsument-, produkt, och 
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marknadsinformation, rapporter från regeringen, annonser för nya 

produkter, konferenspublikationer och tidskrifter.  

- Genomföra benchmarking: Produktutvecklingens problem och 

delproblem kan lösas med hjälp av benchmarking. Här studeras 

produkter med likbördiga funktioner som redan lanserats.  

Steg 3. Söka internt 

Att söka interna lösningar kräver ingen vetskap utifrån, utan allting hämtas 

från utvecklaren. Detta är även känt som brainstorming. Tänkbar relevant 

information tas upp från utvecklarens eget kunnande som sedan anpassas till 

uppgiften.  

Följande fyra riktlinjer är användbara vid den interna sökningen: 

- Skjuta fram beslut: Konceptgenerering skiljer sig från de vardagliga 

besluten som ska fattas med kort varsel. Utvärderingar av koncept 

skjuts fram, dels för att generera många alternativ och för att inte 

minimera risken för negativa påföljder. Kritik för de olika koncepten 

bör inte heller framföras, utan istället bör nya koncept presenteras.   

- Generera många idéer: Kvantiteten i idéframförandet spelar stor 

roll. Detta eftersom kvaliteten för varje enskilt koncept förmodligen 

kommer vara lägre. Då vågar personer introducera idéer som de 

annars ansett vara utan värde. Tillvägagångssättet leder till att en 

betydligt större del av lösningsrymden tas i beaktning. 

- Välkomna idéer som verkar omöjliga: Denna punkt kan vidga 

gränserna för vad som i början antogs vara möjligt. 

- Använda grafisk och fysisk media: Det är nästan alltid bättre att 

illustrera fysiska objekt med hjälp av skisser eller tredimensionella 

figurer. En verbal beskrivning lämnar oftast många frågor 

obesvarade. 

Steg 4. Utforska systematiskt 

När de externa och interna sökningarna är gjorda har förhoppningsvis upp 

emot hundra konceptfragment samlats in, som representerar lösningar på 

delproblemen. Lösningsfragmenten kan sedan organiseras efter delproblem. 

Dessa kan exempelvis arrangeras efter lagring, omvandling samt avlämning 

av energin. För att utesluta ologiska kombinationsalternativ används 

konceptklassifikationsträd och konceptkombinationstabeller. 

Fördelar med konceptklassifikationsträdet: 

- Gallring av mindre lovande grenar: Efter utvärdering kan ibland 

resurser och avgränsningar avgöra om grenar ska exkluderas. 
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- Identifiering av oberoende lösningsansatser för problemet: Detta kan 

göras för att minska komplexiteten och skapa en gynnande 

konkurrens mellan lösningarna. 

- Avslöjande av för stort fokus på vissa grenar: Verifierar om mer tid 

ska avsättas på vissa grenar. 

- Ytterligare problemnedbrytning för en särskild gren: Används i 

särskilda fall för ytterligare problemnedbrytning.  

Figur 9 visar hur ett konceptklassifikationsträd är uppbyggt. 

 

 
Figur 9 – Konceptklassifikationsträd [28] 

Steg 5. Reflektera över lösningarna och processen 

Detta steg är placerat sist i konceptgenereringen, men reflektion är något 

som bör göras kontinuerligt under hela processen. Processen presenteras 

linjärt i fem steg, men ofta utförs varje steg flera gånger för att uppnå ett bra 

resultat.  

Delproblem Huvudproblem Lösningsfragment 
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3.2.4 Konceptval 

Konceptval omfattar processen att utvärdera koncept med hänsyn till 

kundbehov och kriterier. Konceptens relativa styrkor och svagheter jämförs, 

samtidigt som beslut fattas om ett eller flera koncept ska utredas och 

vidareutvecklas. Designers ställs inför ett antal omfattande beslut som kan få 

stor inverkan på den slutliga designlösningen. Konceptvalsprocessen 

används därför som ett verktyg för att underlätta komplexa beslut. 

Koncept bör väljas med hjälp av implicita eller explicita metoder. Urvalet 

kan göras på flera olika sätt, och genom att ha en strukturerad metod ges 

fördelar som inkluderar: 

• En kundfokuserad produkt 

• En konkurrenskraftig produkt 

• En bättre produkt-processkoordination 

• En minskad tid för produktintroduktion 

• Effektivt beslutsfattande i grupp 

• Dokumentation av beslutsprocessen 

För att uppnå dessa kvaliteter kan en koncepturvalsmetodik i två steg 

användas. De två stegen är konceptsållning och konceptpoängsättning, där 

den första etappen inkluderar sållning av vilka koncept som anses mindre 

genomförbara än andra. Ur detta föds också nya kombinerade koncept. 

Den andra etappen behandlar de kvarstående koncepten, där viktning och 

poängsättning avgör om ett eller flera koncept är värda att fortsätta utveckla. 

Båda etapper följer nedanstående sex steg: 

1. Förbereda konceptvalsmatris 

2. Betygsätta/poängsätta koncepten 

3. Rangordna koncepten 

4. Kombinera och förbättra koncepten 

5. Välja ett eller flera koncept 

6. Reflektera över resultaten och processen 
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Konceptsållning 

Steg 1. Förbereda konceptsvalmatris 

I det första steget placeras de genererade koncepten i en matris tillsammans 

med urvalskriterier. Varje koncept bör i detta stadie ha en skiss och en kort 

sammanfattning, för att likbördiga sållningsförutsättningar ska ges.  

Tabell 1 visar hur en konceptsållningsmatris kan se ut. Urvalskriterierna 

placeras i den vänstra kolumnen och koncepten utöver den horisontella 

axeln.  

 
Tabell 1 - Konceptsållningsmatris [28] 

Kriterium 
Koncept 

A (ref) B C D E 

1 0 - + + 0 

2 0 - 0 - - 

3 0 - + 0 - 

4 0 - + - 0 

5 0 - - 0 - 

6 0 0 + + 0 

7 0 0 + + + 

8 0 0 + + 0 

9 0 + + + + 

Summa + 0 1 7 5 2 

Summa 0 9 3 1 2 4 

Summa - 0 5 1 2 3 

Nettovärde 0 -4 6 3 -1 

Rangordning 3 5 1 2 4 

Fortsätta? Ja Nej Ja Ja Nej 

Innan koncepten betygsätts väljs ett referenskoncept ut. Detta koncept 

används som riktmärke och jämförs med de andra koncepten. 

Referenskonceptet kan exempelvis vara en produkt ute på marknaden, 

industriell standard eller ett simpelt koncept som det finns god kännedom 

om.  

Steg 2. Betygsätta koncept 

Koncepten betygsätts genom att sätta ett (+) för ’’bättre än’’, (-) för ’’sämre 

än’’ och (0) om det aktuella konceptet anses likvärdigt referenskonceptet. 

Steg 3. Rangordna koncept 
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Konceptens betyg summeras genom att räkna ihop alla (+) och (-). Ett (+) 

adderar en poäng till betyget, medan ett (-) tar bort ett poäng. Koncepten 

jämförs och rangordnas beroende på vilket slutbetyg de fått. 

Steg 4. Kombinera och förbättra koncept 

Här kontrolleras möjligheten att kombinera vissa av koncepten för att uppnå 

bättre resultat på något av urvalskriterierna. Två frågor som reflekteras över 

är: 

• Finns det något koncept som generellt är bra men som försämras av 

en dålig egenskap? Kan en mindre förändring förbättra det 

övergripande konceptet och fortfarande särskilja det från de andra? 

• Finns det två koncept som kan kombineras för att behålla kriterierna 

”bättre än” och eliminera ”sämre än”? 

De nya kombinerade koncepten läggs till i föregående konceptvalsmatris 

och genomgår samma procedur. 

Steg 5. Välja ett eller flera koncept 

Ett eller flera av de topprankade koncepten väljs i det här steget ut för 

vidareutveckling. 

Steg 6. Reflektera över resultaten och processen 

Alla inblandade ska vara nöjda med resultatet från konceptsållningen. Om så 

inte är fallet bör ett fel ha antecknats i kriterierna eller i de angivna 

punkterna. Genom att reflektera över resultatet kan det bekräftas att alla 

inblandade strävar mot samma mål och sannolikheten för misstag är 

reducerad. 
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Konceptpoängsättning 

När sållningen är klar och flera koncept har valts för vidare utredning 

initieras konceptets poäng. Poängsättningen är en mer raffinerad version av 

sållningen, där man tar hänsyn till vikten av varje kriterium.  

Poängsättning görs enklast på samma vis som i sållningen. Skalan i Tabell 2 

rekommenderas för att utvärdera koncepten mer noggrant än tidigare. 

Tabell 2 – Skala för poängsättning [28] 

Relativ prestanda Poängsättning 

Mycket sämre än referensen 1 

Sämre än referensen 2 

Samma som referensen 3 

Bättre än referensen 4 

Mycket bättre än referensen 5 

Med den erhållna kunskapen från sållningsprocessen är det möjligt att 

vidareutveckla matrisen med ytterligare information. Om ett kriterium är 

otydligt och svårt att definiera kan det delas in i mindre kriterier. 

Så som framgår i Tabell 3 ska summan av viktvärdena bli 100 %. Genom att 

sedan multiplicera vikt med poäng erhålls ett nytt viktat värde. Värdena 

adderas för respektive koncept och en slutrank tilldelas. 
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Tabell 3 - Konceptpoängsättningsmatris [28] 

      
Koncept       

      

A B C D       

          

Produktegenskaper Vikt Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng 

1 17% 3 0.51 5 0.85 3 0.51 3 0.51 

2 15% 2 0.30 5 0.75 3 0.45 1 0.15 

3 12% 2 0.24 4 0.48 2 0.24 1 0.12 

4 8% 2 0.16 4 0.32 3 0.24 5 0.40 

5 6% 2 0.16 3 0.18 3 0.18 5 0.30 

6 7% 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 

7 7% 3 0.21 4 0.28 3 0.21 2 0.14 

8 9% 4 0.36 3 0.27 2 0.18 5 0.45 

9 10% 5 0.50 4 0.40 3 0.30 5 0.50 

10 2% 4 0.08 4 0.08 2 0.04 4 0.08 

Total viktpoäng 2.73 3.89 2.56 2.93 

Rangordning 3 1 4 2 

Fortsätta utveckla? Nej Ja Nej Nej 

Efter rankning och förbättring av koncepten ska ett eller flera koncept väljas 

ut för vidareutveckling. Detta behöver inte nödvändigtvis vara konceptet 

med högsta betyg, utan det som verkar ha den största möjligheten till 

framgång. 

3.2.5 Formgivningsdesign 

Formgivningsdesign är den del av produktutvecklingsprocessen där 

designen utvecklas från en funktionell struktur eller koncept, till 

nästkommande steg, där detaljerad design kan leda direkt till produktion. 

Detta görs ofta i enlighet med tekniska och ekonomiska kriterier [27].  

Produktarkitektur 

Arkitekturen hos en produkt sammanfattar hur olika delar och funktioner 

interagerar med varandra. Produkten bryts ner i mindre delar och kopplingar 

mellan dessa illustreras på ett tydligt vis. Genom att bestämma produktens 

funktionella attribut kan en schematisk bild skapas av hur de olika 

funktionerna fungerar tillsammans. Delarna kan ha olika typer av kopplingar 

till varandra, och en modulär arkitektur är högt värderad. En modulär 

arkitektur möjliggör att kunna byta komponenter utan att behöva byta hela 

produkten. Valet av hur produkten delas upp och moduleras har stor 

inverkan på flera viktiga punkter för projektet och företaget. Punkter som 
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produktförändring, produktsortiment, komponentstandardisering, 

produktprestanda, tillverkningsförmåga och produktutvecklingshantering, är 

alla tätt anslutna på ett sätt som påverkar beslut om marknadsföringsstrategi, 

tillverkningsförmåga och produktutvecklingshantering [28]. 

Fyra steg används för att bestämma produktarkitekturen [28]: 

1. Skapa ett schema över produkten – Ett schematiskt diagram över 

produkten skapas, detta framför de funktionella och fysiska 

elementen. Diagrammet består huvudsakligen av de funktioner som 

produkten ska ha istället för förutbestämda lösningar för varje 

funktion. Finns ett krav eller behov av en specifik lösning, så anges 

det fysiska elementet. 

2. Gruppera elementen i schemat – Funktioner och element grupperas 

och namnges som fördelaktiga produktdelar. 

3. Skapa en första layout – En grov geometrisk layout fastställs. 

Skissen kan vara på papper eller som modell och fungerar som en 

guide till vidare utformning.  

4. Identifiera grundläggande och oavsiktliga interaktioner – Avgörande 

interaktioner identifieras. Oavsiktliga interaktioner beskriver hur 

delarna interagerar på sätt som inte är funktionsgrundande. Dessa 

interaktioner uppstår på grund av de olika geometriska 

arrangemangen. För att eliminera problemen kan ett diagram över 

delarna och tillfälliga interaktioner etableras. Diagrammet används 

för att implementera en design som inte påverkas, eller helt avlägsnar 

interaktioner. 

Produktdesign  

Produktdesignen fokuserar på produktens design-fas, där målet är att det 

utvalda konceptet ska förfinas till en kvalitetsprodukt. Förfiningen görs 

genom att flera olika produktdesigner genereras och utvärderas efter 

förmåga att möta produktkraven. Detta blir ofta en iterativ process. 3D-

modeller i CAD är ett användbart verktyg för att underlätta förfining av 

produkten då nya idéer snabbt kan appliceras på befintlig modell och 

utvärderas digitalt i datorn [30]. 

Robust konstruktion 

Produkter som är av robust karaktär har stark anknytning till att vara av hög 

kvalitet. En produkt definieras vara av hög kvalitet då produkten bibehåller 

goda kvalitetsvärden, oberoende av växlande parametrar för åldring, 

tillverkning och miljö [30]. Definitionen är väldigt viktig, då utvecklare 

lägger stort fokus på att kontrollera parametrar för att minimera påverkan på 

produkten. Vissa parametrar urskiljs, då dessa inte går att kontrollera eller 
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enbart kan kontrolleras med stora ekonomiska resurser (Figur 10). De går 

under bemärkelsen störningar eller störningsfaktorer [30, 31]. 

 
Figur 10 – P-diagram med störningar och kontroll parametrar [31] 

Störningar och störningsfaktorer sorteras inom tre kategorier [30, 31]: 

• Externa störningar, External Noise Factors – Omfattar miljö och 

störningar från omgivning t.ex. värme, fuktighet, damm och 

strålning.  

• Störningar från enhet till enhet, Unit-to-Unit Noise Factors – 

Omfattar tillverkning där produkter som tillverkas skiljer sig till 

materialegenskap, dimensioner och variationer i tillverkning och 

montering. 

• Urartande Störningar, Deterioration Noise Factors – Omfattar 

åldring och störningar som påverkar produkten internt, exempelvis 

korrosion, krypning, ytdefekt och nötning. 

Alla störningsfaktorer påverkar produktens prestanda. För störningar som 

berör hållfasthet appliceras ofta en säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn 

kompenserar för osäkerheter kring materialegenskaper, variationer mellan 

enheter, lastpåverkan och förmågan att analysera fel [30].  

Resultatet av störningar förknippas vanligtvis med produktens reliabilitet. 

Fel som inträffar under produktens livslängd delas in i tre kategorier: Fel i 

tidigt stadie, fel under normalt slitage och fel i sent stadie. Badkarskurvan i 

Figur 11 beskriver förekomsten av fel i förhållande till livslängd och vilka 

störningsfaktorer som produkten påverkas utav [31]. 
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Figur 11 – Badkarskurvan [31]  

Variationer kan minimeras på två vis: 

1. Eliminera störningsfaktorerna  

2. Eliminera produktens känslighet för störningsfaktorerna 

Vanligtvis är det inte möjligt eller alltför kostsamt att eliminera 

störningsfaktorerna. Detta leder till den primära definitionen för robust 

konstruktion [31]: 

“A product or process is said to be robust when it is insensitive to the effects 

of sources of variability, even though the sources themselves have not been 

eliminated” – William Y. Fowlkes and Clyde M. Creveling 

Robusta konstruktioner kännetecknas av att de är okänsliga för yttre 

påverkan. De kräver mindre resurser, är snabbare och enklare att utveckla än 

konstruktioner som är beroende eller påverkas av andra lösningar. Robust 

konstruktion uppnås genom konstruktionslösningar som utvecklas utan 

hänsyn till andra funktionskrav, och på sådant vis att de inte kommer i 

kontakt med andra konstruktionslösningar. Skapande av denna oberoende 

lösning gör att den varken påverkar, eller påverkas av andra funktioner. 

Detta förknippas med begreppet oberoendeaxiomet [26].  

Ekonomisk konstruktion 

Att konstruera ekonomiskt är ofta högt prioriterat vid utveckling av 

produkter. Det är viktigt att börja tänka på produktens kostnad så tidigt som 

möjligt och jämföra med kostnadskraven genom hela 

produktutvecklingsprocessen [30].     

Komponentkostnader – En produkts komponenter kan inkludera 

standardkomponenter som är inköpta från leverantörer, till exempel motorer, 

strömbrytare och skruvar. En komponent kan också vara en unik del som 

tillverkas ”in-house” av råvaror som exempelvis stålplåt, plastpellets eller 

aluminiumstänger. De unika delarnas kostnader kan delas in i tre 
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underkategorier – kostnader för råvaror, processkostnader och 

verktygskostnader [28]. 

Monteringskostnader – Många produkter består av en sammanställning av 

flera olika delar. Detta innebär kostnader för montering, vilket kan inkludera 

arbetskraft, diverse utrustning och verktyg [28].  

Omkostnader – Kategorin omkostnader omfattas av alla övriga kostnader 

och brukar delas in i supportkostnader och fördelningskostnader. Den 

förstnämnda relateras till hantering av material, kvalitetssäkring, inköp, 

skeppning, mottagande, anläggningar samt underhåll. Fördelningskostnader 

är kostnader som inte är kopplade till konstruktionslösningen och är därför 

mindre relevanta för en konstruktör [28]. 

3.2.6 Detaljerad design 

Att utveckla en detaljerad design handlar om att bekräfta funktionaliteten på 

den produkt som har tagits fram. Tillvägagångssättet för att göra detta är 

varierande, men det kan exempelvis handla om att utvärdera designens 

geometrier, utföra tekniska analyser eller göra beräkningar [32].  

Under denna fas bestäms även metoder för tillverkning och montering samt 

material och toleranser för att kunna ta fram ritningsunderlag [28].   

3.2.7 Prototypframtagning 

Prototyper brukar vanligtvis delas in i två kategorier – fysiska och visuella. 

En prototyp används till att göra tester och experiment som sedan analyseras 

och utvärderas. Fysiska prototyper är materiella produkter som skapas för att 

likna en produkt. Det finns även analytiska prototyper som representerar 

produkten i ett icke-materiellt tillstånd, exempelvis i visuell form som en 

3D-modell [28]. 

3.2.8 Test av prototyp 

Den fysiska prototypen är viktig för att upptäcka oväntade fenomen som 

förekommer när alla fysikens lagar gäller. Genom ett verkligt test av den 

fysiska prototypen kan denna fungera som ett verktyg för att upptäcka 

problem med en produkt innan den sätts i produktion [28]. 

3.3 Materialval 

En designprocess handlar om att översätta idéer till detaljerad 

produktinformation duglig för tillverkning. Här krävs ständiga beslut om 

material som produkten ska bestå av. Material bestäms vanligtvis efter typ 
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av design. Ingenjörer uppskattas idag ha 160,000 eller fler material att tillgå. 

Olika standarder strävar efter att minimera den siffran. I kvalitetsprodukter 

har material valts ut med omsorg för att exploatera produktens fulla 

potential. Inom ingenjörskonst klassificeras material traditionellt i sex 

kategorier, metaller, keramer, glas, polymerer, elaster och hybrida material, 

se Figur 12 [33].  

 
Figur 12 - Materialkategorier [33] 

3.3.1 Stål 

Stål är en legering där järn är basmaterialet. Det innehåller normalt även kol 

och andra grundämnen. När kolhalten överstiger 2 % kallas materialet 

gjutjärn. Undantagen är vissa stål-kromlegeringar som innehåller mer än 2 

% kol, dessa tillhör ändå kategorin stål [34]. 

Vid framställning av stål ingår vanligtvis momenten färskning, raffinering 

och legering. Färskningen är det centrala momentet och innebär att järnets 

kolhalt minskas genom att syre tillförs smältan. Raffinering innebär 

sänkning av svavel- och fosforhalterna och vid legering tillsätts vanligtvis 

krom, nickel och andra ämnen beroende på vilka materialegenskaper som 

önskas [34]. 

Konstruktionsstål kan indelas i mjuka stål (𝑅𝑝0.2 < 355 MPa), höghållfasta 

stål (𝑅𝑝0.2 = 400-700 MPa) och extra höghållfasta stål (𝑅𝑝0.2 = 700-1300 

MPa), se Tabell 4 för några exempel.  
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Tabell 4 – Exempel på kemiska sammansättningar för konstruktionsstål [34] 

Sträckgräns 

(MPa) 

C 

(%) 

Si 

(%) 

Mn 

(%) 

Cr 

(%) 

Mo 

(%) 

V 

(%) 

Ti 

(%) 

Nb 

(%) 

Ni 

(%) 

B 

(ppm) 

CE 

(IIW) 

CET 𝑅𝑝0.2 

(MPa) 

355 0,13 0,45 1,5   0,04 0,01    0,39  355 

500 0,085 0,25 1,5   0,09  0,04   0,35  500 

700 0,13 0,3 1,0 0,25 0,15 0,03    20  0,15 700 

960 0,17 0,2 1,4 0,25 0,5 0,02    20  0,37 960 

1100 0,17 0,2 0,9 0,5 0,4 0,02   1,3 20  0,39 1100 

För att uppnå hög hållfasthet räcker det inte med att ändra 

legeringsinnehållet, eftersom svetsbarheten försämras för mycket. Därför 

används metoderna termomekanisk valsning samt härdning och anlöpning 

som också ökar hållfastheten hos ett stål [34]. 

3.4 Tillverkning 

Tillverkning inom tillverkningsindustri är den process då rå-material 

omvandlas till färdig produkt. Det finns många olika tillverkningsmetoder 

och företag jobbar aktivt med att välja den mest effektiva för varje produkt 

[35].         

3.4.1 Computer Numerical Control 

Bearbetning av material kan ske manuellt eller via datorstyrda CNC-

maskiner. CNC-styrda system fungerar genom att förprogrammerad data 

överförs till styrsystem. Metoder som fräsning, borrning och svarvning kan 

utföras i samma utrymme och med få uppspänningar. Då CNC-maskiner 

består av fler arbetande axlar kan mer komplexa detaljer tillverkas än med 

manuella maskiner [36, 37, 38]. 

3.4.2 Laserskärning 

Vid laserskärning avlägsnas material med hjälp av olika mekanismer så som 

smältning, förångning, ablation eller kontrollerad fraktion. Val av metod är 

beroende av arbetsstyckets material och andra förhållanden [39]. 

Kontinuerlig koldioxid-laser och pulserande Nd:YAG-laser är de vanligaste 

metoderna för att skära plåtdetaljer [40].   

Effektiviteten vid laserskärning beror huvudsakligen på optiska och termiska 

egenskaper hos arbetsstyckets material, snarare än mekaniska egenskaper. 
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De material som har hög reflektivitet och termisk konduktivitet som till 

exempel aluminium är kända som ”svårskurna” material [41].     

3.4.3 Fräsning 

Fräsning innebär att ett roterande verktyg används för att avverka material 

från en detalj. Detaljen är vanligen fäst i ett rätlinjigt matat bord för 

förflyttning. Med profilerade verktyg och/eller specialstyrning av 

matningsbordet kan både enkel och dubbelkrökta ytor framställas. Faktum är 

att ytor med nästan vilket utseende som helst kan bearbetas med hjälp av de 

relativa rörelserna som kan utföras vid fräsning. Bearbetningsmetoden kan 

även brytas ner i olika tempon eller deloperationer efter behov [42].       

3.4.4 Svetsning 

Svetsning är en sammanfogningsmetod för två eller flera detaljer. Det finns 

två olika typer av svetsning, smältande och tryckande. Smältsvetsning går ut 

på att detaljerna upphettas till smältgränsen och smälts ihop, vilket kan göras 

med eller utan tillsatsmaterial. TIG, MIG och MAG-svetsning är exempel på 

smältande svetsmetoder. Trycksvetsning innebär att ett tryck pressar 

samman detaljerna som ska sammanfogas. Punktsvetsning och press-

svetsning är tryckande svetsmetoder och kan utföras med eller utan värme 

[43].   

Vid svetsning uppkommer en zon runtomkring det svetsade området som 

kallas HAZ (Heat Affected Zone). I denna zon har mikrostrukturen i 

materialet blivit påverkad, ofta negativt. Invid smältgränsen i HAZ ligger 

den så kallade överhettade zonen som är den mest kritiska [34].       

3.5 Montering 

Efter tillverkning ska tillhörande detaljer monteras till slutlig produkt. Både 

automatisk och manuell montering förekommer [42]. För massproduktion 

eller mass-anpassning utformas och tillämpas monteringslinjer. Dessa består 

av många arbetsstationer där halvfabrikat transporteras mellan de olika 

stationerna i konstant hastighet. Monteringssystem bör utformas med ett 

kostnadseffektivt tillvägagångssätt [44]. Vid montering av tyngre detaljer 

används avlastningshjälpmedel eller utförs arbetet av industrirobotar. Det är 

viktigt att arbetsstationer utformas med goda ergonomiska förutsättningar 

[42]. 
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3.5.1 Ergonomi 

Ergonomi beskriver förståelsen kring interaktioner mellan olika 

systemelement och människor. Området omfattar principer, teorier, metoder 

och data som är betydelsefulla för produkt- och utformningsdesign, för att 

förbättra prestanda och människors välbefinnande. Utveckling inom jobb, 

miljöer och produkter görs efter människors begränsningar, förmågor och 

behov. Personer som arbetar med ergonomi eller som ergonomer har en 

stark bidragande påverkan till utvecklingen [45]. 

3.6 Mekanik 

Mekanik behandlar läran om hur krafter sätter objekt i rörelse, likaså hur 

krafter påverkar objekt som är still [46]. System i rörelse benämns inom 

termen dynamik, där kinematik (rörelse utan hänsyn till krafter) och kinetik 

(rörelse med hänsyn till krafter) ingår. Föremål i vila hanteras under 

beteckningen statik [47]. 

När det talas om mekanik menas vanligtvis den klassiska mekaniken. 

Teorierna omfattar materiella föremål och system med storlekar från 

himlakroppar ner till molekylära system. Nere på atomnivå begränsas den 

klassiska mekanikens tillförlit, och behöver ersättas av kvantfysiken. På 

liknande vis håller inte teorierna för objekt vars hastighet närmar sig ljusets, 

där den relativistiska mekaniken appliceras. För vardagligt sammanhang och 

ingenjörsarbete är klassisk mekanik fullt tillräcklig [48] [47]. 

3.6.1 Jämvikt 

Materiella system är i jämvikt om alla element i det givna systemet befinner 

sig i vila. Med jämviktsvillkor erhålls att system förblir i jämvikt om 

summan av de yttre krafterna bildar ett nollsystem. Detta gäller då både 

kraftsumman och momentsumman för varje godtycklig punkt (B) är noll 

[47]. 

∑ 𝐹 = 0    (1) 

 ∑ 𝑀𝐵 = 0    (2) 
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3.6.2 Friktion 

Friktion förekommer mellan kontaktytor och beror främst på ytans 

egenskaper. Om en kropp exempelvis inte kan röra sig fritt horisontellt av en 

kraft (P) uppstår en friktionskraft (𝐹𝑓) som verkar i motsatt riktning [47]. Se 

Figur 13 [47] för förtydligande.  

 𝐹𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑁    (3) 

 
Figur 13 – Kropp påverkad av krafter [47] 

Kroppar vars ytor kommer i kontakt definieras med en friktionskoefficient 

eller friktionstal (𝜇). Koefficienten sammanfattar till största del ytans 

material och skrovlighet, där arean på kontaktytan spelar mindre roll. Tabell 

5 visar friktionskoefficienter mellan material där koefficienten för kroppar i 

vila (𝜇𝑠), skiljer sig markant mellan kroppar i rörelse (𝜇𝑘) [47].  

𝐹𝑓 

P 

mg 

N 
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Tabell 5 – Friktionstal mellan olika material [49] 

 Friktionstal µ 

 µs µk 

Material-

Kombination 

Torr 

Yta 

Smord 

yta 

Torr 

Yta 

Smord 

yta 

Stål mot Stål 0.18 0.1 0.14 0.05 

Stål mot gjutjärn 

eller brons 

0.2 0.1 0.3 0.05 

Metall mot trä 0.5 0.1 0.3 0.06 

Gummi mot trä 

eller metall 

0.5 0.2 0.3 0.1 

Läder mot 

metall 

0.6 0.25 0.25 0.12 

Asbest mot 

gjutjärn 

0.5  0.35  

3.7 Hållfasthet 

Hållfasthetsläran är en väsentlig del inom ingenjörsarbete och 

konstruktionsvetenskap. Konstruktioner analyseras då de exponeras av laster 

[50].  

Hållfasthetens principiella samband grundas kring tre teoretiska 

förhållanden. Via Jämviktssamband kan reaktionskrafter- och moment 

erhållas då en statisk konstruktion befinner sig i jämvikt. Andra teorier 

beskriver de mekaniska fenomen som uppstår när solida material utsätts för 

olika typer av påkänningar [50]. Grundprincipen ligger i att ta reda på 

materials beteende vid belastning som orsakar töjning, spänning och 

förflyttning [51]. Materials deformation brukar behandlas under 

benämningen deformationssamband. Det sista sambandet kallas för de 

konstitutiva sambanden. Här kopplas data från de två föregående teorierna 

samman och skapar en relation mellan strukturens deformationssamband 

samt reaktionskrafterna som påverkar den [50]. 

Att förstå hur material uppträder är fundamentalt vid utformning och 

säkerställande i all form av struktur och ingenjörskonst [51]. En av de mest 

komplexa uppgifterna inom hållfasthetslära är att finna en matematisk 

översättning för hur material beter sig vid varierande omständigheter. Oftast 

överträffar materialets egenskaper de matematiska begrepp som existerar. 
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De flesta matematiska formler härstammar från empirisk data utvunnen från 

materials respons under kontrollerade förhållanden [52]. 

En av de vanligare formerna för experimentell datautvinning görs via 

dragprov. Testet utförs genom att en provstav utsätts för ökande axiell 

belastning. Detta görs i antingen en elektrisk- eller hydraulisk 

dragtestmaskin [53]. Slutlig information fås kring materialets 

hållfasthetsegenskaper när brott i provstaven inträffar och provet avslutas 

[54, 55]. 

Material är svagare när de utsätts för skjuvspänning istället för 

normalspänning. För belastning som orsakar ren skjuvning erhålls en 

ekvation från von Mises [51]: 

𝜎𝑣𝑀 = 𝜏𝑥𝑦√3   (4) 

Normalspänning (𝜎) uppstår vid belastning vinkelrät mot materialets yta. 

Ekvationen för skjuvspänning ser likadan ut som den för normalspänning, 

men betecknas istället med den grekiska bokstaven 𝜏 och påfrestar 

materialet i tangentiell riktning [51]. 

 𝜏 =
𝐹

𝐴
    (5) 

För spänningar som är jämnt fördelade i homogena geometrier används 

ekvationer som inte hanterar spänningskoncentrationer. För detaljer med 

exempelvis hål och radier används teoretiska spänningskoncentrations-

faktorer (𝐾𝑡) [56]. Faktorn (𝐾𝑡) erhålls ur diagrammet i Figur 14.  

 
Figur 14 – Spänningskoncentrationsfaktor (𝑲𝒕) [56] 

Ekvationen för spänning (𝜎) som uppkommer runt ett axelbelastat hål lyder:  

𝜎 = 𝐾𝑡 ∙
𝑃

(𝑏−𝑑)ℎ
   (6) 
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Böjspänningar uppstår när material utsätts för böjning. Beroende på 

momentets riktning och plats varierar förhållandet mellan kompression o 

töjning. Maxspänning (𝜎𝑚𝑎𝑥) för balk i böjning fås av [51]: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
    (7) 

För beräkning av spänning i godtycklig punkt (𝑦) används: 

𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼
    (8) 

För element och konstruktioner i böjning används sektionsmoduler som 

speglar de geometriska egenskaper ett tvärsnitt omfattar. Sektionsmodulen 

(𝑍) för ett rektangulärt tvärsnitt lyder [55]: 

𝑍 =
𝑏ℎ2

6
    (9) 

 

Parallellaxelteoremet (Steiners sats, 𝐼𝑥) används för att beskriva förhållandet 

mellan tröghetsmomentet runt tyngdpunktens axel med hänsyn till en vald 

parallell axel [51]. 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑐 + 𝐴𝑑2   (10) 

3.7.1 Säkerhetsfaktor 

Vid dimensionering av detaljer som belastas på olika vis, begränsar 

sträckgränsen den maximala tillåtna spänning strukturen tål. Passerar 

spänningen sträckgränsen (𝑅𝑝0.2) börjar materialet plasticeras och 

ursprungsstrukturen förändras. För att säkerställa att konstruktioner håller, 

väljs säkerhetsfaktorer (SF) utifrån hur välkänt materialet är. Även data 

angående hur pass kända de krafter och belastningar som strukturen kommer 

att utsättas för tas med i beaktning. Den tillåtna spänningen (𝜎𝑚𝑎𝑥) är ett 

förhållande mellan sträckgränsen och säkerhetsfaktorn [34]. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑝0.2

SF
    (11) 

Figur 15 visar rekommenderade säkerhetsfaktorer beroende på material och 

konstruktionens omständigheter. 
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Figur 15 – Rekommenderade säkerhetsfaktorer [57] 

3.8 Computer Aided Design 

Computer Aided Design, förkortat CAD, är en term som avser digitalt 

baserad design och är ett verktyg som används för att skapa datamodeller 

som används inom konstruktion, design och arkitektur. Modellerna kan 

användas till att visualisera designidéer eller till att göra 

konstruktionsritningar. Många företag och leverantörer tillhandahåller idag 

3D-modeller på sina produkter som kan laddas ned till CAD-verktyget och 

utvärderas samt integreras i andra modeller. Detta möjliggör ett mycket 

effektivt arbetssätt jämfört med att använda traditionella ritningar i 

pappersform [58]. 

SolidWorks är ett CAD-program från franska Dassault Systémes framtaget 

för att skapa bland annat modeller och simuleringar i 3D. Modellerna kan 

sedan konverteras till konstruktionsritningar i 2D [59].  

3.9 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden, förkortat FEM, är en metod för att lösa partiella 

differentialekvationer digitalt. I SolidWorks finns möjligheten att göra en 

FEM-analys på en modell för att beräkna spänningar och förskjutningar av 

detaljer orsakade av interna och externa laster. På så vis går det att förutsäga 

en produkts fysiska beteende i verkligheten.  
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Figur 16 – Spänningsanalys på detalj i SolidWorks [60] 

Programmet bryter ner modellen i mycket små element och utför 

beräkningar på varje element. När detta är klart illustreras en färglagd 

version av modellen för att visa hur detaljens olika delar påverkas,              

se Figur 16 [58].  
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4. Genomförande 

Genomförandet beskrivs stegvis. 

4.1 Nulägesanalys 

Volvo Construction Equipment i Braås tillverkar och monterar de allra flesta 

delarna till dumprarna, men bakluckan beställs färdigtillverkad av leverantör 

och kommer i huvudsakligen tre delar - två armar och ett bakstycke. Varje 

färdigtillverkad dumper som rullar ut ur fabriken testkörs ett antal timmar på 

speciella banor som återspeglar olika arbetsmiljöer. 

Testkörning möjliggjorde att en objektiv analys kunde genomföras. Följande 

kvalitativa data beskriver bakluckans funktion och hur de olika de olika 

delarna uppträder då korgen tippas. 

Korgen tippas och sänks med hjälp av två hydrauliska cylindrar. Dessa är 

monterade mellan dumperns chassi och korg. Korgen roterar runt en axel i 

chassits bakre del, se Figur 18. Bakluckan består av ett bakstycke med två 

armar. På varje arm sitter ett rotationslager som möjliggör vridning. Längst 

fram på bakluckans arm finns en infästning där en grov vajer är monterad. 

Vajerns uppgift är att tillföra ett moment som ger upphov till rotation i 

rotationslagret. Detta möjliggör öppning av bakluckan när korgen tippas. 

Vajern hänger fritt mellan infästningspunkterna och utsätter inte 

konstruktionen för några betydande krafter då bakluckan är i stängt läge, se 

Figur 17. Eftersom vajern inte är belastad i stängt läge, roterar korgen och 

bakluckan parallellt tills det att tillräcklig spänning applicerats i vajern.  

 
Figur 17 – Främre parti från sidan 
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De hydrauliska cylindrarna trycker upp korgen till en position där största 

tippvinkeln är 70 grader. Här noterades via observering att vajerns vinkel 

gentemot infästningspunkten i chassit, minskade markant. Detta medför 

ökning av bakluckans vinkel i förhållande till dumperns chassi, vilket också 

leder till minimerad risk för att last som tippas, slår emot insidan på 

bakluckan, se Figur 18.  

 
Figur 18 – Korg och lucka vid tippning 
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Vid närmare granskning av bakstycket som slår emot korgens 

anläggningsyta, finns det fyra dämpningskuddar av hårt gummi. Dessa är 

placerade med jämna mellanrum och tar upp de största krafterna som 

uppkommer från korgen, se Figur 19. Eftersom kuddarna ofta kommer i 

kontakt med grus och sten, måste gummit vara relativt hårt för att inte slitas 

ut. Detta medför att dämpningsförmågan blir sämre.  

 
Figur 19 - Dämpningskuddar och anläggningsyta på korgens insida 

Vid testkörning på två olika testbanor började luckan studsa. Det 

konstaterades då att när bakluckan slår emot korgen är det inte luckan i sig 

som skapar högst oljud, utan det är korgen som vibrerar som en stor 

resonanslåda. Oljudet kan beskrivas som ett metalliskt buller som i extrema 

fall har en räckvidd på 2 kilometer.   

4.1.1 Produktens sammanhang 

Produkten som ska utvecklas ska samspela med den ramstyrda dumperns 

funktion främst gällande tippning av korgen. Produkten kommer att 

anpassas och dimensioneras till modellen A45. 

Interaktioner som sker runt produkten (”lås”) visas i Figur 20. Här förklaras 

hur de olika enheterna samspelar med produkten, med hänsyn till när 

dumpern tippar korgen och när fordonet körs i terräng som ger upphov till 

att bakluckan vill studsa. 
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Figur 20 – Produktens interaktioner med inre och yttre enheter 

4.2 Produktspecifikationer 

Kvalitet är en egenskap som handlar om att uppfylla kundens krav och 

förväntningar. För att göra detta är det viktigt att ha välformulerade 

produktspecifikationer. I detta arbete skapas funktionella och icke-

funktionella krav samt produktmålsättningar för att tydligt definiera vad 

produkten behöver vara kapabel till. Slutligen upprättas ett kvalitetshus för 

att jämföra produktegenskaper med kundönskemål och fastställa vilka 

egenskaper som är mest angelägna för produkten. Kvalitetshuset presenteras 

i Bilaga 1.  

4.2.1 Funktionella krav 

De funktionella krav som ställs på produkten är följande: 

• Reducera rörelse från bakluckan under körning 

• Reducera bullernivån 

• Funktionen aktiveras när bakluckan är stängd 

• Funktionen avaktiveras när bakluckan öppnas 
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4.2.2 Icke-funktionella krav och produktmålsättningar 

 

1. Identifiering av kundönskemål och produktmålsättningar 

Medarbetare på Volvo har intervjuats och följande kundönskemål har 

tagits emot (produktmålsättningar inom parentes): 

 

• Tillförlitlighet (Minimalt avhjälpande underhåll) 

• Låg kostnad (< 2000 SEK) 

• Snygg design (Produktens design passar på dumpern) 

• Tillverkarvänlighet (Enkla geometrier) 

• Monteringsvänlighet (God ergonomi för montören) 

• Hög kvalitet (Uppfyller kundens förväntningar) 

• Låg vikt (< 20 kg) 

• Eliminera oljud (Förhindra att bakluckan studsar)                

• Säker (Inga personskador) 

 

2. Rankning och viktning av kundönskemålen 

Viktning av kundönskemål är utfört med hänsyn till Volvos kunder, det 

vill säga dem som köper dumpern. Viktningen tar därför, i detta relativt 

tidiga stadie, mindre beaktning till själva produktionen av produkten, där 

företaget Volvo omfattar kunden som ska tillfredsställas. I det fallet 

skulle exempelvis monterings- och tillverkarvänlighet varit högre 

prioriterat. 

 

3. Identifiering av de mest relevanta tekniska produktegenskaperna 

 

De relevanta produktegenskaperna är följande: 

 

• Robusthet – Produktens förmåga att klara av påfrestningar under 

okontrollerade förhållanden – MTTF, Mean Time To Failure 

(Timmar – tim)  

• Låskapacitet – Låskraft (Newton - N) 

• Materialkvalitet (Megapascal – MPa) 

• Storlek (Kubikmeter - m3) 

• Vikt (Kilogram – kg) 

• Utseende - Radie (Millimeter – mm) 

• Viktförlust pga korrosion (Milligram – mg) 

• Enkelhet – Antal delar (Styck – st) 

• Komplexitet – Rörelser (Styck – st) 

• Underhållsvänlighet – MTR, Mean Time To Repair (Timmar – 

tim) 
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4. Utvärdering av produktegenskapernas effekter på 

produktmålsättningarna 

 

De flesta produktegenskaperna har positiv effekt på produkten. 

Undantagen är följande: 

 

• Storlek 

• Vikt 

• Enkelhet (antal delar) 

• Komplexitet (rörelser) 

 

5. Relevans mellan de tekniska produktegenskaperna 

 

Relevansen är antydd i korrelation beroende av om produktegenskaperna 

har positiv eller negativ påverkan gentemot varandra. Detta åskådliggörs 

i kvalitetshusets tak, se Bilaga 1 - Figur 1.1. 

4.3 Konceptgenerering 

5-stegsmetoden utgör grunden för konceptgenereringsprocessen. Problemet 

bryts ner, konceptfragment genereras och ett antal potentiella koncept 

presenteras slutligen i beskrivande, överskådliga skisser.   

4.3.1 Steg 1. Nedbrytning av problem 

Huvudfunktionen som måste uppfyllas är att hindra luckan från att studsa. 

Denna funktion bryts ner till lämpliga delproblem som sammanfattar 

helheten för öppning och låsning av bakluckan. Uppdelningen tydliggör 

varje tänkbar lösning på ett djupare mer beskrivande plan. 

Figur 21 illustrerar definierade delproblem som gör öppning och låsning för 

bakluckan möjlig. Enheterna Lås, Lås aktiveras med hjälp av, Lås 

avaktiveras med hjälp av och Energi, representerar kategorier med 

konceptfragment, som kan lösa det specifika delproblemet för den givna 

funktionen.  
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Figur 21 – Produktens delproblem 

4.3.2 Steg 2. Extern och intern sökning 

Extern sökning efter konceptfragment görs genom hela 

konceptgenereringsprocessen för att hitta inspiration som ger upphov till nya 

idéer. Många konceptfragment har påträffats, se Bilaga 2. En direkt 

användbar inspirationskälla är ett patent på en låsmekanism till dumprar som 

ägs av företaget Philippi Hagenbuch [61]. 

Även intern sökning görs genom hela konceptgenereringsprocessen inom 

Volvo CE, vilket förser projektet med data och erfarenhet. 

4.3.3 Steg 3. Systematisk utforskning 

Tillhandahållna konceptfragment från extern och intern sökning placeras i 

konceptkombinationsträd. Potentiella lösningar för Lås, Lås aktiveras med 

hjälp av och Lås avaktiveras med hjälp av samt konceptfragment för 

gruppen Energi presenteras i Bilaga 2. 
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4.3.4 Steg 4. Generering av koncept 

Totalt genererades 30 koncept, se Figur 22. Varje koncept ritas upp på ett 

A4-papper. Vissa koncept ritas även upp direkt på en utskriven bild av 

bakluckan sedd från sidan. Detta för att tydliggöra konceptets position, se 

Bilaga 3.  

 
Figur 22 – Genererade koncept 

4.4 Konceptval 

Konceptgenereringen resulterade i totalt 30 olika koncept. Nio av dessa 

kunde sållas bort redan i början av konceptvalet på grund av bristande 

funktion, vilket betyder att 21 koncept återstår inför konceptsållningen, se 

Bilaga 4 - Tabell 4.1. 

4.4.1 Konceptsållning 

För att utföra sållningen på ett systematiskt sätt används en välkänd 

konceptvalsmatris som är framtagen av Stuart Pugh. Ett koncept som anses 

vara medelbra väljs ut som referens, sedan jämförs varje koncept med 

referenskonceptet utifrån kundönskemålen som togs fram i avsnittet 

Produktspecifikationer. Det koncept som valdes ut som referens var 

”Bladfjäder med brytbult och styrning”, se Bilaga 3 - Figur 3.1.  

Betygen som används i konceptsållningen är ”bättre än” (+), ”sämre än” (-) 

samt ”likvärdig med” (0). Slutligen sammanställs ett nettovärde och en 

slutrank för varje koncept, se Bilaga 4. De koncept som har ett lägre 

nettovärde än referenskonceptet sållas bort. 
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4.4.2 Konceptpoängsättning 

I detta steg återstår 11 koncept för utvärdering, se Bilaga 4 – Tabell 4.5. Här 

baseras betygen på en skala 1-5, vilket resulterar i en större noggrannhet 

jämfört med konceptsållningen. Istället för kundönskemålen är det nu de 

tekniska produktegenskaperna och egenskapsvikten från kvalitetshuset som 

betygsätts. De produktegenskaperna med högst egenskapsvikt är robusthet, 

låskapacitet, materialkvalitet och enkelhet (antal delar).  

De tre koncept som får högst totalpoäng överlämnas till företaget för en sista 

bedömning av vilket koncept som har mest potential för vidareutveckling. 

Tabell 6 sammanfattar genomförandet av konceptvalsprocessen.  
 

Tabell 6 – Sammanfattning konceptval 

 

Se Bilaga 3-5 för en mer detaljerad genomgång av varje koncept, 

konceptsållningen och konceptpoängsättningen. 
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4.4.3 Koncept för vidareutveckling 

Ett slutligt koncept väljs ut av Volvo för vidareutveckling på detaljnivå. 

Valet är Boomerangen, se Figur 23, som även fick det bästa resultatet i 

konceptvalsprocessen. Boomerangen kommer att utvecklas vidare för att 

möjliggöra prototypframtagning och testning i verkligheten. 

 
Figur 23 – Koncept Boomerangen 
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4.5 Formgivningsdesign 

I formgivningsdesignen organiseras produktens funktionella delar och 

konceptet vidareutvecklas på en allt mer detaljerad nivå.      

4.5.1 Produktarkitektur 

Tidigare illustrerades den för tillfället okända produkten (”lås”) i produktens 

sammanhang, se Figur 20. I detta stadie är det fastställt att konceptet 

”Boomerangen” ska uppfylla funktionskraven, se Figur 24.  

 
Figur 24 – Boomerangens interaktioner med inre och yttre enheter 

Konceptet delas upp i fysiska element i form av komponenter, där varje 

komponent fyller en funktion. Produktarkitekturen upprättas i kommande tre 

steg. 
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Steg 1: Produktens schema 

Ett schema skapas utifrån produktens funktion då dumpern är i bruk. 

Produkten kommer att ställas inför två scenarion som är 

utvecklingsgrundande. Dessa är då föraren kör dumpern i terräng eller tippar 

korgen. Funktionskrav som produkten ställs inför i respektive scenario 

beskrivs kortfattat. De delas sedan in i komponenter i konceptet som ska 

utföra funktionskravet. Detta illustreras i Figur 25. 

 
Figur 25 – Funktionsschema med produktens olika komponenter 

Produktens kopmponenter som har fastställts för vidareutveckling är: 

• Boomerang (blå-markerat) 

• Kloss (röd-markerat) 

• Fjäder (gul-markerat) 

• Vajer (grå-markerat) 
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Steg 2: Produktens layout 

En grov layout illustrerande de fysiska elementens placering görs för att få 

en överskådlig bild och bättre förståelse av produkten som ska utvecklas, se 

Figur 26.  

 
Figur 26 – De fysiska elementens layout 

Steg 3: Oavsiktliga interaktioner 

Konstruktionen kan utsättas för oavsiktliga interaktioner, se Figur 27. Att 

etablera dessa tidigt kan resultera i en robustare design.  

 
Figur 27 – Oavsiktliga interaktioner 

• Fjäder felplacerad emot boomerang 

Om detta inträffar är det stor risk att boomerangen hamnar i fel 

position, vilket skulle resultera i att bakluckan inte blir ordentligt 

låst.  
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• Dålig kontakt mellan boomerang och kloss 

Vid dålig kontakt mellan dessa två komponenter finns det risk för att 

boomerangen glider av klossen, vilket skulle resultera i en helt fri 

baklucka som kan studsa. 

• Oväntad last som via vajern verkar direkt på boomerangen 

En oväntad last kan uppstå till exempel om ett föremål lägger sig 

ovanpå bakluckan. Detta medför en betydande ökning av den last 

som vajer och boomerang utsätts för.  

4.5.2 Produktdesign 

I detta stadie fastställs att produkten ska utformas och optimeras för att 

kunna appliceras på befintlig konstruktion. Det beslutas även att produkten 

ska utvecklas för att monteras på både vänster och höger sida av dumpern. 

Produkten anpassas först till dumperns vänstra sida, sedan görs en spegling 

av de detaljer som kräver detta. Design och utformning på produkten får inte 

bidra till ökning av dumperns totala bredd. Infästning i bakluckan består av 

en grov axel som är fastsvetsad på en monteringsplatta. Vajern monteras 

kring denna. För att förhindra rotation och onödigt slitage är även en låsbult 

monterad i plattans andra ände (Figur 28).  

Boomerangen ska monteras på axeln där vajern är placerad i dagens 

konstruktion. Denna kommer därmed att vara axeln som tar emot krafter 

som uppkommer vid terrängkörning. Fjädern kommer att monteras kring 

låsbulten. 

 
Figur 28 – Infästning i baklucka 

Boomerangen ska få plats mellan svetsdetaljerna och kunna rotera fritt 

mellan låst och öppet läge. Klossen kommer att monteras på korgen och 

dimensioneras beroende på boomerangens utformning. Vajerns nya 

infästningspunkt placeras i utkanten på boomerangen, se Figur 26.  
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Volvos tidigare genomförda beräkningar för bakluckan av de ramstyrda 

dumprarna, har tillhandahållit information att luckan från stängt läge 

påverkas av en kraft i bakkant som i extrema fall motsvarar 4G. Krafter som 

uppkommer från en A45-modell beräknas i Bilaga 11.1-3. Låsets position 

ska se till att axeln påverkas av linjära krafter. 

Annan empirisk data från Volvo är en rapport med ett test där en 7 tons sten 

ligger i bakkant av bakluckan, se Bilaga 6. Vid öppning av luckan i detta test 

erhölls en kraft som påverkade axeln. Denna var mycket större än den 

beräknad i Bilaga 11.3. Rapporten visar även att den uppmätta kraften vid 

körning är rimlig i förhållande till den beräknade (8800 N↔10580 N). Detta 

då testet utfördes med en mindre dumper, där bakluckan väger mindre.  

Eftersom konstruktionen klarar av denna påfrestning kan nuvarande axel 

användas för att ta upp de krafter som uppkommer under körning. Beräkning 

av mista tillåtna diameter för axeln görs i Bilaga 11.6. 

För att dimensionera en konstruktion med hög robusthet jämförs beräknad 

spänning för alla belastade fall med materials sträckgräns. Detta för att 

säkerställa att en godtycklig säkerhetsfaktor erhålls. 

Boomerang 

För att kunna utforma denna del och göra den så liten som möjligt tas ett 

beslut om materialval. Det valda materialet är ett slagtåligt 16 mm stål med 

god svetsbarhet och hög sträckgräns, som i dagsläget används för vissa delar 

i korgen. Ståldetaljen laserskärs i Braås fabrik. Metoden laserskärning ger 

detaljen näst intill obegränsade geometri-alternativ. Låsklacken i detaljens 

nedre del kommer att bearbetas separat och svetsas dit. Klacken tillverkas i 

ett mjukt konstruktionsstål. Båda materialen används redan för många 

detaljer på dumpern. Då boomerang och låsklack är små komponenter kan 

spillmaterial från större delar användas för minska kostnaderna. 

 
Figur 29 - Boomerang 

Låsklack 

Laserskuren 

detalj 
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Kritiska punkter identifieras och tas i beaktning för att kunna dimensionera 

en startmodell som sedan ritas in i SolidWorks, se Figur 29. För beräkningar 

se Bilaga 11.7.  

Låskloss 

Låsklossen ska bearbetas separat i samma material som låsklacken. Denna 

svetsas direkt på korgen. Klossens bredd dimensioneras motsvarande den på 

låsklacken. Låsklossen ritas upp i Solidworks för att kunna optimeras 

tillsammans med boomerang, se Figur 30. 

 
Figur 30 - Låskloss 

 

Optimering mellan boomerang och kloss 

Då låsklacken roterar in i låst läge behöver geometrin mellan kontaktytorna 

granskas för att möjliggöra detta, se Figur 31. Vinkeln mellan dessa ytor är 

kritisk. För stor vinkel medför bristande låsfunktion. Kontaktytorna kommer 

båda att vara av stål och befinna sig i statiskt läge. Eftersom dumpern ibland 

befinner sig i regn, anses ytorna vara smorda. Största tillåtna vinkel beräknas 

i Bilaga 11.8  

 
Figur 31 – Friktion mellan kontaktytor 

  

Friktion 



60 

Andersson & Levin 

Vid öppning av luckan roterar boomerangen tills låsklacken tar i armen på 

bakluckan, se Figur 32. Efter det börjar bakluckan öppnas. Det är viktigt att 

säkerställa att friktionen mellan ytorna övervinns med hjälp av kraften från 

vajern. Låsklossen ska även kunna passera och inte slå i låsklacken när 

korgen börjar tippa. 

Boomerangens rörelse och utväxling påverkas av längden på de båda 

armarna och vinkeln mellan dessa.  

 
Figur 32 – Vajerriktning när låsklack tar i armen 

Låsklossen ska färdas bakom bakluckans arm med en säkerhetsmarginal. På 

motsvarande sätt ska inte klacken ligga emot korgen. Dessa parametrar 

begränsar kontaktytan mellan klack och kloss, se Figur 33. 

 
Figur 33 - Distansparametrar 

  

Distans 
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vajer 

Distans 
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Optimering görs i Solidworks där nämnda parametrar tas i beaktning. Figur 

34 visar produktens designjusteringar. Slutdesign för boomerang och 

låskloss (bild 3) förklaras djupare i avsnittet Detaljerad design. 

 
Figur 34 – Produktens designjusteringar 

Fjäder 

En vridfjäder ska användas i konstruktionen för att säkerställa att 

boomerangen hamnar i låst läge och stannar kvar där under körning. Fjädern 

utformas för att kunna monteras direkt på befintlig konstruktion. Ena armen 

spänns in mellan svetsdetaljerna och den andra ligger i kontakt med 

boomerangens baksida (Figur 35). 

 

 
Figur 35 – Vridfjäderns design 

Vajer 

Vajern som har till uppgift att rotera boomerangen och öppna bakluckan har 

samma dimensioner som tidigare. Skillnaden blir att det övre fästet nu består 

av en schackel som monteras mellan vajer och boomerang. Schackeln ska 

vara konstruktionens svagaste komponent och dimension väljs därefter. 

Detta eftersom den är enkel att byta ut om överbelastning förekommer. 

Produktdatablad på vald schackel finns i Bilaga 7.    

1 

Arm mot boomerangens 

baksida 

3 2 
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4.6 Detaljerad design 

Här förbereds produkten för prototypframtagning. Tillverkningsmetoder 

granskas, hållfasthet kontrolleras och ritningsunderlag tas fram.    

4.6.1 Boomerang och låsklack 

Optimering i SolidWorks medförde att istället för att ha två skilda armar 

designades boomerangen om till en sluten detalj. Detta var även lämpligt då 

Volvo ville ha tre hål för vajerinfästning. Med tre hål kan önskad utväxling 

erhållas samt att funktionen kan testas i större utsträckning. Hålen där 

schackeln monteras är mindre då schackeln ska agera brytpunkt vid 

överbelastning. Detta bidrar också till ökad hållfasthet hos boomerangen. 

Ett sprinthål är applicerat ifall uteblivande av fjäder skulle inträffa. Detta för 

att fortfarande kunna testa produktens viktigaste funktioner. 

Urkarvningen i mitten är gjord för att minimera detaljens vikt utan att 

hållfastheten blir för låg, se Figur 36. 

För enbart prototyp behövs inte någon form av bussning eller lager i axelns 

infästning för att boomerangen ska kunna rotera. En liten spelpassning gör 

istället att funktionen uppfylls. 

Boomerangens tvådimensionella geometri är relativt obegränsad då den 

laserskärs med data tagen direkt från CAD-fil. Detaljen tillverkas i Hardox 

400 plåt, se Bilaga 9. DFX-fil med skärkurva finns i Bilaga 13 – Figur 

13.2.1. 

 

 
Figur 36 - Boomerang 

 

Schackelhål 

Sprinthål 
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Öppning av bakluckan sker först när låsklackens övre del träffar bakluckans 

arm. Detta stoppar boomerangens rotation och gör att vajern kan applicera 

kraft som öppnar luckan. Låsklackens övre radie är anpassad för att få en 

stor anläggningsyta mot armen, se Figur 37.  

Låsklacken bearbetas på baksidan för att låsklossen ska kunna passera utan 

kollision. Låsklackens anläggningsyta (den nedre utstickande delen) är 

dimensionerad för att klara av belastningen som uppstår när luckan vill 

studsa, se Bilaga 11.9.  

 
Figur 37 - Låsklack 

Låsklacken svetsas fast på boomerangen, se Bilaga 13 – Figur 13.1.1 för 

svetsritning. En förenklad hållfasthetsberäkning för svetsen finns i Bilaga 

11.11. 

4.6.2 Låskloss 

Låsklossen har genomgått geometri-justeringar som gynnar funktionen. För 

att förhindra att boomerangen roterar förbi låsklossen, har ett stopp 

tillämpats i designen. Anläggningsytans vinkel är satt till 2 grader vilken är 

densamma för motsvarande yta på låsklacken. Denna vinkel är applicerad 

efter beräkning i Bilaga 11.8 och är tillräcklig för att låsklacken ska kunna 

rotera in till stoppet, se Figur 38. 

Anläggningsyta 

Radie mot 

bakluckans arm 
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Figur 38 – Låskloss på dumper 

För att undvika att låsklossen kolliderar och fastnar i bakluckans arm, är 

detaljen fasad på över- och undersida, se Figur 39. Faserna är designade så 

att det finns utrymme för svets runt om hela klossen. Hållfasthetsberäkning 

för svetsen finns i Bilaga 11.12 

 
Figur 39 - Låskloss 

4.6.3 Fjäder 

För att få tag i optimala fjädrar till prototypen beräknas först det minsta 

momentet som fjädern måste klara av, se Bilaga 11.10. Därefter kontaktas 

företaget Spinova som är en av Sveriges ledande tillverkare av fjädrar, tråd 

och pressdetaljer. Spinova erbjuder sig att tillverka en passande fjäder, men 

med en leveranstid som inte matchar behovet. Lösningen blir att Spinova 

levererar fjädertråd så att fjädrarna kan tillverkas i maskinverkstaden på 

Linnéuniversitetet. Spinova skickar även ett produktdatablad på en lämplig 

fjäder för konstruktionen, se Bilaga 8. 

Med Spinovas produktdatablad som referens designas fjädrarna utifrån 

CAD-modellen i SolidWorks för att få rätt geometri och utformning.  

Slutligen skapas tillverkningsunderlag som ska användas vid 

egentillverkning av vridfjädrarna, se Bilaga 13 – Figur 13.2.2-3.  

Stopp Vinklade 

anläggningsytor 

Lämnad yta 

för svets 
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4.6.4 FEM-analys 

En FEM-analys görs för att identifiera spänningar som uppkommer i 

produkten. Dessutom illustreras materialförflyttningar som inträffar i 

konstruktionen. FEM-analysen visar både fallet när produkten utsätts för 

studs, samt fallet när vajern är monterad i produktens översta hål, och 

påfrestas av de krafter som tillkommer med en 7 tons sten placerad i bakkant 

på bakluckan, se Bilaga 12 – Figur 12.1-2 och Figur 12.5. 
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4.7 Prototypframtagning 

För att Volvo ska hinna med att tillverka en prototyp ändras materialet som 

komponenten boomerang (blå-markerad) ska tillverkas av. 

Ursprungsmaterialet Hardox 400, vilket hållfasthetsberäkningar är gjorda 

utefter byts ut mot ett konstruktionsstål med en sträckgräns på 355 MPa, 

vilket även används till låsklack och låskloss, se Bilaga 9. Detta val medför 

att produkten kan tillverkas med en veckas kortare ledtid. Eftersom delar av 

produkten nu består av annat material görs en ny FEM-analys för att 

säkerställa att konstruktionen klarar av påfrestningarna, se Bilaga 12 – Figur 

12.3-4. 

Tillverkning av fjädrarna görs i maskinverkstaden på Linnéuniversitetet. För 

att tillverka fjädrarna används en supportsvarv samt två egentillverkade 

verktyg, se Figur 40.  

 
Figur 40 – Uppspänning i svarv 

Fjädertråden placeras i hållaren och lindas sedan runt den roterande axeln till 

önskad geometri, se Figur 41.   

 
Figur 41 – Färdiglindad fjäder  

Det sista steget i fjädertillverkningen är att bocka fjädrarnas båda ändar till 

bestämd utformning, vilket görs i ett vanligt skruvstäd. Vassa kanter på 

ändarna filas bort. 
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4.8 Test av prototyp 

För att möjliggöra en ordentlig utvärdering av prototypen monteras den på 

en dumper, modell A45G, och förbereds för testkörning. Dumpern riggas 

med kameror för att filma intressanta sekvenser av körningen. 

4.8.1 Testets planering 

Vid testkörningen utvärderas prototypen med avseende på de funktionella 

kraven, kundönskemålen och produktmålsättningarna. 

Funktionella krav:  

• Reducera rörelse från bakluckan under körning 

• Reducera bullernivån 

• Funktionen aktiveras när bakluckan är stängd 

• Funktionen avaktiveras när bakluckan öppnas 

Kundönskemål och produktmålsättningar: 

• Tillförlitlighet (Minimalt avhjälpande underhåll) 

• Låg kostnad (< 2000 SEK) 

• Snygg design (Produktens design passar på dumpern) 

• Tillverkarvänlighet (Enkla geometrier) 

• Monteringsvänlighet (God ergonomi för montören) 

• Hög kvalitet (Uppfyller kundens förväntningar) 

• Låg vikt (< 20 kg) 

• Eliminera oljud (Förhindra att bakluckan studsar)                

• Säker (Inga personskador) 
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4.8.2 Testets genomförande  

Först utförs ett enklare funktionstest där korgen tippas upp och ner ett antal 

gånger för att verifiera att tippning av korg och även öppning av baklucka 

fungerar som det ska.   

Efter detta görs en testkörning i krävande terräng på Volvos testbana i Braås. 

Testet utförs också med enbart en konstruktion aktiv på en av dumperns 

sidor för att se om låsfunktionen fortfarande uppfylls. Prototypens helhets-

funktion utvärderas och bullernivån mäts upp med decibelmätare. 

Bullernivån mäts även upp när prototypens låsfunktion kopplas bort för att 

få ett mätvärde att jämföra med. Försöken utförs genom att dumpern kör ner 

från en hög kant. Samtliga försök utförs under samma förhållanden för att 

säkerställa hög validitet på testet. Mätningarna görs från 10 meter med en 

handhållen decibelmätare, modell Brüel & Kjaer 2236, se Bilaga 10 för 

produktdatablad. 
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5. Resultat 

De olika resultaten av arbetet redovisas.  

5.1 Design 

Den slutliga produktens design är ett resultat av en utvecklings- och 

optimeringsprocess i CAD-miljö. Figur 42 visar produkten monterad på 

dumpern.     

 
Figur 42 – Designresultat vy 1 

Produkten är anpassad för att kunna monteras och användas på dumpern helt 

utan förändringar av dumperns befintliga konstruktion. Figur 43 visar 

produkten från en annan vy.  

 
Figur 43 – Designresultat vy 2 

Produktens design är även anpassad för att passa ihop med dumperns 

befintliga design utan att sticka ut eller se felplacerad ut. Figur 44 illustrerar 

en helthetsbild av produkten monterad på dumpern.  
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Figur 44 – Designresultat helhetsbild 

5.2 Ritningar 

Konstruktionsritningar har tagits fram för de komponenter som tillverkas av 

Volvo och enklare tillverkningsunderlag för fjädrarna som tillverkas på 

universitetet, se Bilaga 13. 

5.3 Prototypframtagning 

Prototypen består av två spegelvända konstruktioner för montering på båda 

sidor av dumpern. Figur 45 illustrerar resultatet av de komponenter som 

tillverkats av Volvo.     

 
Figur 45 – Boomerang och låskloss (vänster respektive höger) 

Figur 46 visar resultatet av fjädertillverkningen som utfördes i 

maskinverkstaden på universitetet.   
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Figur 46 – Vridfjädrar till prototyp 

För att testa prototypens funktion monterades alla komponenter på en 

ramstyrd dumper, modell A45G, se Figur 47. 

 
Figur 47 – Prototyp monterad på dumper 
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5.4 Test av prototyp 

Vid testkörningen utvärderades prototypens funktion utifrån de funktionella 

kraven, kundönskemålen och produktmålsättningarna. Resultatet visas i 

Tabell 7 och Tabell 8. 

 
Tabell 7 – Resultat Funktionella krav 

Funktionellt krav Resultat 

Reducera rörelse från 

bakluckan under körning 

Bakluckans rörelse är 

eliminerad 

Reducera bullernivån Bullernivån är reducerad 

Funktionen aktiveras när 

bakluckan är stängd 

Krav uppfyllt 

Funktionen avaktiveras när 

bakluckan öppnas 

Krav uppfyllt 

 
Tabell 8 – Resultat Kundönskemål (produktmålsättningar) 

Kundönskemål 

(produktmålsättning) 

Resultat 

Tillförlitlighet (Minimalt 

avhjälpande underhåll) 

Kräver mer utvärdering 

Låg kostnad (< 2000 SEK) Uppfyllt 

Snygg design (Produktens design 

passar på dumpern) 

Kräver mer utvärdering 

Tillverkarvänlighet (Enkla 

geometrier) 

Uppfyllt 

Monteringsvänlighet (God 

ergonomi för montören) 

Delvis uppfyllt 

Hög kvalitet (Uppfyller kundens 

förväntningar) 

Kräver mer utvärdering 

Låg vikt (< 20 kg) Uppfyllt 

Eliminera oljud (Förhindra att 

bakluckan studsar) 

Uppfyllt 

Säker (Inga personskador) Kräver mer utvärdering 
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Resultatet av utförd bullermätning redovisas i Tabell 9. 

 
Tabell 9 – Resultat bullermätning i decibel (dB) 

 Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 

Dumper 

med lås 

94,1 95,0 94,4 95,0 94,7 

Dumper 

utan lås 

103,0 103,3 102,7 103,4 102,6 
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6. Analys 

Den slutliga produkten skulle ha en hög robusthet och ekonomisk 

konstruktion. Konstruktionen kommer att befinna sig i krävande miljöer 

med stora variationer. Information kring dessa har etablerats tidigt i 

utvecklingen via erfarenhet från företaget. Beräkningar är genomförda med 

hänsyn till ett extremfall som kan inträffa. Säkerhetsfaktorer från beräknade 

komponenter har jämförts med de rekommendationer som finns. Eftersom 

beräkningar resulterat i en säkerhetsfaktor på minst 5, kan en hög 

tillförlitlighet antas. För att slutligen verifiera konstruktionens hållfasthet har 

den granskats genom FEM-analyser. Vid utformning av produktens olika 

element har oavsiktliga interaktioner tagits i beaktning för att motverka 

funktionsstörningar. 

För att uppnå en ekonomisk konstruktion var kostnaden en starkt bidragande 

faktor vid val av koncept. Det valda konceptet som sedan utvecklats till en 

slutlig produkt ansågs ha goda förutsättningar till att bli en ekonomisk 

produkt. Konceptet utvecklades med ekonomi i åtanke och resultatet blev en 

mycket tillverkarvänlig produkt som med ytterligare utveckling kan 

implementeras i företagets produktion. Konstruktionen består till största 

delen av svetsat plåtstål. Kostnad per kilogram svetsat stål uppger Volvo till 

cirka 30 kronor i deras produktionskedja. Då konstruktionen väger runt 4 kg 

blir den totala materialkostnaden för stålet cirka 120 kronor. Produktens 

dyraste komponent är vridfjädern som tillkommer utöver materialkostnaden 

för stålet. Kostnaden för denna komponent i produktion är okänd, då fjädern 

till prototypen tillverkades och monterades på egen hand. I jämförelse med 

målvärden i produktspecifikationerna bör totalkostnaden för produkten bli 

låg. 

Ritningsunderlaget för de detaljer som tillverkas av företaget är baserat på 

Volvo CE:s standard. Kvaliteten på dessa detaljer blev som förväntat hög, då 

laserskärning och CNC-bearbetning har bra precision. De enkla ritningarna 

för vridfjädrarna användes enbart som underlag för att själva kunna tillverka 

fjädrarna. 

När prototypen monterades på dumper uppstod problem med vridfjädrarna 

som var svåra att montera på ett säkert sätt. Det krävdes två personer för att 

utföra arbetet. Övriga komponenter var mycket enkla att montera på 

befintlig konstruktion, vilket var målsättningen.  
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En bullermätning gjordes för att kontrollera vilken direkt påverkan 

produkten har på dumperns bullernivå. Mätningen resulterade i en 

genomsnittlig minskning av 8 dB, vilket innebär en minskning på nästan    

50 % av den ljudnivå som uppfattas av en människa. För att illustrera och 

jämföra resultatet ur ett vardagligt perspektiv presenterar Figur 48 några 

exempel. Figuren tydliggör hur den upplevda ljudnivån påverkas när 

decibelvärdet stiger. 

 
Figur 48 – Produktens påverkan i jämförelse med vardagliga decibelvärden [62]  

Några potentiella utvecklingsmöjligheter upptäcktes vid testkörningen. Den 

ena var vridfjädrarnas styrka som var för låg för att hålla konstruktionen på 

plats på ett bra sätt. En annan var anläggningsytan mellan låsklack och 

låskloss som behöver vara större för att säkerställa produktens funktion. En 

sista utvecklingsmöjlighet ligger i att optimera konstruktionen för att öppna 

bakluckan tidigare vid tippning. Med nuvarande konstruktion hinner korgen 

tippa onödigt mycket innan bakluckan öppnar. Det ska tillägas att vajerns 

längd inte var anpassad till konstruktionen. 
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7. Diskussion  

Arbetet diskuteras med avseende på genomförande och resultat. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden och framförallt produktutvecklingsprocessen möjliggjorde att 

projektets genomförande kunde utföras på ett systematiskt och noggrant vis. 

Valet av att sätta ihop en process utformad efter detta specifika projekt 

visade sig lämpligt då vissa moment var mer omfattande än andra. Dessutom 

fick vi en relativt överskådlig bild över vilka steg som krävde mest tid. Detta 

fick oss att inse att en tidig deadline för val av koncept var nödvändigt. 

Tiden hade förmodligen annars inte räckt till eftersom de resterande stegen i 

produktutvecklingsprocessen är väldigt tidskrävande och kräver mycket 

arbete. Det som tog längst tid var att utveckla en funktionsduglig och 

geometriskt optimerad modell i SolidWorks, eftersom både rörelse och 

hållfasthet var inblandat. Dessutom var konstruktionen begränsad till 

befintlig design. 

7.2 Resultatdiskussion 

Förutom att konstruktionen uppfyller målsättningen att hindra bakluckan 

från att studsa lyckades den även sänka dumperns bullernivå avsevärt. Värt 

att stryka under är att den genomsnittliga minskningen med 8 dB innebär att 

dumperns högsta bullernivå under drift sänks lika mycket. Anledning till att 

inte fler försök genomfördes var helt enkelt att skillnaden mellan 

decibelmätningarna varierade ytterst lite. 

Vi är väldigt nöjda med produktens design då den sammanfaller väl med den 

ramstyrda dumperns övriga utseende. Den är dessutom relativt liten i 

förhållande till dumpern. Jämför man med de andra genererade koncepten 

var denna konstruktion en simpel och ekonomisk lösning. Värt att nämna är 

att en del av koncepten bestod av förbättringar eller påbyggnader till den 

redan utvecklade bladfjädern som Volvo tidigare testat. En utveckling av 

något av dessa koncept hade förmodligen blivit betydligt dyrare än den 

produkt vi presenterar. Detta eftersom material- och tillverkningskostnad för 

bladfjädern är jämförelsevis hög. 

Alla komponenter förutom fjädern, är tillverkade i material som används och 

finns tillgängliga hos Volvo CE:s fabrik i Braås. Delarna är dessutom få till 

antal, små och kan möjligtvis tillverkas från spillmaterial från fabrikens 

laserskärnings- och bearbetningsavdelning. Komponenternas storlek 

möjliggör också att god ergonomi kan erhållas vid montering, med undantag 

för vridfjädern.  
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Som tidigare nämnts är vridfjädern den komponent det tillkommer mest 

problem kring. Vid montering skulle det behövas någon form av sprint eller 

verktyg till förspänning, så att den kan monteras på ett säkert och smidigt 

sätt. Dessutom är fjädern uppskattningsvis produktens dyraste detalj. Skulle 

detta kunna lösas med en annan typ av fjäder eller komponent som kan lagra 

mekanisk energi, skulle det förbättra produkten som helhet. 

Boomerang och låsklack är enkla att introducera i dumperns 

produktionslinje. Problem uppstår dock vid svetsning av låskloss på korg. 

Detta eftersom relativt snäva toleranser krävs. I prototypens fall svetsades 

låsklossen dit sist och kunde därför passas in utefter resten av 

komponenterna. Detta kan bli problematiskt i Volvos nuvarande 

produktionslinje eftersom hela korgen svetsas klart innan den övergår till 

monteringshallen. För att se vilka designåtgärder som eventuellt tillkommer 

behöver produkten testas under en längre tid. Test ute hos kund under 

verkliga förhållanden är ett bra sätt för att göra detta. 

Produkten i dagsläget är en prototyp av första generation. Det finns därför 

mycket god utvecklingspotential. Produktens design, utformning och 

material är inte det enda som kan optimeras. Bakluckans arm som produkten 

i nuläget är anpassad efter skulle kunna designas om för att skapa fler 

utvecklingsmöjligheter. 

Från företagets sida är det viktigt att bakluckan börjar öppna så snabbt som 

möjligt när korgen börjar tippa. Här finns det lite att utveckla på produkten i 

dagsläget. Det bör dock nämnas att produkten under projektets gång har haft 

en utformning som var betydligt bättre med avseende på detta. Anledningen 

till att denna utformning valdes bort var att vi i första hand ville säkerställa 

att prototypens huvudfunktion skulle fungera. Med facit i hand är det högst 

troligt att produktens utformning kan ändras tillbaka för att optimera 

öppningen av bakluckan.     

Vid testkörning konstaterades att det räcker med att produkten är aktiv på en 

av dumperns sidor för att hindra bakluckan från att studsa. Detta var en 

intressant upptäckt då det möjliggör en stor sänkning av produktens 

totalkostnad. 

Om konstruktionen havererar kan dumpern fortfarande användas som 

vanligt utan låsfunktion. Det finns alltså ingen risk att konstruktionen 

påverkar bakluckans funktion om den havererar. 



78 

Andersson & Levin 

8. Slutsatser 

Genom att implementera en produkt på några kilogram på ett fordon som 

väger över 30 ton, erhålls nästan en halvering av den ljudnivå människor 

uppfattar.  

Produkten har goda möjligheter att bli ekonomiskt försvarbar i förhållande 

till företagets budget för att lösa problemet som bidrar till minskat buller på 

arbetsplatsen. 

Produkten uppfyller målet att hindra bakluckan från att studsa. För att 

introduceras i företagets produktion krävs vissa uppdateringar av 

konstruktionen. Dessa uppdateringar anses genomförbara då produkten 

uppfyller funktionskraven redan i ett tidigt utvecklingsstadie. 
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BILAGA 1: Kvalitetshuset 

 
Figur 1.1 - Kvalitetshuset 
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BILAGA 2: Konceptklassifikationsträd 

Figur 2.1 – Konceptklassifikationsträd för ”lås”, ”lås aktiveras med hjälp av” 

och ”låsavaktiveras med hjälp av” 

Figur 2.2 – Konceptklassifikationsträd för ”energi” 
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Figur 2.1 - Konceptklassifikationsträd för ”lås”, ”lås aktiveras med hjälp av” och ”låsavaktiveras 

med hjälp av” 



 

 

3(3) 

 
 

Figur 2.2 - Konceptklassifikationsträd för ”energi”
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BILAGA 3: Samtliga genererade koncept 

Tabell 3.1 – Numrering av samtliga genererade koncept 

Nr Samtliga genererade Koncept 

1 Bladfjäder med brytbult och styrning (Referens) 

2 Fjäderbelastat slagdon med en vajer 

3 Boomerangen 

4 Rotationslås 

5 Vajerspänt sprintlås 

6 Gummikudde 

7 Låsarm med kloss 

8 Vajerdrivet axellås 

9 Roterande boxlås 

10 Fjäderbelastad krok 

11 Integrerade magneter 

12 Vajerdrivet öppningsdon med låskrok 

13 Vinsch 

14 Fjäderbelastat stag 

15 Vajerdriven låskrok 

16 Fjäderbelastad låskista 

17 Lås på gasdämpare 

18 Länkage + stag 

19 Inbyggt lås i korgens bakkant 

20 Vajer 2.0 

21 Boxlås 

22 Bladfjäder med brytbult 

23 Fjäderbelastad låsarm 

24 Fjäderbelastat ''vinkellås'' 

25 Vinkellås på rullskenor 

26 Fjäderbelastad momentarm 

27 Fjäderbelastad låsarm med vajer 

28 Fjäderbelastad hake 

29 Friktionskoner 

30 Vajerdriven låsarm 
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Figur 3.1 – Bladfjäder med brytbult och styrning 



3(25) 

 

 
Figur 3.2 – Fjäderbelastat slagdon med en vajer 

 

 
Figur 3.3 - Boomerangen 
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Figur 3.4 - Rotationslås 

 

 
Figur 3.5 – Vajerspänt sprintlås 



5(25) 

 

 
Figur 3.6 - Gummikudde 

 

 

 
Figur 3.7 – Låsarm med kloss 

 

 



6(25) 

 

 
Figur 3.8 – Vajerdrivet axellås 
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Figur 3.9 – Roterande boxlås 
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Figur 3.10 – Fjäderbelastad krok 
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Figur 3.11 – Integrerade magneter 
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Figur 3.12 – Vajerdrivet öppningsdon med låskrok 
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Figur 3.13 - Vinsch 
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Figur 3.14 – Fjäderbelastat stag 

 

 
Figur 3.15 – Vajerdriven låskrok 
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Figur 3.16 – Fjäderbelastad låskista 
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Figur 3.17 – Lås på gasdämpare 
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Figur 3.18 – Länkage + stag 
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Figur 3.19 – Inbyggt lås i korgens bakkant 
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Figur 3.20 – Vajer 2.0 
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Figur 3.21 - Boxlås 
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Figur 3.22 – Bladfjäder med brytbult 
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Figur 3.23 – Fjäderbelastad låsarm 
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Figur 3.24 – Fjäderbelastat ”vinkellås” 

 

 
Figur 3.25 – Vinkellås på rullskenor 
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Figur 3.26 – Fjäderbelastad momentarm 
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Figur 3.27 – Fjäderbelastad låsarm med vajer 
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Figur 3.28 – Fjäderbelastad hake 

 

 

 
Figur 3.29 - Friktionskoner 
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Figur 3.30 – Vajerdriven låsarm 
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BILAGA 4: Konceptsållningstabeller 

Tabell 4.1 – Koncept för sållning 

Nr Koncept för Sållning 

1 Bladfjäder med brytbult och styrning (Referens) 

2 Fjäderbelastat slagdon med en vajer 

3 Boomerangen 

4 Rotationslås 

5 Vajerspänt sprintlås 

6 Gummikudde 

7 Låsarm med kloss 

8 Vajerdrivet axellås 

9 Roterande boxlås 

10 Fjäderbelastad krok 

11 Integrerade magneter 

12 Vajerdrivet öppningsdon med låskrok 

13 Vinsch 

14 Fjäderbelastat stag 

15 Vajerdriven låskrok 

16 Fjäderbelastad låskista 

17 Lås på gasdämpare 

18 Länkage + stag 

19 Inbyggt lås i korgens bakkant 

20 Vajer 2.0 

21 Boxlås 
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Tabell 4.2 – Konceptsållning 1-7 

Kriterium 
Koncept 

1 (Ref) 2 3 4 5 6 7 

Tillförlitlig 0 - + + 0 - 0 

Låg kostnad 0 - 0 - - 0 0 

Snygg design 0 - + 0 - + - 

Tillverkarvänlig 0 - + - 0 + + 

Monteringsvänlig 0 - - 0 - + - 

Hög kvalité 0 0 + + 0 - 0 

Låg vikt 0 0 + + + + + 

Eliminera oljud 0 0 + + 0 - + 

Säker 0 + + + + + + 

Summa + 0 1 7 5 2 5 4 

Summa 0 9 3 1 2 4 1 3 

Summa - 0 5 1 2 3 3 2 

Nettovärde 0 -4 6 3 -1 2 2 

Rangordning 7 11 1 4 8 5 5 

Fortsätta? Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

 

 
Tabell 4.3 – Konceptsållning 8-14 

Kriterium 
Koncept 

8 9 10 11 12 13 14 

Tillförlitlig - + + - - - 0 

Låg kostnad - - 0 + - - 0 

Snygg design 0 + 0 + - 0 0 

Tillverkarvänlig + 0 + 0 + - + 

Monteringsvänlig - - - 0 - - - 

Hög kvalité - + + - - - 0 

Låg vikt + + + + 0 + + 

Eliminera oljud 0 + + - + - 0 

Säker + + + - + + 0 

Summa + 3 6 6 3 3 2 2 

Summa 0 2 1 2 2 1 1 6 

Summa - 4 2 1 4 5 6 1 

Nettovärde -1 4 5 -1 -2 -4 1 

Rangordning 8 3 2 8 9 11 6 

Fortsätta? Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja 
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Tabell 4.4 – Konceptsållning 15-21 

Kriterium 
Koncept 

15 16 17 18 19 20 21 

Tillförlitlig - - 0 - - - - 

Låg kostnad 0 - - 0 0 + + 

Snygg design - 0 + - + - 0 

Tillverkarvänlig + 0 - + 0 + + 

Monteringsvänlig - + - - 0 + - 

Hög kvalité - - 0 - 0 - 0 

Låg vikt + + 0 0 + + + 

Eliminera oljud + 0 0 - 0 - 0 

Säker + 0 + + + - + 

Summa + 4 2 2 2 3 4 4 

Summa 0 1 2 3 2 5 0 3 

Summa - 4 3 3 5 1 5 2 

Nettovärde 0 -1 -1 -3 2 -1 2 

Rangordning 7 8 8 10 5 8 5 

Fortsätta? Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

 

 
Tabell 4.5 – Koncept för vidareutveckling 

Nr Koncept för vidareutveckling 

1 Bladfjäder med brytbult och styrning (Referens) 

3 Boomerangen 

4 Rotationslås 

6 Gummikudde 

7 Låsarm med kloss 

9 Roterande boxlås 

10 Fjäderbelastad krok 

14 Fjäderbelastat stag 

15 Vajerdriven låskrok 

19 Inbyggt lås i korgens bakkant 

21 Boxlås 
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BILAGA 5: Konceptpoängsättningstabeller 

 
Tabell 5.1 – Skala för poängsättning 

Relativ prestanda Poängsättning 

Mycket sämre än referens 1 

Sämre än referens 2 

Samma som referens 3 

Bättre än referens 4 

Mycket bättre än referens 5 

 

 
Tabell 5.2 – Poängsättning av koncept 1, 3, 4, 6  

      
Koncept       

      Bladfjäder med 
brytbult och 

styrning 
(Referens) 

Boomerangen Rotationslås Gummikudde 
      

          

Produktegenskaper Vikt Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng 

Robusthet 17 % 3 0.51 5 0.85 3 0.51 3 0.51 

Låskapacitet 15 % 2 0.30 5 0.75 3 0.45 1 0.15 

Materialkvalité 12 % 2 0.24 4 0.48 2 0.24 1 0.12 

Storlek 8 % 2 0.16 4 0.32 3 0.24 5 0.40 

Vikt 6 % 2 0.16 3 0.18 3 0.18 5 0.30 

Utseende (radie) 7 % 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 

Viktförlust pga korrosion 7 % 3 0.21 4 0.28 3 0.21 2 0.14 

Enkelhet (antal delar) 9 % 4 0.36 3 0.27 2 0.18 5 0.45 

Komplexitet (rörelser) 10 % 5 0.50 4 0.40 3 0.30 5 0.50 

Underhållsvänlighet 2 % 4 0.08 4 0.08 2 0.04 4 0.08 

Total viktpoäng 2.73 3.89 2.56 2.93 

Rangordning 7 1 9 5 

Fortsätta utveckla? Nej Ja Nej Nej 
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Tabell 5.3 – Poängsättning av koncept 7, 9, 10, 14 

 

 

  

    

Koncept 

     

     

Låsarm med kloss Roterande boxlås 
Fjäderbelastad 

krok 
Fjäderbelastat stag      

     

Produktegenskaper Vikt Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng 

Robusthet 17 % 3 0.51 3 0.51 4 0.68 3 0.51 

Låskapacitet 15 % 5 0.75 3 0.45 4 0.60 3 0.45 

Materialkvalité 12 % 4 0.48 3 0.36 4 0.48 3 0.36 

Storlek 8 % 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 

Vikt 6 % 3 0.18 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

Utseende (radie) 7 % 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 

Viktförlust pga 
korrosion 

7 % 4 0.28 3 0.21 4 0.28 3 0.21 

Enkelhet (antal delar) 9 % 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 

Komplexitet (rörelser) 10 % 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 

Underhållsvänlighet 2 % 3 0.06 2 0.04 4 0.08 3 0.06 

Total viktpoäng 3.19 2.75 3.42 3.10 

Rangordning 3 6 2 4 

Fortsätta utveckla? Ja Nej Ja Nej 
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Tabell 5.4 – Poängsättning av koncept 15, 19, 21 

  
    

Koncept      

     

Vajerdriven låskrok Inbyggt lås i korgens bakkant Boxlås      

     

Produktegenskaper Vikt Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng Betyg Viktpoäng 

Robusthet 17 % 2 0.34 1 0.17 2 0.34 

Låskapacitet 15 % 4 0.60 2 0.30 3 0.45 

Materialkvalité 12 % 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

Storlek 8 % 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

Vikt 6 % 2 0.12 4 0.24 3 0.18 

Utseende (radie) 7 % 2 0.14 3 0.21 3 0.21 

Viktförlust pga korrosion 7 % 4 0.28 3 0.21 3 0.21 

Enkelhet (antal delar) 9 % 2 0.18 1 0.09 2 0.18 

Komplexitet (rörelser) 10 % 3 0.30 2 0.20 2 0.20 

Underhållsvänlighet 2 % 3 0.06 2 0.04 2 0.04 

Total viktpoäng 2.66 2.06 2.41 

Rangordning 8 11 10 

Fortsätta utveckla? Nej Nej Nej 
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BILAGA 6: Redesign of A25_A30 and A35_40 tailgate  
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BILAGA 7: Schackel 

 

 

Tabell 7.1 – Gunnebo Industries: Produktdatablad för rak schackel, klass 8, typ A 
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BILAGA 8: Spinova vridfjäder 

 
Tabell 8.1 – Produktdatablad för Spinova vridfjäder 
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BILAGA 9: Material 
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BILAGA 10: Decibelmätare 
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BILAGA 11: Beräkningar 

11.1 Bakluckan i statisk jämvikt samt ökning med 4G 

 

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑗ä𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡: 

(1) ∑ 𝐹 = 0:   ↑: 𝐹1 − 𝑚𝑔 + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° = 0 → 

𝐹1 + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° = 𝑚𝑔 

(2) ∑ 𝑀𝐵 = 0:   �⃔�: 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° 1737 − 𝑚𝑔 ∙ 1001 = 0 → 𝐹2

=
𝑚𝑔 ∙ 1001

𝑐𝑜𝑠 21° 1737
=

835 ∙ 9.81 ∙ 1001

𝑐𝑜𝑠 21° 1737
 

→ 𝐹2 = 5056 𝑁 

𝐹1 = 𝑚𝑔 − 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° = 835 ∙ 9.81 − 5056 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° → 

𝐹1 = 3471 𝑁 

𝑀𝑒𝑑 4𝐺: 𝐹4𝐺 = 𝐹2 ∙ 4 = 5056 ∙ 4 → 

𝐹4𝐺 = 20224 𝑁 

 

1070 736 1001 

B 

𝑚𝑔 

𝐹2 
𝐹1 

21° 

[𝑚𝑚] 
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11.2 Total kraft som verkar på lås 

 

 

(2) ∑ 𝑀𝐵 = 0: �⃔�: 𝐹4𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° ∙ 1737 − 𝑚𝑔 ∙ 1001 − 𝐹𝑙å𝑠,𝑡𝑜𝑡 ∙
1070

𝑐𝑜𝑠 23°
= 0 

𝐹𝑙å𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
(𝐹4𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° ∙ 1737 − 𝑚𝑔 ∙ 1001) 𝑐𝑜𝑠 23°

1070
= 

(20224 ∙ 𝑐𝑜𝑠 21° ∙ 1737 − 835 ∙ 9.81 ∙ 1001) 𝑐𝑜𝑠 23°

1070
→ 

𝐹𝑙å𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 21160 𝑁 

11.3 Kraft i lås på vardera sida 

𝐹𝑙å𝑠 =
𝐹𝑙å𝑠,𝑡𝑜𝑡

2
=

21160

2
→ 

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 

  

1070 736 1001 

𝑚𝑔 

𝐹4𝐺 

21° 

23° 

𝐹𝑙å𝑠,𝑡𝑜𝑡 

𝐵 

[𝑚𝑚] 
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11.4 Volvos påfrestningskrav med 7 tons sten i bakkant på bakluckan 

 

 
 

(2) ∑ 𝑀𝐵 = 0:   �⃔� = 𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 ∙ cos 9.7° ∙ 1070 − 𝑚𝑔 ∙ 1001 − 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑛 ∙ 1737 = 0 

 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 =
𝑚𝑔 ∙ 1001 + 𝐹𝑠𝑡𝑒𝑛 ∙ 1737

cos 9.7° ∙ 1070
=

835 ∙ 9.81 ∙ 1001 ∙ 68.7 ∙ 103 ∙ 1737

cos 9.7° ∙ 1070
 

 

→  𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 = 113.2 𝑘𝑁 

11.5 Kraft från vajrar i riktning mot korg 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 , 𝑣 = Ö𝑝𝑝𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑢𝑐𝑘𝑎𝑛 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 , ℎ = 𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 ∙ sin 8.6°  = 113.2 ∙ sin 8.6° 

→ 𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟 , ℎ = 16.9 𝑘𝑁 

  

𝑚𝑔 

𝐹
𝑣

𝑎
𝑗𝑟

𝑎
𝑟

,𝑣  9.7° 

8.6° 

736 1001 1070 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟𝑟  

𝐹𝑠𝑡𝑒𝑛 = 68.7 𝑘𝑁 

B 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟,ℎ [𝑚𝑚] 
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11.6 Beräkning av minsta tillåtna axel 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙: 𝑉𝑆𝑄𝑇25𝐶𝑟𝑀𝑜4/500 

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠: 𝑅𝑃0.2 = 500 𝑀𝑃𝑎 

𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠: 𝑅𝑀 = 700 − 900 𝑀𝑃𝑎 

(4): 𝜎𝑣𝑀 = 𝜏𝑥𝑦√3 → 

𝜎𝑣𝑀 = 𝑅𝑃0.2 

→ 𝜏 =
𝑅𝑃0.2

√3
=

500

√3
≈ 290 𝑀𝑃𝑎 

𝐵𝑢𝑙𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑎𝑠 𝑝å 𝑡𝑣å 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑒𝑛 → 2𝐴 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑖 𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑎 𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟 =
𝐹𝑣𝑎𝑗𝑟𝑎𝑟

2
=

113.2

2
→ 

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟 = 56.6 𝑘𝑁 

(5): 𝜏 =
𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟

2𝐴
=

𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟

2𝜋𝑑𝑎𝑥𝑒𝑙
2

4

=
2𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟

𝜋𝑑𝑎𝑥𝑒𝑙
2 → 𝑑𝑎𝑥𝑒𝑙 = √

2𝐹𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟

𝜋𝜏
= √

2 ∙ 56.6 ∙ 103

𝜋 ∙ 290
 

→ 𝑑𝑎𝑥𝑒𝑙 = 11.2 𝑚𝑚 
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11.7 Spänningskoncentration i boomerang runt axeln vid studs 

 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡å𝑙 ≈ 𝑇ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡å𝑙 [51] 

(6): 𝜎 = 𝐾𝑡 ∙
𝑃

(𝑏 − 𝑑)ℎ
 

𝑅𝑃0.2 = 1000 𝑀𝑃𝑎 

ℎ = 𝑝𝑙å𝑡𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 = 16 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎå𝑙 𝑓ö𝑟 𝑎𝑥𝑒𝑙 = 40 𝑚𝑚  

𝑃 = 𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 

𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [56]: 𝐾𝑡 →

𝐹𝑖𝑔 4.40 (𝑏)

𝑃𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑒𝑑 ℎ𝑜𝑙𝑒
𝑑

𝑏
= 0.67

} → 𝐾𝑡 = 2.8 

𝜎 = 2.8 ∙
10580

(60 − 40) ∙ 15
→ 

𝜎 = 93 𝑀𝑃𝑎 → 93 𝑀𝑃𝑎 ≪ 1000 𝑀𝑃𝑎 𝑂𝐾! 

 

(11): 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑝0.2

SF
→ 𝑆𝐹 =

𝑅𝑝0.2

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

1000

93
→ 𝑆𝐹 ≈ 11 
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11.8 Beräkning av största tillåtna vinkel mellan anläggningsytor 

 

(3): 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡: 𝐹𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑁 

𝑁 = 𝐹𝑙å𝑠 ∙ cos 𝛼 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑦𝑡𝑎: 𝐹𝑙å𝑠 ∙ sin 𝛼 

𝑆𝑡å𝑙 𝑚𝑜𝑡 𝑠𝑡å𝑙 − 𝑠𝑚𝑜𝑟𝑑 𝑦𝑡𝑎 → 𝜇𝑠 = 0.1 

𝐹ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟: 

𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑦𝑡𝑎 → 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑠 ∙ 𝐹𝑙å𝑠 ∙ cos 𝛼 = 𝐹𝑙å𝑠 ∙ sin 𝛼 → 𝐹𝑓 = 𝜇𝑠 ∙ cos 𝛼 = sin 𝛼 → 

0.1 ∙ cos 𝛼 = sin 𝛼 → 0.1 =
sin 𝛼

cos 𝛼
→ 𝛼 = arctan(0.1) → 

𝑆𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝛼 = 5.71° 
  

𝑁 

𝐹𝐿å𝑠 

𝐹𝑓 𝛼 
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11.9 Hållfasthetsberäkning för låsklack 

 

Återspeglar lastfall för balk belastad i utkant: 

 

(7): 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝐿 = 𝐹𝑙å𝑠 ∙ 𝐿 = 10580 ∙ 0.025 → 

𝑀 = 264.5 𝑁𝑚 

(9): 𝑍 =
𝑏ℎ2

6
=

0.035 ∙ 0.0352

6
→ 

𝑍 = 7.146 ∙ 10−6 𝑚3 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
264.5

7.146 ∙ 10−6
→ 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≈ 37 𝑀𝑃𝑎 ≪ 355 𝑀𝑃𝑎 𝑂𝐾! 

(11): 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑝0.2

SF
→ 𝑆𝐹 =

𝑅𝑝0.2

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

355

37
→ 𝑆𝐹 ≈ 10 

[𝑚𝑚] 

𝐿 = 25 

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝐿 

𝑏 = 35 

ℎ
=

3
5
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11.10 Beräkning av minsta nödvändiga vridmoment för fjäder 

 

𝑚𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟 = 3 𝑘𝑔                          𝑚 = 3.4 𝑘𝑔 

𝐴𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

 

(2) ∑ 𝑀𝐵 = 0:   �⃔� = 𝑚𝑔 ∙ 57.5 + 𝑚𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟𝑔 ∙ 130 ∙ cos 3° − 𝑀𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 0 

𝑀𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 3.4 ∙ 9.81 ∙ 57.5 + 3 ∙ 9.81 ∙ 130 ∙ cos 3° → 

𝑀𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟 = 5740 𝑁𝑚𝑚 

 
  

𝑚𝑔 

𝑚𝑣𝑎𝑗𝑒𝑟𝑔 3° 

57.5 

[𝑚𝑚] 

𝑀𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟  

B 
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11.11 Hållfasthetsberäkning för svets runt låsklack  

    

Återspeglar lastfall för balk belastad i utkant: 

 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 (8): 𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼
→ 𝜎 =

𝑀𝑦

𝐼𝑥
 

𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡: 𝑀 = 𝐹𝑙å𝑠 ∙ 𝐿 = 10580 ∙ 57 → 

𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀 = 603060 𝑁𝑚𝑚 

  

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝐿 

𝐹ö𝑟𝑒𝑛𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 
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𝑇𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑥 − 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑛: 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡: 

 

(10): 𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑐 + 𝐴𝑑2 → 𝐼𝐻𝑥 = 2 (
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ𝑑2) = 2 (

35∙53

12
+ 35 ∙ 5 ∙ 502) → 

𝐼𝐻𝑥 = 875279 𝑁𝑚𝑚 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡: 

 

(10): 𝐼𝑉𝑥 = 2 (
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ𝑑2) = 2 (

5 ∙ 1003

12
+ 0) → 

𝐼𝑉𝑥 = 833333 𝑁𝑚𝑚 

𝐼𝑥 = 𝐼𝐻𝑥 + 𝐼𝑉𝑥 = 875279 + 8333333 → 

𝐼𝑥 = 1709062 𝑁𝑚𝑚 
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(8): 𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼𝑥
=

603060 ∙ 50

1709062
→ 𝜎 = 17.64 𝑀𝑃𝑎 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

 

(5): 𝜏 =
𝐹

𝐴
=

Flås

𝐴
=

10580

2(5 ∙ 35 + 5 ∙ 100)
→ 

𝜏 = 7.84 𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

 

𝑅 = √𝜎2 + 𝜏2 = √17.642 + 7.842 → 

𝑅 = 19.3 𝑀𝑃𝑎 → 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠 𝜎𝑣𝑀: 𝑅𝑝0.2 = 355  𝑀𝑃𝑎 → 𝑅𝑝0.2 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 
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(4): 𝜎𝑣𝑀 = 𝜏𝑥𝑦√3 → 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑝0.2 =
𝜎𝑣𝑀

√3
=

355

√3
→ 

𝜏𝑝0.2 = 205 𝑀𝑃𝑎 

(11): 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝜏 =
𝜏𝑝0.2

SF
→ 𝑆𝐹 =

𝜏𝑝0.2

𝜏
=

205

19.3
→ 𝑆𝐹 ≈ 11 
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11.12 Hållfasthetsberäkning för svets runt låskloss 

 

Återspeglar lastfall för balk belastad i utkant: 

 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 (8): 𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼
→ 𝜎 =

𝑀𝑦

𝐼𝑥
 

𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡: 𝑀 = 𝐹𝑙å𝑠 ∙ 𝐿 = 10580 ∙ 27 → 

𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀 = 285660 𝑁𝑚𝑚 

  

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝐿 

𝐹ö𝑟𝑒𝑛𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 
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𝑇𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑥 − 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑛: 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡: 

 

(10): 𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑐 + 𝐴𝑑2 → 

𝐼𝐻𝑥 = 2 (
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ𝑑2) = 2 (

40 ∙ 53

12
+ 40 ∙ 5 ∙ 22.52) → 

𝐼𝐻𝑥 = 101667 𝑁𝑚𝑚 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡: 

 

(10): 𝐼𝑉𝑥 = 2 (
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ𝑑2) = 2 (

5 ∙ 453

12
+ 0) → 

𝐼𝑉𝑥 = 75938 𝑁𝑚𝑚 

𝐼𝑥 = 𝐼𝐻𝑥 + 𝐼𝑉𝑥 = 101667 + 75938 → 

𝐼𝑥 = 177605 𝑁𝑚𝑚 
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(8): 𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼𝑥
=

285660 ∙ 22.5

177605
→ 𝜎 = 36.19 𝑀𝑃𝑎 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

  

(5): 𝜏 =
𝐹

𝐴
=

Flås

𝐴
=

10580

2(5 ∙ 40 + 5 ∙ 45)
→ 

𝜏 = 12.45 𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

 

𝑅 = √𝜎2 + 𝜏2 = √36.192 + 12.452 → 

𝑅 = 38.3 𝑀𝑃𝑎 → 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠 𝜎𝑣𝑀: 𝑅𝑝0.2 = 355  𝑀𝑃𝑎 → 𝑅𝑝0.2 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔: 

(4): 𝜎𝑣𝑀 = 𝜏𝑥𝑦√3 → 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑝0.2 =
𝜎𝑣𝑀

√3
=

355

√3
→ 

𝜏𝑝0.2 = 205 𝑀𝑃𝑎 

(11): 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝜏 =
𝜏𝑝0.2

SF
→ 𝑆𝐹 =

𝜏𝑝0.2

𝜏
=

205

38.3
→ 𝑆𝐹 ≈ 5 

𝐹𝑙å𝑠 = 10580 𝑁 
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BILAGA 12: FEM-analyser 

 

 
Figur 12.1 – FEM-analys boomerang/låsklack vid studs (Hardox) 
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Figur 12.2 – FEM-analys boomerang/låsklack 7 tons sten (Hardox) 
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Figur 12.3 – FEM-analys boomerang/låsklack vid studs (355-stål) 
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Figur 12.4 – FEM-analys boomerang/låsklack 7 tons sten (355-stål) 
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Figur 12.5 – FEM-analys låskloss vid studs (355-stål) 
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BILAGA 13: Ritningar och tillverkningsunderlag 

13.1 Ritningar 

13.2 Tillverkningsunderlag 
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Figur 13.1.1 
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Figur 13.1.2 
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Figur 13.1.3 
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Figur 13.2.1 
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Figur 13.2.2 – Vridfjäder höger 
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Figur 13.2.3 – Vridfjäder vänster 
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