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II 

Sammanfattning 

 
Examensarbete är ett arbete som ger möjligheter för studenter att använda sina kunskaper som har 

erhållits under tre års studier på maskiningenjörsprogramet. Arbetet är ett sammarbete mellan 

studenter på Linneuniversitetet i Växjö och Norden Machinery AB i Kalmar.                                                                                     

Detta arbete introduceras med en inledning som innehåller en bakgrund, problemformulering, 

syfte, mål och avgränsningar. Bakgrunden beskriver allmänt påfyllningsmaskiner och 

påfyllningsmunstycken inom olika industrier. Därefter följer en problemformulering som 

beskriver vilka problem som kan förekomma vid påfyllning av vätskor med låg viskositet.    

Syfte med detta arbete är att designa ett nytt påfyllningsmunstycke som ska förebygga efterdropp 

vid påfyllning av vätskor med låg viskositet(Vattenliknande vätskor). Designen av ett nytt 

påfyllningsmunstycke kommer sedan att presenteras genom olika produktutvecklingssteg. 

Därefter beskrivs olika metoder som används för att samla in olika data genom intervju och 

litteraturstudier.  

Teori i detta arbete utgörs av hypoteser, antagande och satser. Teorin kommer även att beskriva 

en produktutvecklingsprocess som utgörs av olika produktutvecklingssteg, från en idé till färdig 

produkt. Efter teorin analyseras även hållbarhet och miljöpåverkan för det material som används 

för det nya påfyllningsmunstycket. Detta avsnitt beskriver materialets egenskaper, 

återvinningsprocess och hur material relateras till miljön och människan. Därefter följer ett empiri 

avsnitt som baserar sig på arbetets teori. Empirin beskriver genomförandet av 

produktutvecklingssteg för att kunna utveckla ett nytt påfyllningsmunstycke, från början till 

resultat. 

Resultat och analys beskriver slutprodukt som utförts genom empiri. Detta avsnitt presenterar 

även de produktidéer som har utvecklats under produktutvecklingsprocessen. Därefter analyseras 

slutprodukten för att se om det nya påfyllningsmunstycket har besvarat undersökningsfrågan.  

Arbetet avslutas med diskussion och slutsats, där beskrivs hur arbetet har gått och vilka hinder 

som har uppstått under arbetets gång. 
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Summary 

 

Thesis is a work that provides opportunities for students to use their knowledge obtained 

during three years of study at the machine engineering programs. The work is a collaboration 

between students at Linnaeus University in Växjö and Norden Machinery AB in Kalmar. 

This work introduces with an introduction that includes a background, problem, purpose, 

goals and limitations. The background describes general of filling machines and filling 

nozzle in various industries.  After the background a problem describes how problems can 

occur during the filling of low viscosity liquids. 

Purpose of this work is to design a new filling nozzle to prevent dripping after the filling of 

low viscosity fluids (water-like liquids). The design of a new filling nozzle will be presented 

through various product development stages. After the purpose part , different methods will 

be  used to collect various data through interviews and literature studies. 

Theory in this work covered by the system of hypotheses, adoption and kits. The theory will 

also describe a product development process that explains various product development 

stages, from a concept to finished product. The theory part is also conducted with a durability 

and environmental impact of the materials part, used on the new refill nozzle. This section 

explains the properties of materials, recycling process and the materials related to the 

environment and humans. Then, an empirical section based on theory part. The empirical 

data describes the use of the product development stage to perform a new filling nozzle, from 

the beginning to the result. 

The results and analysis part describes the finished product based empirical part. This section 

also presents the product ideas that have been developed during the product development 

process. After the result, the final product will be analyzed to see if the new filling nozzle has 

answered the investigation question. The work concludes with discussion and conclusion, 

which describes how the work was executed and what obstacles have arisen during the work. 
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Abstract 

 

Arbetet handlar om att utveckla ett påfyllningsmunstycke som ska förebygga efterdroppning 

vid påfyllning av vätskor med låg viskositet. 

Problematiken som berör detta arbete kommer att tas upp samt grundprinciper kommer att 

disskuteras. 

En produkt utvecklas och presenteras i detta arbete. 

Nyckelord: Påfyllningsmunstycke, viskositet, cykelhastighet 
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Förord 

 

Detta examensarbete är ett sammarbete mellan Linnéstudenter och Norden Machinery AB i 
Kalmar.  Detta arbete skapades då Norden sökte hjälp för att konstruera ett nytt 
påfyllningsmunstycke, för att förebygga efterdropp av vätska.   

Detta arbete har även gett möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper som har erhållits inom det 
maskintekniska programmet.   

Mycket tid och arbete har lagts ned för att utföra ett examensarbete på en hög akademisk nivå. 

Ett stort tack till Björn Liljegren som är teknisk ansvarig för tubfyllning på Norden Machinery 
för hans hjälp och tålamod vid utförande av detta arbete.  Tackar även Lars Ericsson för hans 
stöd och handledning under arbetets gång.  

Förordet avslutas sedan med ett tack till Henrik Evertsson på studieverkstan och examinator 
Izudin Dugic för deras råd och kommentarer. 

 

 

Växjö, 2015-06-07 

Danijel Sranka 

Abdul Al-Windy 



VI 

Ordlista  

 

Påfyllningsmunstycke: är ett munstycke som levererar vätskan till tuben eller liknade kärl 

Rostfritt stål (stål typ EN1.4301): är en typ av stål som används i livsmedel/läkemedels 

industrier  

Korrosionsbeständigt: Motstånd hos materialet är dess förmåga att motstå korrosion i en 

viss miljö eller i en grupp miljö 

Skjuvspänning: Tvärspänningar som erhålls vid belastning av en detaljs yta   

Dragpåkänningar: Dragkraften ger upphov till dragpåkänningar när exempelvis en stång 

belastas med dragkraft  

Effektivitet och lönsamhet: Två begrepp inom ekonomi som beskriver hur bra ett företag är 

på att omvandla resurser till produkter  

       Cykelhastighet: Produktionshastighet  

Designcykel: Produktutvecklingsprocess  

Morfologisk matris: En metod där olika lösningsförslag ställs upp 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1700- talet påbörjades en historisk förändring av världen, den industriella 

revolutionen. Samhällsekonomin förändrades helt vilket gjorde att den 

jordbruksbaserade ekonomin ändrades till en ekonomi baserad på industriell 

produktion
1
. Användning av mekaniska föremål (Maskiner) speglar en bild av 

industriproduktionen och dess effektivitet. En maskin är en sammansättning av en eller 

flera komponenter som samarbetar för att uppnå ett visst förutbestämt mål
2
.                                                              

Ett av de många mål som strävas efter idag är att förbättra anläggningars effektivitet och 

lönsamhet
3
. Även om utvecklingen de senaste två hundra åren gått oerhört snabbt finns 

det goda skäl att anta att de största tekniska framstegen ligger framför oss 
4
. Teknikens 

möjligheter är i högsta grad beroende av människans förmåga och möjligheter att 

använda den på nytt sätt. 

Inom livsmedelsindustrin kan man se att det ständigt utvecklas nya produkter, där 

livsmedelstillverkaren ständigt möts av snabba förändringar och hög konkurrens från 

den globala miljön
5
. De livsmedelindustrier som köper in mest livsmedelsprocesser 

globaliserar sina leverantörskedjor för att använda kapital utrustningar för tillverkning 

av produkter
5
. En av de viktigaste råvarorna i livsmedelstillverkning är olika typer av 

stärkelser som används för att ändra struktur och viskositet i livsmedel, vilket innebär att 

stärkelse till stor del används i förtjockningsmedel, gelatinmedel, bulkmedel samt 

vattenhållande medel
6
.    

Det finns många typer av påfyllningsmaskiner som används för paketering av olika 

produkter inom livsmedelindustrin
7
. Läkemedel-, kemikalie- och oljeindustrin utgör 

exempel på branscher där påfyllningsmaskiner används för att effektivisera paketeringen 

av en produkt
8
. I en påfyllningsmaskin används operationscykler som innehåller olika 

steg för att få vätskor i behållare
9
. Dessa operationscykler börjar oftast med att 

behållaren genomgår olika steg av förbehandlingar innan påfyllning av vätska sker
9
. Vid 

påfyllning används ett påfyllningsmunstycke som är konstruerat på ett sådant sätt att 

vätskan lätt kan strömma igenom munstycket
10

. 

 

 

 

 

 



2 

 

Eftersom påfyllningsmunstycken har stort användningsområde inom livsmedelsindustrin 

tillverkas munstyckena oftast i rostfritt stål. Rostfritt stål är en idealisk metalltyp som 

används i samband med livsmedel, detta för att metallen inte överför smak eller 

missfärgning till vätskan. Rostfritt stål är ett starkt material som är lätt att rengöra och 

kan formas till olika former för livsmedelsförvaring
11

. Ett exempel som används för 

livsmedelshantering är ståltypen EN1.4301. Inom läkemedelsindustri och den kemiska 

industrin används det austenitiska rostfria stålet för att materialet har sega egenskaper 

och är korrosionsbeständigt
12

. 

Rätt material och rätt storlek är viktiga komponenter vid konstruktion av 

påfyllningsmunstycke. Detta gör att tekniska innovationer och ständiga förbättringar av 

påfyllningsmunstycken kräver mer anpassning till större utbud av vätskefyllning
13

. Den 

mest kritiska faktorn som finns i alla påfyllningsprocesser är vätskans viskositet
13

. 

Viskositeten är den enhet som beskriver vätskans motstånd vid flöde, vilket innebär att 

vätskans motstånd relateras till skjuvspänning och dragpåkänningar
14

. Vätskor med hög 

viskositet har större flödesmotstånd där det krävs höga fysiska krafter för att vätskan 

skall deformeras. Vätskor med låg viskositet har mindre inre flödesmotstånd, där 

vätskan är tunn och rinner lättare
15

.  

Fyllning av vätskor med låg viskositet och höga vätskeflöden skapar risk för 

efterdroppning i fyllningsmaskinen, detta medför att noggrannheten för fylld volym 

minskar, sämre försegling av tub samt nedsmutsning av fyllningsmaskinen riskeras.                                                                                                                                                      
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1.2 Problemformulering 

Påfyllningsmaskiner används för ett stort antal vätskeprodukter varje dag, vilket innebär 

att företagen ställer höga krav på effektivitet och lönsamhet. Det största problemet vid 

påfyllning av lågviskös vätska är efterdroppning.  

Med vald produktionsvolym skapas också en viss flödeshastighet som kan medföra 

större risk för stänk. Efterdroppning gör att vätska stänker ut på maskinlinjen och andra 

delar av påfyllningsmaskinen. Detta medför dålig noggrannhet, försämrad tubförsegling 

och nedsmutsning. Frekvent maskinrengöring är tidskrävande och kostsamt för 

företaget, vilket företaget vill undvika. 

Den maskin som används på Norden Machinery för fyllning av vätskor med låg 

viskositet har en cykelhastighet på 60 tuber/min. Det innebär att det tar 0,6 sekunder för 

maskinen att lyfta en behållare upp till ett påfyllningsmunstycke samtidigt som den 

valda pumpen förbereder påfyllningen av vätska. Påfyllning av vätska sker under 0,3 

sekunder medan tuben sänks ner tillbaka till maskinlinjen. 

Eftersom det produceras stora volymer av vätskeprodukter under kort tid är det svårt att 

hitta en påfyllningspump som klarar av höga flödeshastigheter och ska vara tillräckligt 

tät för att förebygga vätskespill. Vätskespill kan också förebyggas om 

påfyllningsmunstyckets diameter anpassas till den valda tubens diameter. 

Problemformulering kan sammanfattas i en undersökningsfråga: 

”På vilket sätt kan man designa ett påfyllningsmunstycke för att undvika efterdroppning 

och skvätt vid en påfyllningsprocess” 
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1.3 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utveckla ett påfyllningsmunstycke, vilket ska förbättra 

effektiviteten, öka lönsamheten och förbättra företagets arbetsmiljö.  

1.4 Mål 

För att uppnå syftet med att utveckla ett påfyllningsmunstycke som ska förbättra 

effektiviteten, öka lönsamheten och förbättra arbetsmiljön krävs att vissa mål uppnås.                                                                                                     

Övergripande mål med detta arbete är att designa ett påfyllningsmunstycke för 

påfyllning av vätska med låg viskositet, där man undviker skvätt av vätska samt att 

förebygga efterdroppning. 

Delmål 1 

Utveckla ett påfyllningsmunstycke som stoppar vätska efter påfyllning av produkt 

Delmål 2  

Utveckla konstruktionen med flera komponenter (munstyckshylsa, munstycksände och 

munstycksventil).  

 

1.5 Avgränsningar  

 Egna tester utförs inte i detta arbete. 

 Arbetet begränsas till att endast behandla påfyllningsmunstycke dvs. 

kringutrustning såsom pump m.m. behandlas inte. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapliga synsätt  

2.1.1 Positivism 

Positivismen uppstod på 1800-talet, vilket kan förbindas till den franska filosofen 

Aguste Comte(1798-1857). Han ville att all forskning skulle gränsas ner till det positiva, 

vilket Comte ansåg var något nyttigt för människan. Comte ville att människan skulle 

använda sina sinnen för att få en systematisk observation av verkligheten och inte en 

spekulation
12

. Eftersom spekulation är en faktor där man söker sig förbi den förnimbara 

erfarenhet i syfte att framställa teser om vad som skapar ett sammanhang i ett 

mångfaldigt framträde
11

. 

Positivismen är ett av de viktigaste vetenskapliga synsätten. Den positiva metoden 

består i att reducera det kvalitativa till det kvantitativa, väl att märka inom existensens 

alla områden, i naturen såväl som i det sociala
11

. De metoder och synsätt som används 

sprider sig även till andra vetenskapsområden. Positivism har två kunskapskällor, 

iakttagelse och logik. Iakttagelse: är empirisk kunskap vilken erhålls med hjälp av våra 

sinnen (Människors fem sinnen). Logik har sin egen karaktär jämnfört med iakttagelsen, 

vilket innebär att inom logiken används människans intellekt och sättet att använda 

språket
1
. 

2.1.2 Hermeneutik 

Inom Hermeneutiken kan olika empiriska datamaterial analyseras och tolkas. Det kan 

vara t.ex. dagböcker, uppsatser samt teckningar. Dessa datamaterial kan vara 

självständiga samtidigt som det alltid finns i ett sammanhang mellan en tidsanda och en 

situation
8
.   

Hermeneutik är lika viktig som positivism bland de vetenskapliga synsätten. Den 

handlar om hur människor tolkar och skriver empiriska datamaterial, vilket kan leda till 

att hermeneutiska vetenskapliga synsätt är mer osäkra jämnfört med Positivismen
1
.                                                                                                                          

Hermeneutiken kan fördjupa människans tolkning av kvantitativa data som till exempel 

frekvenstabeller och kvantifierbara kategorier som stödjer en förstärkning av en rimlig 

tolkning
8
. 
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2.1.3  Vetenskapliga synsätt i detta arbete  

Från de två vetenskapliga synsätten kan olika synsätt relateras till detta arbete. Arbetet 

baserar sig på positivism. Anledningen varför positivismen valdes i detta arbete är pga. 

det data som har samlats in är mer faktabaserad. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt   

2.2.1 Induktion 

De allmänna, generella slutsatser som kan tas från faktabaserade faktorer vilket kallas 

för Induktion-angreppssätt
1
. Det innebär att sätta sig in i en verklighetsituation, där olika 

mönster hittas för att slutligen resultera i en sammanfattning av modeller och teorier
4
. 

Genom induktion kan man utifrån observation av realitet söka sig fram till 

konsekvenser, exempelvis allmänna regler
2
.  

 

2.2.2 Deduktion 

Ordet deduktion leder tillbaka till den rationalistiska tanketraditionen som i sin tur leder 

tillbaka till antikens två största filosofer, Platon och Aristoteles. Dessa två filosofer var 

intresserade av hur människor producerar stadiga kunskaper 
12

.                                              

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras av den vetenskapliga teorin för att ställa 

upp ett antal premisser som utgår ifrån sanna premissier
5
. Slutsats erhålls sedan genom 

en giltig deduktion om den är falsk, vilket kan resultera i att en av premisserna är 

falska
13

.                                                                                                                                            

2.2.3 Abduktion  

Den första filosofen som nämnde ordet abduktion som bevisföringsform var Charles 

Sanders Peirce. Denna bevisföringsform skiljer sig lite från den hypotetiska-deduktiva 

metoden genom den utgångspunkt och tillvägagångsätt vid uppställning av hypoteser
12

.   

Abduktion är en sammanställning av Induktion och Deduktion.  Samtidigt som en 

abduktiv metod används kan en empirisk sökning av ett antal sanna faktorer göras för att 

leda till undersökningsteorier. Dessa teorier kan sedan prövas med deduktiv metod eller 

en induktiv metod med de fakta som har samlats in
4
.   
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2.2.4  Vetenskapligt angreppsätt i detta arbete  

I detta arbete kommer både induktiv och deduktiv metod att användas. Genom att 

använda en induktiv metod måste nya idéer för påfyllningsmunstycket sättas i en 

verklighetssituation, där en verklighetsbild erhålls om hur dessa idéer för 

påfyllningsmunstycket kommer att fungera vid påfyllning av vätskor med låg viskositet.                                                                                                                             

Genom att kombinera den deduktiva metoden med induktiva metoden kan logiska 

slutsatser dras från tidigare teorier och studier av påfyllningsmunstycken för att hitta 

möjliga lösningar till det nya påfyllningsmunstycket.  

 

2.3 Undersökningsmetod  

Vid användning av en viss typ av metod erhålls en viss typ av data, där en 

undersökningsmetod kan både innehålla kvantitativa- och kvalitativa metoder
3
.  

 

2.3.1  Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att olika hårddata samlas in (siffror, tal och andra 

mängdtermer) som sedan kan mätas
3
. Vid mätningar av data kan abstrakta teoretiska 

begrepp förekomma vid generering av mätdata. Exempel på abstrakta teoretiska begrepp 

kan vara känslor som blir svåra att generera mätdata från 
10

.                                                                                              

En bra kvantitativ metod kan vara enkäter som innehåller skrivna frågor med fasta 

svarsalternativ
9
.  Kvantitativ metod är en sådan metod där all data inte kan mätas, vilket 

innebär att det finns en gräns för eventualitet till kunskap för kvantitativa studier
4
. 
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 2.3.2  Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod innebär att olika data samlas in som berättar om de kvalitativa (icke 

mätbara) egenskaperna i en undersökningsenhet, vilket kallas för mjukdata
3
. Mjukdata 

kan vara bland annat intervjuer, observationer, föremål och symboler, där mjukdata 

används som enskilda datainsamlingskällor
14

.                                                               

Den Kvalitativa metoden kan även användas för att forma en djupare uppfattning för ett 

specifikt problem
4
. Genom användning av den kvalitativa metoden är chansen större att 

informationen kommer fram i jämförelse med den kvantitativa metoden. Kvalitativ 

metod ger fokusgruppen större befrielse att lämna sina åsikter.                                                                                      

Den kvalitativa metoden är dessutom en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket kan 

beskrivas som en tolkningsinriktad metod. Det innebär att en förståelse måste skapas för 

att förstå den sociala verkligheten, där kvalitativa metoden grundar sig på hur deltagarna 

i en viss miljö tolkar denna verklighet
10

.   

2.3.3 Undersökningsmetod i detta arbete  

I detta arbete kommer en kvalitativ metod att användas för att få en djupare förståelse av 

det data som har samlats in. Eftersom studenterna anser att kvalitativ metod passar bra i 

detta arbete kommer intervjuer att göras på företaget. Anledning till att varför bara 

intervjuer används i detta arbete är för att arbetet begränsas och för att intervjuer 

genererar mycket information på kort tid. 

2.4 Datainsamling  

Datainsamling kan beskrivas som en insamling av olika typer av data, vilka kan 

definieras som primärdata och sekundärdata. Primärdata samlas från olika källor t.ex. 

självstudier, intervjuer och observation. Sekundärdata erhålls genom insamling och 

studier av litteratur, filmer och tidskrifter
4
.  

2.4.1 Litteraturstudie 

Litteratur kan definieras som är en form av skrivet material som till exempel böcker, 

tidskrifter och broschyrer. Det är viktigt vid litteraturstudier att vara medveten om att 

informationen kan vara vinklad eller inte heltäcktande
4
.                                                                                

Fördelen med att använda litteraturstudier är att under en kort tid med otillräckliga 

ekonomiska resurser ta del av mycket information. Genom att använda litteraturstudier 

kan teoretiska referensramar bildas för att kunna studera den information eller kunskap 

som finns inom det valda området. Nackdelen med litteraturstudie är att det inte framgår 

nog för vilken metod och syfte som används för att samla in information
4
.   
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2.4.2 Intervjuer  

Intervju är en vanlig frågemetod som används för att samla in information och data. 

Denna metod baserar sig på utfrågningarna som sker genom personlig direktkontakt 

eller via telefon, SMS och E-mail
4
. Med hjälp av intervjuer erhålls data som har i syfte 

att användas i den aktuella studien
4
. Intervjuer kan förekomma i olika former: 

strukturerad intervju: intervju med förbestämda frågor i förhand.  

semi-strukturerad intervju: frågor som förmuleras i efterhand, där ett ämnesområde är 

bestämt   

ostrukturerad intervju: frågor som kan förekomma efter diskussion.  

Intervjuer kan utföras med hjälp av en enskild person eller en grupp, vilket kan bero på 

hur stort innehåll ett arbete har
4
.  

 

2.4.3 Datainsamlingsmetoder i detta arbete 

Det finns många olika datainsamlingsmetoder som kan utnyttjas för att hitta den 

information som behövs. I Teoridelen kommer många litteraturstudier att utföras genom 

att hitta information från olika källor, där dessa källor ska hjälpa till att generera fler 

idéer till den nya påfyllningsmunstycket. Varför denna metod används är pga. 

litteraturstudier nyttjas för att hitta så mycket information som möjligt om 

påfyllningsmunstycken under en viss begränsad tid.                                                                        

I detta arbete används även en strukturerad intervju, där förbestämda frågor skapas i 

förhand. Genom att använda förbestämda frågor blir det lättare att intervjua företaget 

samt samla in mer information om påfyllningsmunstycke. 
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2.5 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och Reliabilitet är begrepp som är ursprungligen framtagna för studier med 

kvantitativa ansatser, där studierna sedan tillämpandes med kvalitativa ansatser
6
. Det 

finns två regler som är bra att tänka på när det gäller Validitet och Reliabilitet. Den 

första är ”Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet ” och den andra ”Hög validitet 

förutsätter hög reliabilitet” 
6
. 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva den kvalitet som nyttjas vid 

mätningar av data. Validitet kan ökas genom att använda många olika perspektiv, 

exempelvis genom triangulering
4
.   

Reliabiliteten är en grad av tillförlitlighet i mätinstrument, dvs. i vilken utsträckning 

erhålls samma värde vid upprepning av en undersökning
4
. Undersökningens resultat 

bestäms av hur mätningar utförs och hur noggrann undersökaren är vid bearbetning av 

information
6
. 

 

 

2.5.1 Validitet och Reliabilitet i detta arbete 

Validitet i detta arbete kommer att stärkas genom att författarna utför intervjuer på 

Norden Machinery. Dessa intervjuer genomförs för att få mer information om hur det 

nya påfyllningsmunstycket ska utvecklats. Genom att söka relevanta referenser och 

vetenskapliga artiklar stärker man validiteten ytterligare i detta arbete. Litteraturstudie 

har även används i detta arbete för att kunna beskriva produktutvecklingsprocess som 

har utförts. 
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3. Teori  

3.1 Produktutvecklingsprocess  

Designprocess är en process som består av en designcykel som innehåller olika 

designsteg, där dessa steg utgår från en ide till en färdig produkt. Processen används på 

olika produkter för att förutse problem och sammanhang som kan uppstå under 

designprocessens gång
1
.  

Spara tid, pengar och erhålla bättre kvalité på produkt är de fördelar som erhållas vid 

användning av denna process
1
.                                                                                      

Denna process består av åtta steg
2
: 

 Definiera: Samla in kundens krav och önskemål. 

 Mäta: Se vad som finns på markanden och fastställ mål. 

 Utforska: Generera idéer som kan lösa problem. 

 Optimera: Jämföra koncept med varandra och välj det bästa. 

 Utveckla: Gå vidare med det valda konceptet och utveckla i detalj. 

 Verifiera: Test av koncept. 

 Genomför: Slutföra projektet. 

 Repetera: Om något har missats eller något som behöver göras om. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 1 Arbetscykel för produktutvecklingsprocess
2
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3.1.1 Definiera projekt 

Ett designprojekt startas med en ide
2
.  Det kan vara ett problem som ska lösas eller en 

ide som kan vara lösningen på ett problem. Vid val av projekt ska konstruktören 

fokusera på ett projekt som passar konstruktörens områdeskompetens, där tid och pengar 

kan spenderas
2
. Detta avsnitt innehåller olika designsteg för att underlätta för 

konstruktören vid start av ett projekt
2
. 

 

3.1.1.1 Val av projekt 

Idéer till ett projekt förekommer oftast från samhällsproblem eller problem vid 

tillverkning av en produkt och därför är det viktigt att konstruktören väljer ett projekt 

som kan klaras av
3
. Vid ett val av projekt är det viktigt att skala ner ett projekt till små 

områden där fokusen ligger på att ta de lättare delarna först och sedan fokusera mot de 

svårare och mer givande delarna av projektet
3
.  

 

3.1.1.2 Skiss av koncept 

Inom olika yrken används skisser för att visualisera konstruktörens idéer och lösningar
4
. 

Genom att använda skisser erhålls ett snabbt sätt att skapa en grundläggande 

sammansättning av idéer
5
. Oavsett hur dålig den konstnärliga kvaliteten på skissen är, är 

det viktigt att påbörja processen genom en visualisering av ideer
2
. Ju mer konstruktören 

kan uttrycka sina idéer visuellt med skisser desto mer kan konstruktören delta i 

designprocessen
2
. 

 

3.1.1.3 Identifiera rollerna 

Vid identifiering av roller är det viktigt att identifiera de individer som är intresserade av 

produkten
2
. Eftersom det finns många olika individer blir det lättare att dela in dessa 

personer i grupper
2
.                                                                                                                                                          

Ägaren, kunden och användaren är tre grupper som påverkar konstruktionen av 

produkten, där ägaren är den person som sätter olika mål för design samt godkänner 

viktiga designbeslut
2
. Kunden är den person som köper den godkända designen och 

överför den till användning. Användaren är den person som använder designen för 

godkända ändamål
2
. Anledningen till att dessa tre grupper identifieras är på grund av att 

dessa grupper definierar användbara synpunkter på produkt
2
. 
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3.1.1.4 Definiera problem 

 3.1.1.4.1 Definiera systemets gränser 

Systemets gränser beskriver vad som ligger inom ramen för konstruktionen och vad som 

är utanför designens omfattning
2
. Denna metod används för att få en större grupp av 

personer att kommunicera med varandra och förstå projektets innehåll
2
. Genom att 

koppla den senare punkten "Dokumentera ramen för system" erhålls en bättre bild hur 

objekt i ett system relateras till varandra
2
. 

 

 3.1.1.4.2 Dokumentera ramen för system 

De objekt som existerar i ett system relateras till varandra med hjälp av ett 

kontextdiagram
2
.  Ett kontextdiagram underlättar för ett designteam eller en individ att 

ta fram en modell på hög nivå av befintligt system vilket definierar gränsen för 

systemets intresse och dess interaktioner med kritiska delar i sin omgivning
6
. 

 

3.1.1.4.2.1 Kontext diagram 

Kontext diagram baserar sig på ett grafiskt diagram som klargör gränser för att projekt 

eller en process, där diagramet visar samspelet med andra system och användare
7
.                                                                    

Kontext diagram kan beskrivas genom tre huvuddelar: 

Processen: kan beskrivas med en skiss där rundade rektanglar visar en process eller 

aktivitet. Vid en process måste en förplanering av process göras för att ange vart data 

ska transporteras, lagras och distribueras.                                                                                                                                                     

Externa enheter kan vara en person, en sak, datakälla eller en destination som startar 

processen.  Genom att skissa rektangulära rutor i ett kontext diagram erhålls en bättre 

bild av vilka de externa enheterna är.                                                                                                                                                                          

Dataflöde är den sista huvudelen som beskrivs genom pilar. Dessa pilar sammankopplar 

huvudprocessen med de externa enheterna för att visa dataflödet mellan processen och 

de externa enheterna
7
. 
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 Ett kontextdiagram används för att
6
: 

 hjälpa att identifiera delar i miljön för systemet med intresse att de integrerar 

 Tillåta hela designteamet att dela information. 

 Identifiera och definiera yttre gränssnitt till system. 

 

Fördelar med kontextsdiagram
8
: 

 Inga tekniska kunskaper förutsätts eller krävs för att förstå diagrammet 

 Lätt att ändra på grund av dess begränsade negation 

 Kan gynna en bred publik, inklusive intressenter, affärsanalytiker, 

dataanalytiker och utvecklare. 

Målet med att skapa ett kontextdiagram är att få respons från intressenter och identifiera 

delar som kan ha missats medan projektet fortfarande är i första designskedet
7
. 

 

3.1.1.4.3  Samla in kundens kommentarer 

Det finns många sätt att samla in kundens kommentarer. Ett av de bästa sätten är att 

spendera tid med kunden, på kundens arbetsplats
2
. Kundens kommentarer är viktiga och 

avgörande, ger besked om kundens behov och smak, särskilt när det introduceras nya 

produkter
9
. Dessa kommentarer hjälper konstruktören att bestämma vad som är viktigt 

för kunden
9
. 

För att samla in kundens kommentarer används olika steg som till exempel: 

 Fråga potentiella användare och kunder, för att kunna utföra en undersökning. 

 Utföra prototyper av produkt som sedan skickas till kunden, där kunden kan 

göra egna produktutvärderingar. 

 Undersöka tidigare produkter som relaterar till konstruktörens produkt och se 

hur kunder kommenterat tidigare produkter. 

Samla in användbara kommentarer från kunden är ett kritiskt behov för konstruktören.  

Genom att samla in information kan konstruktören nyttja bra information vid viktiga 

produktbeslut
2
. 
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3.1.2 Mäta kundens behov 

3.1.2.1 Vikta produktmålen 

Genom att vikta produktmålen måste konstruktören tänka på vilka produktmål som är 

mer viktiga och de mål som är mindre viktiga för att hitta en bättre väg till framgång för 

produkt. Om konstruktören vill tillverka ett fordon som är lätt att manövrera i trafiken 

kommer det att tillverkas en motorcykel, däremot om konstruktören vill tillverka ett 

fordon där kunden vill undvika regn kommer det att tillverkas en bil
2
. kompromisser är 

alltid nödvändiga.   

När konstruktören viktar och rankar produktmålen finns det alltid problem som kan 

förekomma: 

1. Kommer viktning och rankning av produkt vara nödvändig? 

2. Vem kommer att utföra rankningen(ägaren, kunden eller användaren)? 

3 Måste företaget ranka produktens pris mot de priser som finns ute på marknaden? 

4. Kommer människorna vara uppriktiga när de avslöjar sina preferenser? 

Alla dessa frågor är giltiga och viktiga frågor, där ingen av dessa frågor kan besvaras 

entydigt.                                                                                                                               

De resultat som erhålls genom att vikta produktmålen kan sedan sättas in i ett 

kvalitetshus för definiera relationen mellan kundens krav och den karaktär produkten 

har
10

. 
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3.1.2.2 Kvalitetshus  

Historia 

Kvalitetshuset grundades av de två japanska professorer Yoji Akao och Shigeru Mizuno, 

systemet blev färdigutvecklat 1966 och kom till användning i olika delar av världen. 

QFD var först riktad mot tillverkningsindustrin vilket senare spreds till exempel 

objektorienterad programmering
11

.                                                                                                                                     

I USA kom den första exponenten av QFD som först förbrukades av ”Big Three” 

automatiska tillverkare under 80-talet samt några ledande företag inom andra 

tillverkningsområden
12

. 

Teori 

Systemet definieras genom att avgränsa varje term i ”Quality Function Deployment” för 

att få en bättre bild om vad QFD betyder
13

: 

Quality - Möta kundens krav 

Function - Vad måste göras  

Deployment - Vem ska göra det, när? 

QFD används för att definiera relationen mellan kundens krav och den karaktär 

produkten har. Relationen sammanfattas genom insättning av relationerna i en 

husformad matris(House of Quality). ”House of Quality” som baserar sig på sex 

komponenter, vilket inkluderar kundens krav, tekniska krav, planeringsmatris, inbördes 

matris, teknisk korrelationsmatris, teknisk prioritering/ målsektioner
10

.  

3.1.2.2.1 Kundens krav 

Kundens krav är ett av de första stegen som specificerar kundens behov. Detta lägger 

grunden för en klar definierad satsning som säkrar att projekt eller en process är väl 

genomtänkt innan vidare utveckling. ”Klargörande av kundens krav” och ”Specificera 

kundens behov” är två huvudgrupper som beskriver kundens krav
10

. 

Klargörande av kundens krav: beskriver de önskemål som är viktigast för kunden. 

Det är viktigt att förstå de önskemål från varje kund och formulera dessa svar till 

ingenjörsmässiga specifikationer
10

. 

Specificera kunden behov: beskriver hur konstruktören översätter kundens önskemål 

till enskilda specifikationer. Varje specifikation har sitt ursprung från olika områden., 

där konstruktören använder sig av kända data och studier som kan relateras till kundens 

krav
10

. 
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3.1.2.2.2 Tekniska design krav 

Tekniska krav utvecklar QFD processen ännu mer, där konstruktören måste identifiera 

vad kunden vill ha som sedan ska uppfyllas för att göra kunden nöjd. När alla kraven är 

identifierade är det viktigt att veta vad måste göras i produktkonstruktionen för att 

fullfölja viktiga krav
10

. 

 

3.1.2.2.3 Kundens värdering  

I det här avsnittet är det viktigt att se hur företagen möter kundens krav som sedan 

jämnförs med konkurrenternas produkter. Kunden använder sedan betygskala mellan 1-

5 för varje krav, där kundens betygsättning kombineras med den utförligheten som har 

utförts för varje krav för att få övergripande bild av utförlighets-mätning
10

. 

 

3.1.2.2.4 Inbördesmatris  

Inbördesmatris beskriver hur viktig kontakten mellan kundens produktkrav och 

mätnings-utföranden är för att förbättra produkten. Genom kundens översikt kan 

konstruktören skapa en strategi för att utveckla produkten. Efter att konstruktören sätter 

upp en basmatris är det viktigt att relationen mellan kundens krav och mätning av 

utförligheten stämmer med varandra. Relationen beskrivs genom insättning av symboler 

som beskriver tre olika relationsbetyg (hög, medium och låg relation)
10

. 
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3.1.2.2.5 Teknisk korrelationmatris  

Teknisk korrelationmatris är det femte steget i QFD, där kundens krav översätts till 

fysiska designelement. I detta moment är det viktigt att kundens krav och produktens 

krav överensstämmer annars sker det designkonflikter
14

. 

Följande symboler visar hur stor effektivitet varje krav har: A - stark positiv, B – 

positiv, X – negativ, XX – stark negativ. Dessa symboler överförs sedan i celler, där 

korrelationer mellan dessa element identifieras.                                                                       

De element med starka korrelationer ger starka signaler till ingenjörerna som betyder 

god kommunaktion och kordination mellan dessa element. Om elementen har dålig 

korrelation måste konstruktören kompromissa olika konstruktionsbeslut för att 

vidarutveckla produkten 
10

. 

 

3.1.2.2.6 Tekniskt krav/målsektioner  

Tekniskt krav/målsektioner är det avslutande steget i en QFD. I detta steg erhåller man 

slutgiltig outputs från matrisen, vilket ger en uppsättning av målvärden för varje tekniskt 

krav 
10

.                                                                                                                                

Genom att använda QFD processen förekommer gemensamma visioner bland 

medlemmar och ledning. Metoden ger även en bättre synlighet för varje steg i projektet 

innan konstruktören dyker in i utvecklingen och genomförandet av projektet
15

. 
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3.1.3 Utforska designkoncept 

För att skapa en produkt måste konstruktören gå igenom en produktutvecklingens 

processteg
16

. Processtegen börjar oftast med produktidéer, där konstruktören går igenom 

lika steg för att generera detaljer för att få produkten byggd
16

. Första steget i en 

utforskningsprocess är att upptäcka koncept som kan relateras till design problem
2
.                                                                                                                                                  

För att upptäcka designkoncept används dessa designsteg
2
: 

 Klargöra problem och bryta ner till funktioner. 

 Brainstorm och forskning  

 Organisera konceptfragment 

 

3.1.3.1 Klargöra problem och bryta ner till funktioner 

Nedbrytning av problem är en viktig del i början av projektstadiet
17

. Nedbrytningsbeslut 

vid tidiga projektstadier påverka hur designproblem är modulerade vid större system
17

. 

När designproblemet identifieras kan problemet brytas ner i mindre element och 

vidareraffinera problemets individuella karaktär
18

. Meningen med att bryta ner 

problemet i mindre element betyder att konstruktören får ytterligare inblick i problemet 

och får bättre förståelse till kundens krav
18

. 
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3.1.3.2 Brainstorming 

Historia 

Brainstorming begreppet grundades av amerikanen Alexander F. Osborn. Han 

definierade brainstormingen som en kreativ sammankomst, vars enda syfte är att 

producera en checklista av idéer som sedan skall utvärderas och bearbetas vidare. 

Brainstormingen identifierades endast som ett av de olika verktyg för att generera idéer, 

där generering av idéer skissades som en aspekt av olika kreativa problemlösnings 

processer
19

.    

Teori 

Brainstorming är ett verktyg som hjälper företaget att generera kreativa lösningar till ett 

problem. Genom att använda brainstorming erhålls ett nytt sätt att se saker på, vilket 

även hjälper konstruktören att övervinna många av de frågor som kan ge problem 
20

. 

Brainstorming fungerar på ett sådant sätt att man fokuserar på problemet och sedan 

komma upp med så många lösningar som möjligt. Verktyget ger också kvalitativa 

insikter som även ingår i kedjan av problemlösning
21

. 

Brainstorming baserar sig på fyra regler som syftar till att minska de sociala 

hämningarna bland gruppmedlemmar, stimulera idé-generering och ökning av 

kreativitet
22

.  

Dessa regler som brainstormingen baserar sig på är: 

1. Kom upp med så många idéer som möjligt. 

2. Kritisera inte andras medlemmars idéer. 

3. Välkomma ovanliga idéer. 

4. Utöka och utveckla befintliga idéer.    

Många studier har visat att brainstormingsregler förbättrar gruppens prestanda i 

förhållande till en grupp med inga specifika regler. Orsaken till denna förbättring är pga. 

projektteamets förmåga att strida mot problem som kan förekomma
23

.   

Genom att följa arbetsprocessen i en brainstorming erhålls en bättre förståelse för vilka 

idéer som kommer att bli viktiga för företaget
24

. Feedback är en av de viktiga faktorerna 

vid brainstorming som definieras genom en mängd av information som erhålls av 

outputen(Den som ger feedback till exempel kunden eller projektledare) till inputen 

(Den som får feedback till exempel designteamet), där informationen utvecklas och 

förbättras
25

.  Samtidigt som feedbacks förekommer på olika sätt är det viktigt att 

konstruktören tar hänsyn till parametrarna som tillkommer för att få ett lyckat resultat
25

.  
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3.1.3.3 Organisera konceptfragment 

För att genomföra nästa steg kommer alla enheter från en organiserad lista att överföras 

till ett klassificeringsträd. Klassificeringsträd används för att dela hela utrymmet av 

möjliga lösningar in i olika klasser samt underlätta jämförelser mellan enheterna
26

.   

För att göra ett klassificeringsträd används fyra viktiga punkter:  

1. Gallring av mindre lovande grenar: För att genomföra en gallring av en gren krävs 

noggranna utvärderingar och beslut. Vid begränsade resurser använder konstruktören sig 

av grenar som har bättre förutsättningar. 

2. Identifiering av oberoende lösningsansatser för problemet: Varje gren i trädet kan 

anses som ett annat tillvägagångssätt för att lösa problem. Vissa av dessa grenar är helt 

oberoende av varandra. I detta fall delar konstruktören dessa grenar till mindre grenar 

för att se vilka grenar som har betydelse för konstruktören. 

3. Avslöjande av för stor fokus på vissa grenar: När trädet är konsturerat kan 

konstruktören reflektera snabbt över den ansträngning som man har applicerat för varje 

gren. 

4. Ytterligare problemnedbrytning för en särskild gren: Problemets nedbrytning kan 

användas för att få ett särskilt förhållningssätt till problemet
26

. 
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3.1.4 Optimera designval 

Optimera designval är en process där koncept utvärderas i förhållande till kundens 

behov
26

. Dessa koncept baserar sig på styrkor och svagheter, där ett antal koncept sedan 

väljs ut för vidareutveckling
27

. Konceptval genererar ett antal tänkbara lösningar på 

huvudproblemet
27

. Dessa lösningar bryts sedan ner till mindre lösningar och utifrån 

dessa mindre lösningar kan olika principlösningar skapas
28

. 

Konceptval beskrivs genom olika steg: 

• Identifiera alternativ design 

• Konceptsållning 

• Betygsätta koncepten 

• Rangordna koncepten 

• Konceptpoängsättning  

• Val av slutkoncept 

 

 

 3.1.4.1 Identifiera alternativ design  

Produktkoncept beskrivs genom produktens form, teknik och arbetssätt
29

.  Tanken 

bakom produktkoncept är att kortfattat beskriva hur en produkt kan tillfredsställa 

kundens behov
29

. Ett produktkoncept består utav förenklade skisser, där korta 

beskrivningar av produkt medföljer
29

.      

  

 3.1.4.2 Konceptsållning 

Efter att olika designalternativ identifierats används en konceptsållning
26

. 

Konceptsållning är en metod som används för att sålla bort de onödiga koncepten
26

. 

Genom att använda en elimineringsmatris radas olika koncept upp och utvärderas mot 

kundens kriterier, som sedan avslutas med produktbeslut för att undersöka vilka koncept 

som ska fullföljas eller elimineras
30

. 
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 3.1.4.3 Betygsätta koncepten 

För att betygsätta koncepten förekommer relativa betyg som ”bättre än(+),”likvärdigt(0) 

och ”sämre än(-). Dessa betyg överförs sedan i en elimineringsmatris för att se hur bra 

koncepten relateras till kundens kriterier
2
.  Vid ett stort antal koncept används en motsatt 

strategi för att snabbare undersöka kriterier för varje koncept
26

.   

     

 3.1.4.4 Rangordna koncepten  

Efter att konstruktören har betygsatt alla koncept summeras alla ”bättre än”, ”likvärdigt” 

och ”sämre än”, där summan av varje betygskategori sätts in i elimineringsmatris
31

. När 

summeringen slutförts, rangordnas koncepten efter de betyg som koncepten har fått.  

Efter rangordningen tas beslut om vilka koncept som ska vidareutvecklas
32

. 

 

3.1.4.5 Konceptpoängsättning 

Efter rangordning görs en konceptpoängsättning för att utvärdera vilket koncept som är 

lämpligast. Genom att använda konceptpoängsättning sker en viktning av kundkrav. 

Dessa kundkrav värdesätts för varje koncept genom en 1-5 skala, där varje koncept 

sedan värderas och poängen summeras i en poängsättningsmatris
33

. 

 

3.1.4.6 Val av slutkoncept 

Efter att ha gjort en elimineringsmatris och fått en ökad förståelse för varje koncept, kan 

konstruktören bestämma vilket koncept som ska väljas för vidareutveckling
26

. Med det 

valda konceptet bör potentiella svaga punkter identifieras
32

. I detta moment kan dessa 

punkter förbättras genom att utnyttja styrkor hos förkastade lösningar
32

.  
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3.1.5 Utveckla koncept 

En produkt kan beskrivas genom funktionella och fysiska termer. De funktionella 

termerna i en produkt innehåller små procedurer och förändringar som bidra till det 

totala resultatet för en produkt, medan fysiska termer är enheter som genomför 

produktens funktioner
34

.                                                                                                                                 

Syftet med utveckling av koncept är att definiera de fysiska beståndsdelarna i en produkt 

med hänsyn till vad koncepten utför och vilket gränssnitt den har till den övriga 

produkten
35

. 

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att nya detaljer konstrueras på ett sådant sätt 

att de passar in i den övergripande produktstrukturen, där detaljernas gränssnitt avgör 

viktiga produktbeslut
32

. 

Slutresultatet ger en geometrisk layout av produkten, där de största delsystemen av 

produkten beskrivs
26

. Genom att använda en fyrstegsmetod kan konstruktören 

strukturera en beslutsprocess
26

. 

De olika stegen är
2
: 

1. Skapa ett schema över produkten 

2. Gruppera element i schemat 

3. Skapa en första geometrisk layout 

4. Identifiera grundläggande och oavsiktliga interaktioner 

 

3.1.5.1 Skapa ett schema över produkten 

Schema över produkten beskrivs genom diagram som ger en samlad förståelse för 

produkts olika element
35

. Dessa element motsvarar viktiga komponenter som finns i 

produkten
26

. Anledningen till varför ett schema över produkt används i detta arbete är 

pga. att skapa en större förståelse över hur den nya påfyllningsmunstycke ska 

konstrueras. Eftersom schemat har en stor frihet i skapandet av schemat använder 

konstruktören sig av fler alternativ och för att välja metoder som underlättar 

betraktandet av fler alternativa produktarkitekturer
26

. 
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3.1.5.2 Gruppera element i schemat                                                                         

I detta steg fokuserar konstruktören på att dela in elementen i det schematiska 

diagrammet till lämpliga delsystem. Uppdelningen kan exempelvis göras efter två 

extremer, dvs. att varje element kan utgöra ett delsystem för sig eller att alla element 

placeras tillsammans i ett enda delsystem. Dessa delsystem samlar element som tillhör 

en viss del av produkten, för att underlätta för konstruktören att veta vilka element som 

tillhör till produktdel
35

. 

 

3.1.5.3 Skapa en första layout 

Layouter skapas i samband med att konceptlösning utvecklas till en sammanställning av 

produkt. Denna sammanställning består av valda komponenter som innehåller små 

byggstenar. Dessa byggstenar bestämmer hur komponenterna fungerar med varandra i 

en produkt
32

.                                                                                                                                        

En layout baserar sig på ritningar, datormodeller eller fysiska modeller
26

. När man 

använder denna metod är det viktigt att layouten samordnas med konstruktionen för att 

skapa en stark relation mellan layouten och delsystemen
2
. 

 

3.1.5.4 Identifiera grundläggande och oavsiktliga interaktioner 

När en layout av produkt används är det viktigt att delsystemen integrerar med 

varandra
26

.  Genom att använda ett interaktionsdiagram visas både grundläggande och 

oavsiktliga interaktioner mellan delsystemen
26

. 
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3.1.6  Verifiera produkt 

3.1.6.1 Fel mods och feleffektanalys (FMEA) 

FMEA är ett verktyg som används inom tillverkningsindustrin för att identifiera, 

prioritisera, eliminera kända potentiella fel och problem för en produkt innan den släpps 

ut på marknaden
36

.                                                                                                                              

Om ett fel inte kan förebyggas fullt ut rekommenderas en återgärd som bör vidtas när 

felet uppstår
37

. En viktig del i FMEA-analys är att prioritera vilka 

konstruktionsändringar som behöver vidtas för att förbättra produktens 

systemsäkerhet
32

. För att identifiera risker i en produkt kan nedanstående beskriva hur 

en FMEA analys används för en produkt
37

: 

En funktion är vad produkten eller processen är avsedd att göra
38

. Genom att göra en 

exakt beskrivning av funktioner blir det lättare att identifiera potentiella fel
38

. Genom att 

identifiera produktens fel kan konstruktören hitta brister i en produkt
2
. Dessa fel kan 

identifieras genom reflektion av objekt med funktionella krav som listar negationen av 

varje funktion
2
. Genom att identifiera fel fastställs möjliga orsaker. Dessa orsaker ses 

som premilinära där man i ett senare skede kan hitta bakomliggande orsaker och 

fastställa felet
39

. Efter att produktens fel identifierats måste konstruktören ta reda på 

orsaken till felet och identifiera vilka problem som felet kan ge upphov till
40

. 

Nästa steg i FMEA bestämmer hur ofta felet inträffar, allvarlighetsgrad för felet och hur 

sannolikt det är att felet inträffar. När dessa punkter för en produkt identifierats används 

en poäng-rangordning för att bestämma hur kritiska fel kan elimineras eller mildras
41

.                                                                                                                        

Efter att en poäng-randordning av produkt utförts sker en riskbedömning för att skapa 

ett underlag för prioritering av förbättringsåtgärder, där konstruktören tar hänsyn till 

förväntade problem
32

. 

För att utföra en riskbedömning är det viktigt att veta vad riskerna innebär. Risken 

beskrivs som en kombination av negativa utfall.  En bra metod för att angripa riskerna är 

att multiplicera allvarlighetsgraden med händelser. Detta används för att producera ett 

enskilt index som kallas för riskprioriteringsnummer (RPN)
2
. 

RPN är en vanlig metod som används i FMEA. Varje risk tilldelas en svårighetsgrad, 

sannolikhet och upptäckningsvärde.  Metoden används sedan för att via en kvalitativ 

skala utvärdera riskerna
42

. Poäng för svårighetsgrad av risk (A) tilldelas genom att 

använda heltal mellan 1-10, där den allvarligaste risken tilldelas en tia. Poäng för 

sannolikhet av risk (B) tilldelas med samma heltal, där den största sannolikhetsrisken 

tilldelas en tia. Poäng för upptäckande av risk (C) tilldelas genom heltal mellan 1-10, där 

den högsta risken tilldelas en tia. RPN är en metod, där risken graderas genom att 

använda de tre tidigare poängmetoderna. Till exempel A = 3, B = 5, C = 7, vilket 

innebär att RPN blir 105 = 3*5*7.  Metoden ger konstruktören en modell av höga och 

låga tal, vilket innebär att RPN- värden med höga siffror har störst prioritering
42

. 
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3.1.7 Slutföra produkt  

3.1.7.1 Gantt-diagram 

 

Historia   

Diagrammet grundades av den polske ingenjören Karol Adamiecki som ägde en 

stålverkstad, vilket gjorde att han blev intresserad av förvaltning och teknik
43

.                                                                           

Femton år efter att Adamiecki utvecklade Gantt-diagramet reviderades en annan version 

av den amerikanska ingenjören Henry Gantt. Denna version blev allmänt känd i 

västvärlden vilket resulterade i att Gantt-diagrammet uppkallades efter Henry Gantt
43

. 

Teori 

Gantt-diagram är ett traditionellt verktyg som används för att representera tidpunkt för 

en uppgift
26

. Syftet med användning av Gantt diagram är att bryta ner ett stort projekt i 

en rad mindre uppgifter på ett organiserat sätt
44

. Tidpunkten för varje uppgift presenteras 

av två horisontellt fält där det vänstra fältet markerar när projektet har påbörjats medan 

det högra fältet visar när projektet har avslutats
44

.  

På så sätt kan en bättre bild erhållas hur projektet har gått via uppritande av vertikala 

linjer genom diagrammet vid aktuella tidpunkter
44

. De uppgifter som är färdiga ligger på 

vänster sida om linjen, vilket presenteras som ifyllda rutor. De uppgifter som ligger på 

höger sida om linje är sådana uppgifter som är planerade att utföras i framtiden och som 

fortfarande är aktuella
44

.                                                                                                                                            

Vissa uppgifter kan överlappas i tid, vilket innebär att bestämda uppgifter måste 

överlappas i tid eftersom uppgifterna måste återgärdas samtidigt
26

. 
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4. Hållbarhet och miljöpåverkan för rostfritt stål 

Rostfritt stål är ett material med lång livslängd och påverkas inte nämnvärt av luft, 

vatten och mark
44

. Detta material uppfattas som ett miljövänligt och stabilt material som 

har ett stort användningsområde inom resturanger, vanliga hushåll, livsmedels-

läkemedelindustrier etc
45

.  

 För att smälta 1 ton rostfritt stål krävs det 79 GJ* vid användning av hundra procent rå 

material, där 26 GJ används vid smältning av rostfritt skrot
49

.  Vid tillverkning av 

rostfritt stål används olika processer i flera steg .                                                                    

Smältning är ett av de första stegen i processen, där olika råmaterial(järnmalm, krom, 

silikon etc.) smälts i en elektrisk ugn. Denna elektriska ugn använder sig av intensiv 

värme(1370 till 1520
 
grader) för att smälta. När smältningen är färdig gjuts materialet i 

olika former, därefter genomgår materialet en formningsprocedur där proceduren inleds 

med varmvalsning
55

.  

Genom att använda varmvalsning värms stålet upp till (482 till 537 grader) samtidigt 

som den passerar stora cylindrar för materialformning. Det rostfria stålet genomgår 

sedan olika temperatursbehandlingar under kontrollerade värmeförhållanden för att 

undvika inre spänningar i materialet. Efter temperaturbehandlingar av materialet bildas 

en uppbyggnad av glödning på materialytan, denna tas bort genom en 

borttagningsprocess.                                                                                                                

Elektrisk rengöring är en av de processer som appliceras på ytan med användning av 

katod och fosforsyra. Genom denna process lossnar glödningen från stålets yta, där 

rostfria stålet även får en finare yta. Efter dessa processer kapas materialet till önskad 

storlek, där även skärningar används för att erhålla önskade former samt storlekar av 

materialet.       

Dessa kapningar består av konventionella klippningar som till exempel rak klippning, 

där giljotinknivar används.  Rostfria stål kan även klippas med eldklippning, genom 

användning av brännare med hjälp av syre och propan i samband med järnpulver.  

 

 

 

 

 

 

 

*GJ: Gigajoule är en enhet för energi 
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Efter att materialet skapats, appliceras en ytbehandling
55

. Ytbehandling är en viktig 

metod som tillämpas på rostfritt stål för att förbättra renheten på materialytan. Genom 

att ytbehandla det rostfritt stål erhålls jämna ytor, lång hållbarhet samt en ökning av 

korrosionsbeständighet
56

. Efter att ytbehandling utförts, formas stålet genom användning 

av valsformning, pressformning, smidning etc
55

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figur 2 Tillverkningsprocess av rostfritt stål
55 

När rostfritt stål återsmälts erhålls stora miljövinster i form av energibesparing och 

reduktion av miljöbelastning
48

. Rostfritt stål är ett material som är 100 % 

återvinningsbart där 50 % av det nya stålet tillverkas av omsmällt skrot, vilket gör det 

rostfria stålet till ett miljövänligt material
57

. Vid återsmältning av rostfritt stål försvinner 

den tidigare legeringen i stålet, vilket gör att en ny legering måste appliceras i det nya 

stålet för att förebygga korrosion.                                                                                               

I och med att rostfritt stål har en god korrosionsbeständighet används materialet 

tillsammans med vatten på grund av att metallen inte överför smak eller missfärgning i 

vattnet 
58

. Rostfria stål används även i kirurgiska instrument, medicinska utrustningar 

och kirurgiska implantat på grund av att materialet är ofarligt för människans hälsa
59

.                 
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5. Analysmodell 

I detta kapitel analyseras hela arbetet för att få en helhetsbild över hur arbetsprocessen 

går till. Under utvecklingen av ett nytt påfyllningsmunstycke används en designcykel för 

att komma från en idé till en slutprodukt. Denna arbetscykel innehåller åtta steg, där sju 

av dessa steg kommer att användas i detta arbete.  Dessa sju steg som används i arbetet 

är definiera projekt, mäta kundens behov, utforska designkoncept, optimera designval, 

konceptval, utveckla koncept, verifiera produkt och slutföra produkt.  

Definiera produkt är det första steget i designcykel som används för identifiering av det 

nya påfyllningsmunstycket. Detta påfyllningsmunstycke identifieras genom val av 

projekt, skiss av koncept, identifiering av roller samt definiering av problem.  Genom 

identifiering av det nya påfyllningsmunstycket fås även olika kund mätningar, där 

kundens krav formuleras till olika produktmål. Dessa produktmål viktas samtidigt som 

en konkurrensjämförelse utförs. Genom konkurrensjämförelse testas de nya idéerna mot 

en produkt som existerar ute på marknaden, för att undersöka olika produktegenskaper.  

Kundmätningar avslutas sedan med ett kvalitetshus, där kvalitetshuset sammanställer 

kundmätningar, tekniska krav, konkurens jämförelser etc. 

Genom utforskning av designkoncept utförs en problemidentifiering, genom 

nedbrytning av problem. Denna nedbrytning bryter ner problemet i mindre orsaker för 

att se varför problemet förekommer. Efter nedbrytning av problem utförs även en 

brainstorming, där brainstorming sammanställer alla nya idéer till det nya 

påfyllningsmunstycket. Dessa idéer samlas sedan ihop i ett klassificeringsträd för 

vidarutveckling av det nya påfyllningsmunstycket.                                                                                                                

Genom utforskning av designkoncept skapas koncept som genomgår en konceptsållning. 

Denna konceptsållning sållar bort koncept genom betygsättning, rangordning samt 

konceptpoängsättning.                                                                        
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Med hjälp av dessa steg utväljs ett koncept för vidarutveckling. Därefter genomförs 

utveckling av koncept, där konceptet utvecklas och formas till en slutprodukt. Denna 

slutprodukt undersöks sedan via en FMEA analys för att se vilka orsaker till fel som kan 

förekomma på det nya påfyllningsmunstycket.                                                                

Utveckling av produkt avslutas sedan med produktslutförande, där den totala 

arbetsprocessen undersöks från att en idé skapades till att slutprodukten utfördes. 

Efter att designcykeln har genomförts, presenteras idéer på slutprodukt för Norden 

Machinery AB. Dessa idéer appliceras sedan på det nya påfyllningsmunstycket för 

tillverkning. Efter tillverkning skickas prototypen tillbaka till företaget för förberedelse 

av produkttest. Tester kommer att utföras på det nya påfyllningsmunstycket, för att 

avgöra om den nya produkten kan användas för påfyllning av vätskor med låg 

viskostetet. Testen kommer inte att behandlas i detta arbete på grund av tidsbrist. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Analysmodell för påfyllningsmunstycke 

 

Test Utveckling av 

ny produkt 

Tillverkning 
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6. Empiri 

6.1 Definiera projekt  

Detta arbete är ett sammarbete mellan Linnestudenter och Norden Machinery AB.  

Syftet med arbetet är att utveckla en produkt som ska förebygga efterdroppning och 

skvätt vid påfyllning av vätskor med låg viskositet samt klara av höga flödeshastigheter.   

6.1.1 Val av projekt  

Ett påfyllningsmunstycke är en komponent som finns i en påfyllningsmaskin som 

figuren 4 visar nedan: 

Figur 4  Bild på en påfyllningsmaskin 
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6.1.2 Konceptskiss 

Figur 5 nedan visar ett första koncept på ett påfyllningsmunstycke som ska monteras 

ihop med den pump som används på Norden Machinery.  Figuren visar även hur 

påfyllningsmunstycket ska fylla de tuber som finns på företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Konceptskiss 

6.1.3 Identifiera rollerna  

Ägaren, kunden och användaren är tre viktiga grupper som påverkar utvecklingen av 

påfyllningsmunstycket. 

Ägaren i detta projekt är Norden Machinery, där företaget har frågat om hjälp för att 

utveckla ett nytt påfyllningsmunstycke. 

Kunden är livsmedelsindustrier som köper påfyllningsmaskinen, för att kunna 

producera egna livsmedelsprodukter. 

Användaren är personal hos kunden som använder produkten för tillverkning av 

livsmedelsprodukter. 
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6.1.4 Definiera problem  

Det största problemet vid påfyllning av vätska är efterdroppning. Den maskin som 

används på Norden Machinery för produktion av vätskor med låg viskostet producerar 

60 tuber/min, vilket innebär att risk för efterdroppning ökar på grund av den snabba 

tillverkningshastigheten som maskinen använder sig av. Detta kan resultera i försämrad 

tubförsegling och nedsmutsning i maskinlinje. Frekvent maskinrengöring är 

tidskrävande och kostsamt för kunden. Efter att problemet har identifierats undersöks 

systemets gränser.                                                                                                                  

Eftersom arbetet utförs av två studenter är det viktigt att klargöra gränser i arbetet för att 

undvika missförstånd i kommunikationen. För att få en bättre bild av detta arbete, 

definieras arbetet genom användning av externa och interna enheter. 

Externa enheter är:  

 Pump 

 Maskinlinje  

 Tub 

 Operatör som jobbar med maskin (användaren)  

 

Pump är den externa enheten som monteras ihop med påfyllningsmunstycket.  Dessa två 

komponenter är två delar i maskinlinjen som överför vätska till tub. Under drift opereras 

påfyllningsmaskinen av en operatör. 

Interna enheter är: 

 Infästningen mellan pump och påfyllningsmunstycke 

 Vätska med låg viskositet  

 

Anslutningen mellan pump och påfyllningsmunstycke är en viktig detalj. Vätska med 

låg viskositet är den andra externa enheten som kan påverka konstruktion av det nya 

påfyllningsmunstycket. 
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6.1.4.1 Dokumentera ramen för systemet 

När definiering av systemets gränser är klar, lokaliseras olika relationer mellan de 

externa enheterna. Genom att använda verktyg som kontextmatris och kontextdiagram 

erhålls en bättre bild av hur dessa externa enheter är kopplade till varandra. Tabell 1 

visar hur externa enheter relateras till varandra.                                                                    

Dessa enheter är de komponenter som finns runt påfyllningsmunstycke som kan påverka 

utvecklingen av påfyllningsmunstycket. Anledningen till varför påfyllningsmunstycke 

inte nämns som en extern enhet är på grund av att påfyllningsmunstycke är 

huvudprodukten som kan jämföras med de externa enheterna. I bilaga 1 visas relationen 

mellan externa enheter och påfyllningsmunstycke i form av ett kontextdiagram.  

Tabell 1 Kontextmatris för externa enheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pump Användare Påfyllningsmunstycke Tub Maskinlinje 

Pump   Pumpa vätska i 
påfyllningsmunstycke 

Överföra 
vätska 

med låg 
viskositet 

Del av 
maskinlinjen 

Användare     Kontrollerar 
maskinlinje 

Påfyllningsmunstycke Monteras 
ihop 

  Fyller 
vätska 

Del av 
maskinlinjen 

Maskinlinje      

Tub     Del av   
maskinlinjen 
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6.1.4.2 Studera nuvarande kontext 

                                                                                                                                                        

I detta arbete studeras nuvarande kontext genom att samla in data. Data har erhållits 

genom besök på Norden Machinery AB. Vid besök på Norden Machinery intervjuades 

Björn Liljegren som är tekniskt ansvarig för tubfyllning. Vid intervjuer visade företaget 

olika exemplar av påfyllningsmunstycken. Dessa påfyllningsmunstycken visades för att 

generera nya idéer till det nya påfyllningsmunstycket.                                                                                                                 

Figur 6 visar en bild på ett påfyllningsmunstycke som används idag för att fylla vätskor 

med hög viskositet. Detta påfyllningsmunstycke använder sig av en ventil för att klippa 

av resterande vätska som ofta fastar i öppningen av påfyllningsmunstycket. Vid 

användning av vätskor med låg viskösitet kan detta påfyllningsmunstycke inte användas 

pga. dålig tätning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figur 6 Exempel på påfyllningsmunstycke vid Norden Machinery 

 

Efter att nuvarande produkt undersöktes, samlades även kundkommentarer in.  

Insamling av företags kommentarer skedde vid ett företagsbesök på Norden Machinery 

(se bilaga 1). Genom att använda kundens kommentarer kan viktig information samlas 

in för att bestämma viktiga produktbeslut. 
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6.2 Mäta kundens behov 

6.2.1 Vikta produktmål 

I detta avsnitt kommer kundens kommentarer att omformuleras till produktmål             

(se bilaga 2).                                                                                                                               

Genom att vikta produktmål måste olika mål utvärderas för att veta vilka mål som är 

mer viktiga och vilka mål som är mindre viktiga för att kompromisser ska kunna göras.   

En analytisk hierarkiprocess används i detta arbete för att rangordna produktmålen.  

I bilaga 2 viktas olika produktmål som till exempel ”Förebygga efterdroppning”. 

”Förebygga efterdroppning” är ett sådant mål som är mycket viktigt och därför sätts 0,2 

poäng. I denna hierarkiprocess kopplas ”Förebygga efterdroppning” med ”Tätning av 

munstycke” för att tätning av munstycke kan vara en lösning till att förebygga 

efterdroppning. Därför har en etta satts på ”Tätning av munstycke”.  

”Lätt att ansluta påfyllningsmunstycke till pump ” är ett mål som är ett mindre viktigt än 

”Förebygga efterdropp”, därför har 0,15 satts i detta fall. Målet kopplas sedan till ”Enkel 

konstruktion” för att vid tillverkning av påfyllningsmunstycket är det viktigt att göra en 

enkel konstruktion av påfyllningsmunstycke och att även utföra en enkel montering till 

företagets pump. 

”Utseende av påfyllningsmunstycke”, detta mål är inte lika viktigt som de andra målen 

och därför har ”Utseende av påfyllningsmunstycke fått 0,1. Målet kopplas sedan med 

”Ska likna gamla munstycken” för att vid konstruktion av påfyllningsmunstycket är det 

inte lika viktigt att tänka på utsida av påfyllningsmunstycket.  

I ” Påfyllningsmunstycke som ska klara hög flödeshastighet” sätts 0,15 för att detta mål 

kan påverka hela vätskeflödet i påfyllningsmunstycket. Genom att relatera detta mål 

med ”Bra kvalité” erhålls en klarare bild av hur konstruktionen av ett 

påfyllningsmunsstycke ska utföras för att behärska högt vätskeflöde. 
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”Rätt dimension på påfyllningsmunstycke” är det sista användningsmålet som ska 

viktas. Detta mål är avgörande för konstruktionen av påfyllningsmunstycke och därför 

har 0,15 satts.  Genom att relatera detta produktmål med ”Rätt konstruktion ” måste 

dimensioner kännas till för påfyllningsmunstycket för att passa tuber som används av 

Norden Machinery kunder. 

Från bilaga 2 visas ett resultat, där produktmål baserar sig på poäng. Dessa poäng avgör 

vilka produktmål som måste prioriteras först och vilka produktmål som prioriteras 

minst. Tabell 2 och figur 7 visar hur produktmål prioriterats och rankas. 

Tabell 2 Prioritering och rankning av produktmål 

 

Figur 7 Paj- diagram över produktmåls prioritering 

 

 

Produktmål Prioritering Rank 

Förebygga efterdroppning 0,2 1 

Påfyllningsmunstycke ska 
behärska hög 

flödeshastighet 

0,15 2 

Rätt dimension av 
påfyllningsmunstycke  

0,15 3 

Lätt montering mellan 
pump och 

påfyllningsmunstycke 

0,15 4 

Utseende av 
påfyllningsmunstycke 

0,1 5 
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6.2.2 Konkurrensjämförelse 

Efter viktning av produktmålen jämförs det nya påfyllningsmunstycket med en 

konkurrent. Tabell 3 visar en jämförelse mellan det nya påfyllningsmunstycket och en 

liknande produkt som redan finns ute på marknaden (AISI 316L). Anledningen varför 

denna konkurrent jämförs med det nya påfyllningsmunstycket är på grund av liknande 

funktioner.  

Med hjälp av tabell 3 och figur 8 togs olika produktbeslut som till exempel att det nya 

påfyllningsmunstycket ska bestå av rostfritt stål samt att änden på påfyllningsmunstycke 

ska ha en diamater mellan 7-6 mm. Dessa produktbeslut fattades för att vidarutveckla 

den nya påfyllningsmunstycket.   

 

Tabell 3 Jämförelse mellan nya påfyllningsmunstycke och AISI 316L 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Jämförelse mellan nya påfyllningsmunstycket och AISI 316L 

 

 

 Nya påfyllningsmunstycke AISI 316L 

Dimension 

ᴓ 7 ᴓ 6 

Fyll volym 20 22 

Material Rostfritt stål AISI 316L 

Färg silver silver 
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6.2.3 Kvalitetshuset 

I detta arbete har ett kvalitetshus gjorts för att definiera relationen mellan kundens krav 

och det nya påfyllningsmunstycket. Relationen sammanfattas genom att överföra sex 

komponenter i kvalitetshuset(se bilaga 3).  

Dessa komponenter är: 

 Kundens krav   

 Tekniska krav 

 Planeringsmatris 

 Inbördes matris 

 Teknisk korrelationsmatris  

 Teknisk prioritering/ målsektioner 

                                                                                                                                             

Kundens krav är den första komponenten som beskriver vilka krav som sätts på det nya 

påfyllningsmunstycket(se bilaga 1). Dessa krav kommer sedan att betygsättas mellan (0-

1) och prioriteras i ordning. Kundens krav jämnförs även med tekniska designkrav, för 

att se om det finns någon relation mellan komponenterna.                                                    

Tekniska krav utvecklar kvalitetshusetprocessen ännu mer, där kundens krav identifieras 

för att veta vad kunden vill ha samtidigt som olika kundönskemål försökts att uppfyllas.  

Till exempel ”Enkel att hantera” har en stark relation med ”Lätt att montera” för att det 

är viktigt att tillverka ett påfyllningsmunstycke som är lätt att hantera vilket resulterar i 

att det blir lättare att montera påfyllningsmunstycket med den pump som förekommer i 

påfyllningsmaskinen. Efter insamling av tekniska krav., samlades även kundvärderingar, 

där värderingarna baserade sig på jämförelse mellan de nya idéer av 

påfyllningsmunstycket  och AISI 316L. Produkterna betygsattes sedan på en skala 

mellan (1-5) av kunden. 

I inbördes matrisen jämförs ”Kundens produktkrav” med ”Tekniska kraven”. Genom att 

jämföra dessa två komponenter kunde olika strategier skapas för att utveckla det nya 

påfyllningsmunstycket. Denna jämförelse som utfördes mellan dessa två komponenter 

betygsattes med ”Stark positiv”, ”Medium positiv”, ”Medium negativ” och ”Stark 

Negativ”. Denna betygsättning användes istället för den betygsättning som förekommer 

i teorin. Efter att inbördes matrisen utfördes, användes även en teknisk 

korrelationmatris. I tekniska korrelationsmatrisen har kundens krav översatts till fysiska 

designelement.  Dessa element jämnförs sedan med varandra för att se hur stor 

effektivitet varje krav har.  Efter att en jämförelse utfördes kunde olika betyg sättas för 

att relatera till den jämförelsen av element.                                                                                                                    

De element som hade höga betyg användes för att dra slutsatsen av att elementen hade 

god kommunikation med varandra, vilket var mycket positivt.  Därefter utfördes 

tekniska krav och målsektioner. Denna del av kvalitetshuset baserar sig på 

konkurrensjämförelse, där olika enheter visades för varje produkt. 
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6.3 Utforska designkoncept 

Utforska designkoncept är nästa steg i designcykeln, där det nya påfyllningsmunstycket 

genomgår en produktutvecklingsprocess. I detta avsnitt definieras 

produktutvecklingsprocessen med olika produktidéer till det nya påfyllningsmunstycket. 

Dessa produktidéer genomgår sedan olika steg för att generera olika produktdetaljer till 

den nya produkten.  

De produktutvecklingssteg som används i detta avsnitt är: 

 Klargöra problem och bryta ner till funktioner 

 Brainstorm och forskning 

 Organisera konceptfragment 

6.3.1 Klargöra problem och bryta ner till funktioner 

I detta avsnitt används olika nedbrytningsbeslut för att få en bättre inblick i problemet 

och för att få en bättre förståelse till kundens krav(se figur 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Nedbryning av problemet 

 

 

 

Efterdroppning och skvätt  

     Dålig tätning  Flödeshastighet       Konstruktion 

Längd på munstyckeände      Öppningshål 
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Efterdroppning och skvätt är de problem som kan förekomma vid påfyllning med 

vätskor av låg viskositet. Problemet bryts sedan ner till mindre funktioner för att få en 

bättre förståelse för att efterdroppning inträffar. Den funktionen som kan relateras till 

efterdroppning och skvätt är dålig tätning mellan komponenter. 

Med inkorrekt konstruktion på påfyllningsmunstycket kan risken för efterdroppning och 

skvätt öka. Anledningen varför konstruktion ökar risk för efterdroppning och skvätt är 

på grund av funktioner som öppningshål i munstycksände och längd på munstyckeände.                                                                                                                      

Utloppshål i munstycksände är en kritisk detalj avseende efterdroppning och skvätt. 

Detta innebär att vid konstruktion av munstyckesände är det viktigt att göra ett 

öppningshål som kan underlätta för vätskan att överföras till tub. Den andra funktionen 

som kan påverkar påfyllningsmunstycks konstruktion är längden på munstycksände. 

Längd på munstycksände kan varieras beroende på tubens volym som fylls på.  Genom 

att variera längden på munstyckesände kan man påverka vätskan beteende, vilken kan 

öka risken för skvätt och stänk på tuben. 

Den sista funktionen som kan påverka påfyllningsmunstycket är flödeshastigheten i 

påfyllningsmaskinen.  Påfyllningsmaskinen körs med en cykelhastighet 60 tuber/min. 

Eftersom påfyllningsmaskinen använder sig av denna cykelhastighet kan det bli svårt för 

påfyllningsmunstycket att förebygga efterdroppning och skvätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

6.3.2 Brainstorm  

”Brainstorm” är en metod som används för att generera kreativa lösningar till ett 

problem. Vid användning av Brainstorm erhålls ett nytt sätt att se saker på. För att göra 

en ny design av påfyllningsmunstycke används de tidigare kundkraven för att generera 

idéer till produkt.          

Bilaga 4 visar en brainstorming på de idéer som har generats och som eventuellt kan 

vara lösningar till företagets problem.  Genom att sätta påfyllningsmunstycke i centrum 

och sedan skriva alla de nya idéer runtomkring, kan denna metod vara till användning 

för att se vilka idéer som passar bäst till det nya påfyllningsmunstycket. I denna 

brainstorming generades olika idéer oavsett hur märkvärdiga de än var. 

Genom att generera många nya idéer och skriva ner i Brainstorm, erhålls en bättre bild 

och bättre förståelse hur de nya idéerna ser ut. Varje ide som har genererats fram 

innehåller olika detaljer som jämförs med andra produktdetaljer. Ett exempel på idé som 

genererades i denna brainstorming var tätning. Tanken bakom tätningen var att använda 

sig av O-ringar, V-ringar eller kolvring för att utföra en tätning efter påfyllning av 

vätska. Dessa O-ringar kan eventuellt kopplas ihop med ventil, där ventilen har i uppgift 

att öppna och stänga vätskeflödet i den nya påfyllningsmunstycket(se bilaga 4). Efter att 

en brainstorming används, kommer en klassificerings träd att tillämpas för att identifiera 

de bästa idéerna. 

6.3.3 Organisera konceptfragment 

Organisera konceptfragment är nästa produktutvecklingssteg som gjorts efter 

Brainstorm.  De idéer som genererats tidigare kommer att organiseras genom ett 

klassificeringsträd(se bilaga 8). Detta klassificeringsträd baserar sig på jämförelser av 

möjliga lösningar till det nya påfyllningsmunstycket. 

De lösningar som har tagits fram från klassificeringsträdet kommer sedan att utvärderas 

för att se vilka lösningar som kan vidareutvecklas. Idéer som vidareutvecklas omvandlas 

sedan till olika koncept.  
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6.4 Optimera designval 

Konceptval 

Efter att ha gjort en brainstorming och klassificeringsträd kan olika idéer delas in i 

delfunktioner.  Korta beskrivningar för varje koncept gjordes och kombinerades i en 

morfologisk matris som visas i tabell 4.                                                                                                                                                                               

Den morfologiska matrisen visar fyra olika delfunktioner som innehåller tänkbara 

lösningar. Dessa tänkbara lösningar kombinerades och sammanställdes till olika 

koncept. Dessa koncept definieras genom helfärgade streck (se tabell 4). Dessa koncept 

förklaras längre ned i detta avsnitt. 

Tabell 4 Morfologisk matris 

 

Grönt koncept                                                                                                                

Gröna konceptet visar en gängad munstyckshylsa som ansluter mot munstycksände som 

har ett nålformat utseende. Dessa två komponenter kompletteras med en kulformad 

munstycksventil, där tanken är att munstycksventilen ska roteras för att kunna öppna 

och stänga. Gröna konceptet avslutas sedan med en V-ring som tätar mellan 

munstyckshylsa och munstycksände(se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Grönt koncept 

Påfyllningsmunstycket  Olika koncepter  

Munstycksände  Spridare  Tratt Nål  

Munstycksventil  

 
Bilmotors ventil  Motor kolv  Kulventil  

Tätning V-ring  Kolvring  O-ringar  

Munstyckshylsa  Gängat hylsa  Avloppshylsa Fyrkantig hylsa 
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Blått koncept                                                                                                                                         

Blått koncept visar en avloppshylsa som ansluter mot en trattformad munstycksände.  

Dessa två komponenter kompletteras med en kolvformad munstycksventil, där den 

kolvformade munstycksventilen också innehåller en O-ring. Blått koncept avslutas 

sedan med en avlång munstycksände med hål. Idén bakom hålen kommer ifrån en 

vattenspridare(se figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figur 11 Blått koncept 

Rött koncept                                                                                                                   

Röda konceptet är det tredje konceptet som består av en gängad munstyckshylsa som 

ansluter mot en trattformad munstycksände. Dessa två komponenter kompletteras med 

en bilmotor-munstycksventil som även sammansätter sig med en V-ring (se figur 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figur 12 Rött koncept 
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Efter att koncepten identifierats används två konceptsållningsmatriser för att sålla bort 

de onödiga koncepten.                                                                                                                        

Den första konceptsållningsmatrisen innehåller metoderna ”Betygsätta koncept", 

”Rangordna koncept”, medan den andra konceptsållningsmatrisen innehåller 

"Rangordna koncept” och "Konceptpoängsättning”. Anledningen till att två stycken 

konceptsållningsmatriser används i detta arbete är på grund av att få mer information, 

bestämma vilket koncept som ska sållas bort och vilket koncept som ska 

vidareutvecklas. För att betygsätta koncepten har betyg som "Bättre än(+)”, "Likvärdig 

(0) och Sämre än(-) använts för att skapa den första konceptsållningsmatrisen(se tabell 

5).  

Den första konceptsållningsmatrisen visar tre koncept som genererades tidigare. Dessa 

tre koncept har betygsatts och rankats för att se vilket koncept som kan vidareutvecklas.  

Till exempel blå och rött koncept har fått samma slutbetyg, vilket innebär att dessa två 

koncept ska kombineras med varandra(se tabell 5). 

Tabell 5 Första Konceptsållningsmatris 

 

 

 

 

 

Koncept 

Urvalskriterier Grönt 
koncept 

Blått koncept Rött koncept 

Lätt att vidarutveckla 0 + + 

Lätt att använda - + + 

Påfyllningsnoggrannhet 0 + 0 

Lätt att tillverka 0 0 + 

Antal  + 0 3 3 

Antal  0 3 1 1 

Antal   - 1 0 0 

Slutbetyg 0 3 3 

Rangordning 2 1 1 

                                              
Utveckla?       

Nej Kombinera Kombinera 
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Denna metod används på båda konceptsållningsmatriser för att visa vilket koncept som 

har fått mest poäng och för att bestämma vilket koncept som ska vidareutvecklas(se 

tabell 5 och 6).                                                                                               

Konceptpoängsättning används i den sista konceptsållningsmatrisen för att öka 

noggrannheten. Genom att öka noggrannheten blir det lättare att urskilja de 

konkurerande koncepten. I detta arbete används även en viktfaktor på urvalskriterier för 

att fokusera mer på fördjupande skillnader för varje kriterium.                                                                                                                                                            

Tabell 6 visar de tre koncepten som har genererats tidigare. Dessa tre koncept viktas, 

poängsätts och summeras med viktpoäng. Till exempel de blå och röda koncepten har 

fått samma poäng, vilket innebär att dessa två koncept kommer sedan att kombineras för 

att vidareutvecklas till en slutprodukt. 

 

Tabell 6 Andra konceptsållningsmatris 

 

 

 

 

 

 
 Koncept 
 Grönt 

koncept 
Blått 

koncept 
Rött 

koncept 

 
Urvalskriterier 

Viktfaktor Poäng Viktad 
poäng 

Poäng Viktad 
poäng 

Poäng Viktad 
poäng 

Lätt att vidarutveckla 40% 2 0,8 4 1,6 4 1,6 

Lätt att använda 5% 1 0,05 3 0,015 3 0,015 

Påfyllningsnoggrannhet 50% 3 1,5 5 2,5 5 2,5 

Lätt att tillverka 
 

5% 1 0,05 2 0,1 2 0,1 

Antal poäng 
 

2,4 4,215 4,215 

Rangordning 2 1 1 

Utveckla 
 

Nej Kombinera Kombinera 
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Val av slutkoncept 

Eftersom det blå och röda konceptet fick identiska antal poäng, kommer dessa två 

koncepten att kombineras till ett slutkoncept för vidarutveckling.  Detta slutkoncept 

baserar sig på komponenter som har plockats både ifrån det röda konceptet och det blå 

konceptet(se Figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figur 13 Kombination av rött och blått koncept 

 

Figur 14 visar en skiss på den kombinationen mellan röda och blå konceptet. 

Anledningen varför denna skiss gjordes är på grund av att få en bättre bild av hur 

slutkonceptet kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figur 14 Skiss på Slutkoncept 

Slutkoncept: Spridare + Motor-munstycksventil + 

Gängat munstyckshylsa + O-ring 

Rött koncept: Tratt + Bilmotors-munstycksventil + 

V-ring + Gängat munstyckshylsa 

Blått koncept: Spridare + Motor-munstycksventil + 

O-ring + Avloppsmunstyckshylsa 
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6.5 Utveckla koncept 

6.5.1 Skapa ett schema över produkt 

I detta arbete skapades ett schema över det nya påfyllningsmunstycket för att presentera 

produktens olika element. Dessa element motsvarar viktiga delar som förekommer i den 

nya produkten.                                                                                                                            

Anledningen till varför ett schema över produkt används i arbetet är på grund av att 

skapa en större förståelse över hur den nya påfyllningsmunstycke ska konstrueras.                                                                                                    

I figur 15 visas olika element som ska fastställa det nya påfyllningsmunstyckets 

arkitektur. Till exempel ”Överför vätska till tub” presenteras som ett enda element som 

beskriver hur den valda vätskan rinner i en behållare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Schema över nytt påfyllningsmunstycket 
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Efter att ha skapat ett schema över hela påfyllningsmunstycket används element som 

förekommer i schemat för indelning i delsystem. Dessa delsystem beskriver de 

komponenter som används i det nya påfyllningsmunstycket.                                                                                                                                                           

Figur 16 visar hur dessa element har samlats in i tre olika delsystem(Ventil, munstycke 

och rör). Anledning varför elementen grupperas är för att få en karta över produkten, där 

dessa element ritas upp i form av lådor.                                                                               

En layout skapas i två eller tre dimensioner med hjälp av ritningar, datormodeller eller 

fysiska modeller. I detta arbete ritas en första layout på det nya påfyllningsmunstycket 

(se figur 17). Genom det tidigare steget kan påfyllningsmunstycket identifieras med tre 

olika komponenter(Ventil, Rör och munstycke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Gruppering av element till delsystem 
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När denna layout skapades identifierades olika komponenter som kunde 

vidareutvecklas.  De komponenter som kunde vidareutvecklas var munstycksventilen 

och munstyckshylsa(se figur 17).  När utvecklingen av munstycksventilen och 

munstyckshylsan gjordes uppstod en fråga, Hur ska ventilen och hylsan monteras ihop 

med företagets pump? . Lösningen på detta frågan kommer att presenteras senare i 

arbetets resultat.                    

En interaktion är en metod som används för att förbinda olika komponenter i en produkt. 

I detta arbete används bilaga 5 för att visa hur dessa tre komponenter är kopplade till 

varandra, samtidigt som ett interaktionsdiagram används för att visa hur aktuell vätska 

ska rinna igenom det nya påfyllningsmunstycket till behållare. Detta 

interaktionsdiagram används för att ge riktlinjer för strukturering och hantering av 

återstående utvecklingsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Första layout för nya påfyllningsmunstycket 

 

Bilaga 5 visar hur påfyllningsmunstycke används vid påfyllning av vätska med låg 

viskositet.  Denna vätska rinner från hylsa till munstyckeände. Därefter rinner vätska 

vidare till tub. Efter att en vätska överförts till tub, används ventilen för att täta 

munstycke samtidigt som den ska förebygga efterdroppning. 
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6.6 Verifiera produkt 

6.6.1 FMEA 

FMEA är ett verktyg som används inom tillverkningsindustrin för att identifiera, 

prioritisera, eliminera kända potentiella fel och problem på produkt.  I detta arbete 

används en FMEA- analys för att se vilka komponenter i påfyllningsmunstycke som kan 

ha brister vid påfyllning av vätska.                                                                                               

I bilaga 6 visas en FMEA analys för det nya påfyllningsmunstycket.  I denna analys 

förekommer fem olika komponenter som har undersökts med avseende på följande fel-

karakteristiska (Felmöjlighet, Feleffekt och Felorsak).                                                                                                                                                      

Efter detta har en Nuvarande-tillstånds metod använts för att få en bättre bild över vilken 

komponent som utgör störst risk för efterdroppning.   

De komponenter som finns i FMEA analysen är munstyckshylsa, munstycksventil, O-

ring, munstycksände och styrning.  

Munstyckshylsans funktion är att överföra vätska till munstycksände. Vid detta moment 

är det viktigt att göra det så lätt som möjligt för vätskan att rinna igenom 

munstyckshylsan.  Ett fel som kan förekomma är materialbristningar i munstyckshylsan, 

vilket kan leda till vätskan rinner ut på oönskade ställen i maskinlinjen.  Orsaken till 

detta fel kan vara materialfel samtidigt som tunn godstjocklek i munstyckshylsa använts.                                                                                                                                     

Analysen av munstyckshylsan avslutas sedan med Nuvarande-tillstånds metod som 

beskriver hur sannolikt det är att felen förekommer, sannolikheten att det kan inträffa 

och hur sannolikt är det att upptäcka dessa fel. Dessa tre punkter sammanställer sedan 

ett riskprioriteringsnummer som anger om munstyckshylsan behöver ändras. 
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Munstycksventilens funktion är att stoppa vätska efter påfyllning. Vid detta moment är 

det viktigt att munstycksventilen tätar annars kan det leda till efterdropp av vätska.  

Detta kan bero på svagt tryck mellan munstycksventil och munstycksände. Anledningen 

till att detta fel inträffar är på grund av fel dimension på munstyckshylsan. 

Munstycksventil slutförs sedan med samma metod som nyttjades i munstyckshylsan. 

Därefter utfördes även analys på O-ringen.  

O-ring används för att få en så bra tätning som möjligt och för att förebygga 

efterdroppning. De fel som kan förekomma är materialdefekter i O-ringen vilket kan 

leda till att tätning av hela påfyllningsmunstycke försämras. Orsaken till att detta 

inträffar är på grund av materialfel eller att högt tryck påverkar O-ringen.   Nuvarande 

tillståndsmetod tillämpas för O-ring, där denna metod beskriver hur stor sannolikhet är 

det att felen uppstår, svårighetsgraden att felen inträffar och hur stor sannolikhet är det 

att upptäcka fel. Metoden resulterar i ett högt riskprioriteringsnummer, vilket kan leda 

till en förändring av O-ring.  

Munstycksändes funktion är att överföra vätska till tub. När påfyllning av vätska sker är 

det viktigt att munstycketsände är konstruerad på ett sådant sätt att kunna underlätta 

flöde av vätska till tub.  Ett fel som kan förekomma är skvätt av vätska som kan leda till 

stänk på maskinlinje, vilket kan ske på grund av felkonstruktion. Analysen av 

munstycksände avslutas sedan med samma metod som användes i tidigare delar. 

Därefter utfördes även en analys på styrningen. Styrningens funktion är att se till att 

munstycksventilen inte rör sig i sidled vid stopp av vätska. De fel som kan förekomma 

vid styrning av munstycksventil kan vara materialdefekter i styrningen, vilka kan leda 

till att munstycksventilen blir ostabil. Anledningen till att varför detta fel inträffar är på 

grund av materialdefekter mellan munstycksventil och styrning.   
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6.7 Slutföra produkt 

6.7.1 Gantt-diagram 

Gantt-diagram är en populär och användbar metod som används för att visa olika 

uppgifter och händelser under olika tidsperioder.                                                                              

Antal arbetsdagar för varje uppgift visas i diagrammet i form av röda och gröna linjer. 

De gröna linjerna representerar händelser som ska göras och de röda linjerna presenterar 

de händelser som redan gjorts. 

Bilaga 7 visar Gantt-diagram över alla uppgifter och händelser under tretton veckor.  

Detta Gantt- diagram börjar med en föreläsning om introduktion och utformning av 

första kapitlet. Efter föreläsningen planerades utförandet av kapitel 1. Under den 

perioden gjordes ett besök på Norden Machinery för att få mer information angående 

examensarbetet. Efter besöket på Norden Machinery utfördes vidarearbete av kapitel 1 

under en lång period av dagar. 

Innan seminarium 1 planerades hur kapitel 1 skulle avslutas samtidigt som en 

opponeringsrapport av andra grupparbeten utfördes. Efter seminarium ett gav både 

examinatorn och opponeringsgrupp feedback, vilket underlättade vid förbättring av 

arbetet.                                                                                                                                        

Efter en lång period av ändring av kapitel 1 startades samtidigt en förläsning om 

utformning av kapitel 2 och 3. Därefter utfördes kapitel 2 och 3 med samma metoder 

som användes i kapitel 1.                                                                                                                          

Efter seminarium två började arbetet närmas sig en avslutning, där ett annat besök 

gjordes på Norden Machinery. Vid detta besök presenterades nya idéer på produkt, där 

dessa idéer diskuterades hur produkten kan utvecklas för att passa företagets maskin. 

Efter besöket på företaget fortsatte vidarearbete för att få ett avslut på examensarbetet. 

De sista händelserna i Gantt-diagramet visar hur förberedelser av slutpresentation utförs. 
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7. Simulering och beräkning av flödeshastighet 

I detta avsnitt presenteras en simulering och beräkning av flödeshastigheten i det nya 

påfyllningsmunstycket. Denna simulering gjordes med hjälp av 3D-programmet Solid 

Works (se bilaga 14-17). Dessa bilagor demonstrerar flödeshastigheten vid påfyllning av 

vätskor med låg viskositet.  Vid inloppet till munstycksänden indikeras en blå färg av 

vätskan som visar starthastighet (0-3m/s). Hastigheten ändras sedan till en högre 

hastighet då vätskan rinner längre ner i munstycksänden.                                                                                                          

Eftersom munstycksänden innehåller endast två hål, ökas hastigheten fem gånger mer än 

vad hastigheten var vid start vilket kan innebära att vid sådan hög flödeshastighet kan 

även risken för skvätt öka (se bilaga 14 och 15).  Med hjälp av simuleringen visas 

hastighet för olika områden, dock visar inte programmet exakta värden av 

flödeshastighet och därför har beräkningar används för att få mer exakta 

flödeshastigheter. 

Vid start av denna beräkning används en 20 ml tub, där tuben fylls upp under 

0,3sekunder. Ekvationen 7.1 visar hur mycket ml kan erhållas under en sekund där 

denna ekvation multipliceras sedan med tubens volym. 

 

                                                                                          (Ekv 7.1) 

                                                             (Ekv 7.2) 

 

Därefter omvandlas milliliter till liter, och från denna enhet utformades även liter till 

kubikmeter för att utföra vilken flödeshastighet som existerar i munstycksänden.           
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Efter att volymflödet i munstycksänden har beräknats, divideras detta flöde med hålens 

area. Anledning varför denna metod används är på grund av att undersöka den 

flödeshastighet som formas då vätskan rinner ut från påfyllningsmunstycket(se ekvation 

7.3 och 7.4). 

                                                    

Cirkel Area: (Ekv 7.3) 

d = Hålens diameter i munstycksänden. 

 

                                                                                                                      (Ekv 7.4) 

 

 

 

 

 

Eftersom påfyllningsmunstycket innehåller två hål i munstycksände divideras den 

beräknade flödeshastigheten med två för att få fram hur mycket flödeshastigheten 

är vid dessa två hål. 
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8. Resultat och analys  

Detta avsnitt presenterar det nya påfyllningsmunstycket. Det nya påfyllningsmunstycket 

baserar sig på företagskrav och våra nya idéer, vilket innebär att utseendet av produkten 

har ändrats avsevärt jämfört med befintligt påfyllningsmunstycke. Mycket fokus har 

lagts på design av påfyllningsmunstycket som kan förebygga efterdroppning samtidigt 

som påfyllningsmunstycket ska vara lätt montera med företagets pump.  

Detta påfyllningsmunstycke kommer att genomströmmas av vätskor med låg viskositet, 

där hög flödeshastighet erhålls, se beräkning ovan. Påfyllningsmunstycket tillverkas i 

rostfritt stål för att materialet är starkt och giftfritt vilket fungerar bra i en 

livsmedelsindustri. Det nya påfyllningsmunstycket består av fem komponenter som är 

hopmonterade, vilket innebär att dessa fem komponenter har en gemensam funktion(se 

bilaga 13). Detta påfyllningsmunstycke är en sammansättning av en munstycksände, 

munstyckshylsa, munstycksventil, styrning samt två O-ringar. Vid påfyllning av vätska, 

rinner vätskan först genom munstyckshylsan.  

Munstyckshylsa är designad på ett sådant sätt att den skruvas ihop med 

munstycksänden. Denna gänga är en M12 höger gänga för att underlätta för användaren 

att montera ihop dessa två komponenter.  Hylsan är även designad för att underlätta 

sammansättningen av styrningen och munstycksventilen. Denna design av 

munstyckshylsa baserar sig på tätning och förberedelse av vätskeintag, där även 

företagets expertis och kunskap har varit till användning vid konstruktion av denna 

munstyckshylsa(se bilaga 10). Vid konstruktion av munstyckshylsan är det viktigt att 

tänka på den godstjocklek som används till detta munstycke. Om mindre tjocklek 

används till munstyckshylsan kan risken öka till materialdeformation. Efter konstruktion 

av munstyckshylsan utfördes även konstruktion av munstycksände. 

Denna munstycksände är den komponent som gängas ihop med munstyckshylsan.  

Komponenten består av ett 87mm avlångt rör för att behålla vätska så långt tid som 

möjligt i röret innan vätskan rinner ut genom de nuvarande två utloppshålen.  Dessa två 

hål är 90 graders vinklade för att förebygga efterdroppning vid fyllningsprocess.  
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Tanken bakom denna design av munstycksände var att använda sig av fyra hål i änden 

för att förebygga skvätt, där dessa hål sedan reducerades till två på grund av företagets 

önskemål(se bilaga11). Nackdelen med att reducera från fyra hål till två hål är att 

vätskehastigheten ökar, vilken även resulterar till att risken för stänk ökar(se bilaga 14-

17). 

Munstycksventil är den viktigaste komponenten i det nya påfyllningsmunstycket. 

Funktionen för munstycksventilen är att öppna öppningen mellan munstyckshylsa och 

munstycksände och för att stoppa vätska efter påfyllning.  Munstycksventilen består 

även av gummi O-ring, där denna O-ring består av materialet Viton*.  O-ringen används 

i denna konstruktion för att erhålla tätning mellan munstycksände och munstycksventil. 

Änden på munstycksventilen är anpassad för att underlätta för användaren att montera 

Viton O- ringen mot ventiländen. Munstycksventilen innehåller även av en M5 gänga 

för sammansätning av munstycksventil och företagets pump(se bilaga 9). Denna 

munstycksventil som har utvecklats är även en komponent som har vidareutvecklats från 

befintliga påfyllningsmunstycken samtidigt som denna komponent kan användas för 

vidarutveckling av framtida påfyllningsmunstycken.                                                                           

För att stabilisera munstycksventilen används en styrning. Denna styrning har i uppgift 

att hålla munstycksventilen i mitten av munstyckshylsan för att munstycksventilen ska 

utföra en god öppning och tätning. Styrningen består även av fyra större hål för att 

underlätta för vätskan att rinna genom munstyckshylsan. Denna styrning har en liknande 

konstruktion som befintlig styrning på grund av att författaren vill minimera 

tillverkningskostnader (se bilaga 12).  

Från resultatet och analys kan undersökningsfrågan besvaras: Genom att utföra en 

produktutvecklingsprocess för det nya påfyllningsmunstycket, där relevanta antaganden 

har gjorts allt för att produkten ska klara av att förebygga efterdroppning och skvätt av 

vätska.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Viton: är en typ av gummi som tål höga och låga temperaturer samt är kemikaliebeständigt, 

dessutom har gummit en utmärkt motståndskraft mot olika typ av vätskor t.ex. vatten och olja.  
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9. Diskussion  

Företaget har tidigare försökt att utveckla ett påfyllningsmunstycke som kan hantera 

vätskor med låg viskositet vilket dock givit dåligt resultat och därför har företaget bett 

om hjälp för att konstruera ett nytt påfyllningsmunstycke som ska förebygga 

efterdroppning.  

Författarna tror att den produkt som har utvecklats kommer att lösa de problem som 

företaget tidigare har haft.   

Tanken bakom denna produkt var att konstruera ett påfyllningsmunstycke som kan 

hantera högt vätskeflöde och förebygga efterdroppning.                                                      

Eftersom påfyllningsmunstycken har ett stort användningsområde inom 

livsmedelsindustrin tillverkas många olika sorter av påfyllningsmunstycken som 

dagligen används för att underlätta en påfyllningsprocess 

Vid hantering av vätskor med låg viskositet är det viktigt att alla komponenter bör 

fungera väl även vid hög viskositet i påfyllningsmaskin. Under 

produktutvecklingsprocessens gång upptäckte författarna att den pump som användes 

tillsammans med munstycket inte var tillräckligt tät, vilket också ökade risken för 

efterdroppning och skvätt.                                                                                                      

Den nya idén till påfyllningsmunstycke presenteras för företaget, där företaget sedan 

skickar den nya idén till sina underleverantörer för tillverkning.  

När slutprodukten tillverkats var det meningen  att tester skulle utföras på det nya 

påfyllningsmunstycket för att se om påfyllningsmunstycket kan förebygga 

efterdroppning och skvätt. Orsaken till att tester inte utfördes på det nya 

påfyllningsmunstycket var att tillverkningstiden hos underleverantörer var lång, samt att 

företaget hade mycket att göra.  

De uteblivna testerna av konstruktionen bidrar till att det råder en osäkerhet om 

målsättningen är uppfylld, det vill säga undvika efterdroppning och undvika skvätt.   
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10. Slutsats 

Målet med detta arbete är att hitta en användbar lösning som kan rekommenderas 

till företaget. De idéer som presenteras i detta arbete kan vara ett bra för företaget 

att utnyttja. Det innebär att företaget kan använda dessa idéer för vidareutveckling 

av framtida påfyllningsmunstycken.  

Detta arbete har även påverkats av företagets krav angående skvätt och 

efterdroppning. Genom att hålla maskinlinjen ren under produktion kan 

effektiviteten och lönsamheten öka. Detta har gjort att mycket tid och arbete har 

lagts ner för att kunna utföra denna produktutvecklingsprocess för att konstruera ett 

påfyllningsmunstycke som ska uppfylla dessa krav.                                                         

Eftersom test av det nya påfyllningsmunstycket inte har utförts i tid, blir det svårt 

att veta om det nya påfyllningsmunstycket kommer att förebygga efterdroppning 

och skvätt.  

Reducering av antal öppningar i munstycksände kan öka risken för skvätt och 

efterdroppning, det leder också till att högre tryck och flödeshastighet förekommer. 
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Bilaga 1  

1.1 Kontext diagram 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

                                             

 

    

 

 

1.2 Kundkommentarer 

                                         Kommentarer 
Produkt som ska förebygga efterdroppning 

 

Lätt att montera påfyllningsmunstycke med pump 
 

Liknande utseende av tidigare påfyllningsmunstycke 
 

Ska behärska hög flödeshastighet 
 

Rätt dimension av påfyllningsmunstycke 

Stänkning av produkt får inte förekomma 

 

 

 

Påfyllnings-

munstycke 

Användare Maskinlinje 

      Tub    Pump 

Munstycke del 

av maskinlinje 

Sätts in 

Fyller vätska i tub 

Producerar produkt 

Kopplad med munstycke 
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Bilaga 2 Vikta produktmål 

1 Förebygga 
efterdroppning 

Lätta att montera pump 
och 
påfyllningsmunstycke 

Utseende av 
påfyllningsmunstycke 

Påfyllningsmuns
tycke som ska 
behärska hög 
flödeshastighet 

Rätt dimension 
av  
påfyllningsmuns
tycke 

2 0,2 0,15 0,1 0,15 0,15 

3 Tätning av 
påfyllningsmunsty
cke 

Lätt konstruktion Ska likna gamla 
påfyllningsmunstycken 

Bra kvalité Rätt 
konstruktion 

4 1     

5  1    

6   1   

7    1  

8     1 

Formel = 
0,2 
* 
1 

= 
0,15 
* 
1 

= 
0,1 
* 
1 

= 
0,15 
* 
1 

= 
0,15 
* 
1 

Resultat 
avrundning 

0,2 0,15 0,1 0,15 0,15 
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Bilaga 3 Kvalitethus                             
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Bilaga 4 Brainstorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Bilaga 5 Interaktionsdiagram för Påfyllningsmunstycke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ventil 

         

     Munstycksände 

Vätska 

rinner 

igenom 

Vätska 

rinner 

igenom 
Vätska 

överförs 

till tub 

Tätning används 

för att stop av 

vätskeflöde 

              

              Hylsa 
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Bilaga 6 FMEA-analys 

Verksamhet 
Livsmedelsindustrier  

Utförd och deltagare 
Danijel Sranka  
Abdul Al-Windy 

Detaljnamn 
Påfyllningsmunstycke  

Detalj nummer 

Projektledare  
Danijel Sranka  

Datum  
2015-05-14 

Uppföljningsdatum 
 

Anmärkning  

 
 
Nu.  

 
 
Komponent  

 
 
Funktion  

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd 

Felmöjlighet Feleffekt Felorsak sannolikheten 
för förekomst 
av fel 

svårighetsgrad av 
fel 

sannolikhet för 
att upptäcka 
fel 

Risktal 
RPN 

1 Munstycks-
hylsa 

Överföra 
vätskan till 
munstycksä

nden 

Materialet spricker Vätskan rinner ut 
från 

munstyckshylsan 

Fel på materialet 2 5 6 60 

Tunn tjocklek på 
munstyckshylsan 

3 4 5 60 

2 Munstycks- 
ventil 

Stoppar 
vätska 

Svagt tryck mellan 
munstycksventil och 

munstycksände 

Droppning av vätska Fel dimension av 
munstycksventil 

1 6 7 42 

Svag tätning mellan 
munstycksventil och 

munstycksänden 

4 5 4 80 

3 O-ring Tätning Materialdefekt Tätning av hela 
påfyllnings-

munstycke försämras 

Fel på material 
 

4 
 

4 
 

5 
 

80 
 

Hög tryck på O-ring 5 5 2 50 

4 Munstycks-
ände 

Överföra 
vätska till 

tuben 

Skvätt av vätska Stänk på maskinlinje Fel konstruktion 2 4 5 40 

5 Styrning Håller 
munstycks-
ventil stabil 

Materialdefekt Munstycksventil blir 
ostabil 

Friktion mellan 
munstycksventil och 

munstyckshylsa 

3 5 6 90 
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Bilaga 7 Gantt-diagram  
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 Bilaga 8 Klassificeringsträd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfyllnings-

munstycke  

    Nål  

Insugnings- 

munstycke 

   Gäng 

  Ventil  

        Spridare  

   Tratt  

 Tätning 

Små hål i munstycksände 

     Trattmunstycksände 

       O-ring 

Utsugningspump 

         Slang  

       V-ring  

      Kolvring 

         Bilmotors ventil  

       Motors kolv ventil  

Gängat munstycke  

     Gängat rör  

       Nålmunstycksände  
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Bilaga 9 Munstycksventil  



11 

 

Bilaga 10 Munstyckshylsa  
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Bilaga 11 Munstycksände 
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Bilaga 12 Styrning 
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Bilaga 13 Hopsättning av påfyllningsmunstycke
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Bilaga 14 Flödessimulering av munstycksände med två hål 
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Bilaga 15 Flödessimulering av munstycksände med två hål 
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Bilaga 16 Flödessimulering för munstycksände med fyra hål 
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Bilaga 17 Flödessimulering för munstycksände med fyra hål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


