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Abstract 

The following is a report for bachelor thesis done at Leine Linde in Strängnäs during spring term 

2019. Leine Linde is a company who manufactures robust encoders for heavy industry. The thesis 

purpose is to redesign and develop a concept for a new enclosure of the 800-series Heavy Duty 

encoder, changing manufacturing method and lowering manufacturing cost will have a central role. 

The design objectives for the new concept is to accomplish the same product requirements as the 

current product. There are also several product variants that are to be examined to see if they can be 

combined and implemented into the new design to minimize the number of components. 

The questions for this project are as follows: 

• How can the product be redesigned to use material as cost effective as possible? 

• Is it possible to create a universal design of the enclosure to minimize the number of 

component variants? 

• Is it possible to combine components to lower manufacturing costs? 

The project purpose was to develop a product concept, it was decided that the “front-end process” 

was a suitable project method to be used. The “front-end process” is a method developed to produce 

concepts and work with iteration, the purpose is to produce concepts that fulfills all product 

requirements. 

The project resulted in a new enclosure that eliminates the requirement of screws for assembly, this 

accommodates for an easier and faster assembly in the production line. The components are 

designed with chosen production methods in mind to minimize material consumption. 

By creating a standardized flange with an interface that is compatible with the components of the 

different product variants the flange can be used together with all the other component variants. In 

order to create a distinct and uniform design that recognize the product as part of the Leine Linde 

family, the product cover is mounted with an overlay. The overlay is equipped with the Leine Linde 

logo and colored blue in accordance to the company’s other products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Följande är en rapport för examensarbete som utförts på Leine Linde i Strängnäs under vårterminen 

2019. Leine Linde är ett företag som tillverkar robusta pulsgivare för tung industri. Examensarbetet 

syfte är att konstruera om och ta fram ett koncept på en ny omslutande kåpa till 800-serien Heavy 

Duty givare, fokus ligger på att sänka tillverkningskostnaden och att byta tillverkningsmetod. 

Konstruktionen har som krav att uppfylla samma produktkrav som den nuvarande produkten. Det 

finns även ett antal produktvarianter som undersöks ifall de går att kombinera och implementera i 

den nya designen för at minska antalet komponenter. 

Frågeställningen som ställdes var följande: 

• Hur kan produkten designas om för att använda materialet så kostnadseffektivt som möjligt? 

• Går det att skapa en universal modell av kåpan för att minska antalet komponentvarianter? 

• Går det att kombinera komponenter för att sänka tillverkningskostnaden? 

Då uppdraget gick ut på att ta fram ett produktkoncept konstaterades det att frontprocessen var en 

lämplig metod att använda sig av. Frontprocessen är en metod utvecklad för att ta fram koncept och 

arbeta med iteration, syftet är att få fram ett koncept som uppfyller alla de krav som ställs på 

produkten (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Resultatet blev en omslutande kåpa som eliminerar användandet av skruvar och möjliggör en 

enklare och snabbare montering i produktionen. Komponenterna är designade efter valda 

produktionsmetoder i åtanke för att minimera materialåtgång. 

Genom att skapa en standardiserad fläns med ett interface som är kompatibelt med komponenterna 

från de olika varianterna i produktsortimentet kan flänsen användas för samtliga varianter. För att 

skapa en tydlig, enhetlig och igenkänning av Leine Linde’s varumärke förses produkten med en 

overlay. Overlayen är utrustad med Leine Linde loggan och är färgad blå i enlighet med företagets 

andra produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Det här arbetet har gett oss större kunskap och ett djupare intresse för produktutveckling och 

tillverkning, vi ser båda två fram emot att fortsätta vårt arbete på Leine Linde!  

Stort tack till Richard Arnstein för allt stöd och tips under arbetets gång. Hans erfarenhet och 

kunskap har varit en stor tillgång under hela resans gång. 

Tack till hela utvecklingsavdelning, Anna Dahl och alla andra medarbetare på Leine Linde som 

med öppna armar och stort engagemang hjälp oss att få fram den information som vi har behövt för 

att ta projektet framåt.  

 

Tack till Henrik Lekryd som har visat ett stort intresse för projektet och gett oss vägledning. 

 

// Lucas & Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 1 

1.4 Vad är en givare? ..................................................................................................................... 1 

1.5 Problemformulering ................................................................................................................. 2 

1.6 Frågeställning ........................................................................................................................... 3 

1.7 Direktiv .................................................................................................................................... 3 

2 Ansats och metod ..................................................................................................................... 3 

2.1 Frontprocessen ......................................................................................................................... 3 

2.2 DFM – Design For Manufacturing .......................................................................................... 4 

2.3 DFA – Design For Assembly ................................................................................................... 4 

3 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 4 

3.1 Produktionsmetoder ................................................................................................................. 4 

3.1.1 Varmkammarpressgjutning ................................................................................................... 4 

3.1.2 Skärande bearbetning - CNC ................................................................................................ 5 

3.1.2.1 Fräsning .............................................................................................................................. 5 

3.1.2.2 Svarvning ........................................................................................................................... 5 

3.1.3 Anodisering ........................................................................................................................... 5 

3.1.4 Pulverlackering ..................................................................................................................... 5 

3.1.5 Strängpressning ..................................................................................................................... 6 

3.1.6 Formsprutning ....................................................................................................................... 6 

3.1.7 Protypframtagning med 3D-skrivning .................................................................................. 6 

3.1.7.1 FDM – Fused Depostion Modeling ................................................................................... 6 

3.1.7.2 MJF - Multi jet Fusion ....................................................................................................... 7 

3.2 IP-klassning (Ingress Protection rating) ................................................................................... 7 

3.3 Tester ........................................................................................................................................ 8 

3.3.1 Vibrationstest IEC 60068-2-64 ............................................................................................. 8 

3.3.2 Stöt-test IEC 60068-2-27 ...................................................................................................... 8 

3.3.3 EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet ............................................................................... 8 

3.4 Kravspecifikation ..................................................................................................................... 8 

3.5 Funktionsträd ........................................................................................................................... 8 

3.6 Behovs/egenskapsmatris .......................................................................................................... 8 

3.7 Målspecifikation ...................................................................................................................... 8 

3.8 Pughs matris ............................................................................................................................. 8 



 

 

3.9 Utnyttjad programvara ............................................................................................................. 9 

3.9.1 Creo Parametric .................................................................................................................... 9 

3.9.2 Oracle Agile e6 ..................................................................................................................... 9 

3.10 Gantt-schema ......................................................................................................................... 9 

3.11 Semistrukturerad intervju ....................................................................................................... 9 

4 Genomförande ......................................................................................................................... 9 

4.1 Gantt-schema ........................................................................................................................... 9 

4.2 Precisering av uppgiften och avgränsningar .......................................................................... 10 

4.3 Analys av nuvarande situation ............................................................................................... 10 

4.4 Analys av befintlig produkt ................................................................................................... 11 

4.4.1 Funktionsträd ...................................................................................................................... 15 

4.5 Kravspecifikation ................................................................................................................... 15 

4.6 Behovs-egenskap matris ........................................................................................................ 16 

4.7 Målspecifikation .................................................................................................................... 18 

4.8 Konceptgenerering ................................................................................................................. 19 

4.8.1 Material ............................................................................................................................... 19 

4.8.2 Konceptgenerering delfunktioner ....................................................................................... 20 

4.8.3 Första konceptgenerering .................................................................................................... 23 

4.8.4 Prototyper första konceptgenereringen ............................................................................... 27 

4.8.5 Första konceptsållningen .................................................................................................... 27 

4.8.6 Andra konceptgenereringen ................................................................................................ 28 

4.8.7 Prototyper andra konceptgenereringen ............................................................................... 32 

4.8.8 Andra konceptsållningen .................................................................................................... 32 

4.8.8.1 Pughs matris ..................................................................................................................... 33 

4.8.8.2 Prototyp vinnande konstruktion ....................................................................................... 33 

4.8.8.3 Konstruktionsgenomgång ................................................................................................ 33 

5 Resultat .................................................................................................................................. 34 

5.1 Varianthantering .................................................................................................................... 35 

5.1.1 Kontaktvarianter ................................................................................................................. 35 

5.1.2 Variant 850 Heavy Duty ..................................................................................................... 35 

5.2 Standardfläns .......................................................................................................................... 36 

5.3 Plintkorthållare ....................................................................................................................... 36 

5.4 Mellandel ............................................................................................................................... 37 

5.5 Lock ................................................................................................................................. 38 

 ...................................................................................................................................................... 38 

5.6 Overlay ................................................................................................................................... 38 



 

 

6 Analys .............................................................................................................................. 39 

6.1 Svar på frågeställning ............................................................................................................ 39 

6.2 Uppfyllande av kravspecifikation .......................................................................................... 40 

7 Slutsats ............................................................................................................................. 41 

7.1 Projektets mål ......................................................................................................................... 41 

7.2 Rekommendationer ................................................................................................................ 41 

8 Referensförteckning ............................................................................................................... 42 

 

 

 

 

  



 

 

Figurförteckning 

Figur 1 Leine Linde Heavy Duty 800 och 850 (Leine Linde, 2019) ................................................... 1 

Figur 2 Inkrementell skanningsteknik till vänster, absolut till höger (Leine Linde, 2019).................. 2 

Figur 3 Frontprocessens steg ................................................................................................................ 4 

Figur 4 Grad av skydd mot inträngande föremål, första siffran. (Research Institutes of Sweden, 

2019) ..................................................................................................................................................... 7 

Figur 5 Grad av skydd mot inträngande vatten, andra siffran. (Research insitute of sweden, 2019) .. 7 

Figur 6 Gantt-schema ........................................................................................................................... 9 

Figur 7 Givarens komponenter ........................................................................................................... 10 

Figur 8: Den röda kanten präglas över kretskortet. ............................................................................ 12 

Figur 9: Det inringade området är ficka för fettdepå. ........................................................................ 12 

Figur 10: Utrymme för montering av lysdiod från sidan. .................................................................. 12 

Figur 11: Gängat håll för montering och demontering av axel. (Leine Linde, 2019) ........................ 13 

Figur 12: Slutanvändares montering av egen kabel. (Leine Linde, 2019) ......................................... 13 

Figur 13 Montering av momentstagsfäste (Leine Linde, 2019) ......................................................... 13 

Figur 14 Montering av jordfläta (Leine Linde, 2019) ........................................................................ 13 

Figur 15 Olika orienteringar för momentstagsfäste (Leine Linde, 2019) .......................................... 14 

Figur 16 Kabelgenomföring (Leine Linde, 2019) .............................................................................. 14 

Figur 17 12pM23 kontakt (Leine Linde, 2019) .................................................................................. 14 

Figur 18 Funktionsträd ....................................................................................................................... 15 

Figur 19 Mockup lagerpaket .............................................................................................................. 19 

Figur 20 Hålplacering M5 hål i fläns ................................................................................................. 20 

Figur 21 Exempel på montering av momentstagsfäste ...................................................................... 20 

Figur 22 Monteringsinstruktion Modell 850 (Leine Linde, 2019) ..................................................... 21 

Figur 23 Adapterfläns modell 850, genomskärnings vy till höger ..................................................... 21 

Figur 24 Axeltätning .......................................................................................................................... 22 

Figur 25 Kombinera kåpa och fläns ................................................................................................... 23 

Figur 26 Koncept 1 ............................................................................................................................. 24 

Figur 27 Koncept 2 ............................................................................................................................. 24 

Figur 28 Koncept 3 ............................................................................................................................. 25 

Figur 29 Strängpressad aluminiumprofil innan bearbetning .............................................................. 25 

Figur 30 Mellandelens slutgiltiga form efter bearbetning .................................................................. 25 

Figur 31 Koncept 4 ............................................................................................................................. 26 

Figur 32 Koncept 5 ............................................................................................................................. 26 

Figur 33 Koncept 6 ............................................................................................................................. 27 

Figur 34 Vidareutveckling koncept 4 till koncept 7 ........................................................................... 29 

Figur 35 Koncept 8 ............................................................................................................................. 30 

Figur 36 Koncept 8 plintkorthållare ................................................................................................... 30 

Figur 37 Koncept 9 ............................................................................................................................. 31 

Figur 38 Koncept 10 ........................................................................................................................... 31 

Figur 39 Koncept 10 plintkorthållare ................................................................................................. 31 

Figur 40 Koncept 11 ........................................................................................................................... 32 

Figur 41 Koncept 11 plintkortshållare ............................................................................................... 32 

Figur 42 Sprängskiss slutgiltiga koncept ........................................................................................... 34 

Figur 43 Koncept kabelgenomföring ................................................................................................. 35 

Figur 44 Koncept 12pM23 kontakt .................................................................................................... 35 

Figur 45 Till vänster standardfläns, till höger standardfläns med monterad adapterfläns ................. 35 

Figur 46 Standardfläns ....................................................................................................................... 36 

https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11589996
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11589999
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590000
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590012
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590021
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590023
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590026
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590027
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590029


 

 

Figur 47 Montering plintkortshållare ................................................................................................. 36 

Figur 48 Montering av plintkort i plintkortshållare ........................................................................... 37 

Figur 49 Säkring av plintkort och plintkortshållare ........................................................................... 37 

Figur 50 Mellandel ............................................................................................................................. 37 

Figur 51 Lock ..................................................................................................................................... 38 

Figur 52 Overlay ................................................................................................................................ 38 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Egenskaper ........................................................................................................................... 17 

Tabell 2 Behovs-egenskap matris ...................................................................................................... 18 

Tabell 3 Målspecifikation ................................................................................................................... 18 

Tabell 4 Pughs matris första konceptsållningen ................................................................................. 28 

Tabell 5 Pughs matris andra konceptsållningen ................................................................................. 33 

Tabell 6 Jämförelse materialåtgång .................................................................................................... 39 

Tabell 7 Jämförelse materialåtgång 850 ............................................................................................. 39 

  

Bilageförteckning 

Bilaga 1: Prototyper från första konceptgenereringsfasen. ................................................................ 44 

Bilaga 2: Prototyper från andra konceptgenereringsfasen. ................................................................ 45 

Bilaga 3: Prototyp av det slutgiltiga konceptet. ................................................................................. 46 

https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590030
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590031
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590032
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590033
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590034
https://studentmdh-my.sharepoint.com/personal/cjn16017_student_mdh_se/Documents/Examensarbete/Rapporten.docx#_Toc11590035


 

 

Ordlista/förkortningar 

Omslutande konstruktion: Samlings ord för kåpa, lock och fläns. 

CAD: Computer aided design 

Mdh: Mälardalens högskola 

Lagerpaket: När rapporten hänvisar till lagerpaketet syftar rapporten på en axel med monterade 

kullager, nav, distansbricka och fjäderbricka. 

Mockup: En modell av en detalj för att skapa en uppfattning om hur den kommer se ut. 

LL: Leine Linde 

EMC: Electromagnetic compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet) 

Plintkort: Det kretskort som sitter överst i givaren och fungerar som ett inkopplingskort med plintar 

som ledare kan anslutas till.  

PDM: Product Data Management, ett system för att hantera stora mängder data och information 

kring produkter hos ett företag. 

Momentstag: Ett momentstag är ett stag som monteras med 90° vinkel från fästet för att få en stabil 

montering. 

Poka-yoke: En inbyggd felsäkring, mekanisk del konstrueras för att endast gå att montera på rätt 

sätt. 

Overlay: Klistermärke 

12pM23 kontakt: 12-polig M23 kontakt  

Prägling: Metod för att förändra formen på ett material genom kallpressning.  
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1 Inledning 

Rapporten redovisar ett examensarbete av två studenter på Mälardalens högskola hos 

uppdragsgivaren Leine Linde. Kursen innefattar 15 högskolepoäng på grundnivå under en period på 

20 veckor vårterminen 2019. 

1.2 Bakgrund 

Leine Linde är ett elektronikföretag i Strängnäs grundat 1967 som utvecklar och producerar robusta 

pulsgivare för tung industri. Leine Linde är en av de ledande aktörerna i branschen och har en 

marknad över hela världen. En utav deras populäraste produktserier heter ”800 Heavy Duty”. Just 

nu driver de ett projekt som heter ”Cost cut 800”, projektets syfte är att se över 800-produkten och 

dess ingående komponenter för att sänka tillverkningskostnaden. Alla produktens ingående 

mekanikdetaljer tillverkas av externa leverantörer, fokus för projektet ligger på att tillsammans med 

leverantörerna ta fram en ny konstruktion som är billigare att tillverka men håller samma kvalité 

eller högre än nuvarande konstruktion.  

1.3 Syfte 

Det här examensarbetet kommer ingå i Leine Lindes projekt ”Cost cut 800”, examensarbetet 

kommer att behandla den omslutande konstruktionen. Syftet med det här arbetet är att ta fram en ny 

omslutande konstruktion till 800-serien där fokus kommer ligga på att sänka tillverkningskostnaden 

och byta tillverkningsmetod. Konstruktionen ska uppfylla samma produktkrav som den nuvarande 

konstruktionen. 

1.4 Vad är en givare? 

 

Figur 1 Leine Linde Heavy Duty 800 och 850 (Leine Linde, 2019)  

I det här examensarbetet kommer givare i Leine Lindes 800-serie heavy duty att undersökas (se 

Figur 1), dessa givare är optiska givare som används för att mäta hastighet, position eller rörelse. 

Hjärtat i givaren består av en mönsterskiva ”kodskiva” som är monterad på en noggrant lagrad axel. 

Kodskivans läge läses av genom att belysa den med hjälp av en lysdiod och sedan läsa av 

ljusgenomsläppet med hjälp av ett antal fotodioder. Informationen som läses av visar hur axeln 

roterar och kan sedan användas för att bestämma axeln position, hastighet eller avstånd den har 

roterat.  

Det finns två typer av optiska givare (Se Figur 2), inkrementella givare genererar en serie av pulser 

för att mäta hastighet eller mäta den relativa positionen. Det finns även absoluta optiska givare som 

direkt vid uppstart kan läsa ut den exakta positionen utan att behöva nollställa givaren, även efter att 
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denna givare blivit strömlös kan den direkt vid uppstart igen få ut dess nuvarande position. (Leine 

Linde, 2019) 

 

Figur 2 Inkrementell skanningsteknik till vänster, absolut till höger (Leine Linde, 2019) 

Vid montering av en givare krävs det alltid att givaren monteras på rätt sätt. En flexibel koppling 

eller upphängning krävs för att inte belasta kullagren i givaren onödigt mycket, en för hög 

belastning på kullagren förkortar livslängden på givaren. (Leine Linde, 2019) 

 

1.5 Problemformulering  

Leine Linde vill byta produktionsmetod av kåpa och lock för en av produkterna i deras 

produktsortiment. Kåpan och locket pressgjuts idag för att skapa en grundmodell, detaljerna 

bearbetas sedan för att skapa ett flertal olika varianter av kåpor och lock. När den slutgiltiga 

geometrin skapats pulverlackeras utsidan av detaljerna. Leine Linde upplever idag en del 

kvalitetsproblem med dessa detaljer när de levereras från tillverkaren. Ett av problemen är att 

precisionen på diverse kritiska mått har till och från hamnat utanför ritningens specifikation, vilket 

har lett till reklamationer. Ett annat problem är att pulverlacken inte håller tillräckligt hög kvalité för 

vad som efterfrågas hos LL’s produkter. Dessa problem medför dolda kostnader som exempelvis, 

arbetstid för extra kontroll av detaljerna, hantering av reklamationer och problematik vid montering 

i produktion. Dessa dolda kostnader finns ej samlade och sammanställda men de medför att 

kostnaden för de gjutna detaljerna är högre än inköpspriset. För att uppnå en bättre kvalité och 

undvika nämnda problem vill Leine Linde frångå att gjuta detaljerna och istället använda en 

bearbetande metod. I samband med denna förändring vill LL även byta ytbehandlingsmetod från 

pulverlackning till anodisering. Det här examensarbetet kommer gå ut på att ta fram en ny design på 

produkten anpassad efter de önskade produktionsmetoderna. 

Leine Linde har även ett antal delfunktioner på produkten de vill ha undersökta. Idag finns det flera 

modellvarianter på kåpan och locket för att tillgodose olika monteringar av momentstagsfästen och 
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olika kontakttyper. Det finns även en produktvariant som heter ”850”, 850 har en speciellt utformad 

fläns på kåpan som interface mot kundens motor. Den här produktvarianten säljer i betydligt lägre 

volym än resterande 800-produkter. Att lagerhålla varje variant av de olika komponenterna samt 

hanteringen som tillkommer kostar pengar, även tillverkningen av mindre partier tillför extra 

kostnader. Därav vill Leine Linde undersöka om de olika egenskaperna går att implementera på en 

och samma kåpa. 

1.6 Frågeställning 

• Hur kan produkten designas om för att använda materialet så kostnadseffektivt som möjligt? 

• Går det att skapa en universal modell av kåpan för att minska antalet komponentvarianter? 

• Går det att kombinera komponenter för att sänka tillverkningskostnaden? 

1.7 Direktiv 

• Examensarbetet innefattar 15 högskolepoäng och kommer utföras av två studenter under en 

period på 20 veckor. 

• Ta fram en eller fler fysiska prototyper. 

• Ändra tillverkningsmetod på lock och kåpa. 

• Konstruktionen ska uppfylla samma krav och hålla minst samma kvalité som dagens givare. 

 

2 Ansats och metod 

Det här arbetet började med att lägga upp en planering för den utsatta tid projektet skulle löpa på, 

därefter har det använt metoderna frontprocessen, DFA och DFM (Ulrich & Eppinger, 2012) som 

ramverk för hela arbetet.  

2.1 Frontprocessen 

Frontprocessen är en metod på sju steg som används vid framtagning av koncept (Se Figur 3). Det 

är ovanligt att alla steg i metoden sker i den specificerade ordningen, ofta kan ett steg påbörjas 

innan ett annat avslutats. De är vanligt att ny information blir tillgänglig under arbetets gång som 

kan resultera i att man måste backa ett eller flera steg för att justera koncepten och matcha den 

information som tillkommit. Att gå tillbaka och repetera tidigare steg på detta sätt kallas ofta 

utvecklingsiteration. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Här följer en sammanfattning av stegen: 

Steg 1 Identifiering av kundbehov: Detta steg går ut på att förstå kundernas behov och att rangordna 

dem. 

Steg 2 Upprättande av målspecifikationer: Kundbehoven översätts till mätbara värden för att styra 

utvecklingsteamets arbete. 

Steg 3 Konceptgenerering: Ta fram en mängd produktkoncept och undersök att de uppfyller 

kundbehoven. 

Steg 4 Konceptval: Koncepten analyseras, jämförs och stryks för att ta fram de bästa koncepten. 

Steg 5 Koncepttestning: Koncept testas för att säkerställa att de uppfyller kundbehoven. Identifiera 

brister hos koncepten för att åtgärda innan arbetet fortsätter. 

Steg 6 Upprätta slutgiltiga specifikationer: Ange värden som det slutgiltiga konceptet uppfyller, 

jämför specifikationerna med målvärdena och gör eventuellt trade-offs om det inte är tillräckligt 

kostnadseffektivt. 
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Steg 7 Planera efterföljande steg i utvecklingsprocessen: Teamet tar fram ett utvecklingsschema, tar 

fram en strategi för att hålla utvecklingskostnaden på en låg nivå och bestämma hur stora resurser 

som krävs för projektet. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

Figur 3 Frontprocessens steg 

2.2 DFM – Design For Manufacturing 

DFM är en metod som används vid framtagning av nya/uppdaterade produkter. DFM har både 

produktion och design i åtanke under utvecklingsprocessen, detta göra att tillverkningsproblem kan 

upptäckas och motverkas redan under designfasen. Detta medför att ledtiden för produktutveckling 

kortas, produktkvalitet höjs och produktkostnaden sänks. (Ferrer, Rios, Ciurana, & Garcia-Romeu, 

2010) 

När produkter utvecklas idag är det viktigt att ha integrerat produktion i designen. Till att börja med 

bör konstruktören ta fram en konceptdesign för att sedan konstatera vilka produktionsmetoder som 

är kostnadseffektiva till den givna designen, därefter ska de tillgängliga produktionsmetoderna styra 

den fortsatta designen av produkten. (Ferrer, Rios, Ciurana, & Garcia-Romeu, 2010) 

2.3 DFA – Design For Assembly 

DFA är en del av metoden DFM som används vid framtagning av nya/uppdaterade produkter. 

Syftet med DFA är att snabba på monteringen av en produkt för att minska produktionskostnaden. 

DFA-metoden strävar ofta efter att minska antalet delar och designa produkter med formpassning 

vilket medför att de bara går att montera på rätt sätt. (Ulrich & Eppinger, 2012) (Soh, Ong, & NEE, 

2016) 

 

3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen går igenom all teori bakom de beslut och antaganden som är gjorda i 

resten av rapporten. 

3.1 Produktionsmetoder 

Följande punkter beskriver de produktionsmetoder som används för att tillverka givaren idag och de 

produktionsmetoder gruppen har utforskat för att tillverka den nya givaren. 

3.1.1 Varmkammarpressgjutning 

Pressgjutning är en gjutmetod där smält metall pressas in i en gjutform under ett högt tryck och med 

en hög hastighet. Gjutformen är gjord i stål och består av två eller fler delar. Generellt sätt används 

metaller med relativt låg smältpunkt. Formen är vatten eller oljekyld och kommer se till att smältan 

stelnar relativt fort. När smältan har stelnat öppnas formen och detaljen plockas ut. Ytjämnheten 

som kan uppnås på en aluminiumlegering ligger mellan 3,0–20 µm. 
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Fördelar med pressgjutning är att det är väldigt materialeffektivt och har en hög produktivitet. 

Nackdelar är att det är dyrt att ta fram verktygen/formarna, formarna har en begränsad livslängd, 

om det blir någon ändring på detaljen så måste en ny form tas fram. (Gjuteriteknisk, 2019) 

(Thompson, 2007) 

3.1.2 Skärande bearbetning - CNC 

En CNC-maskin kan utföra en mängd olika processer, som fräsning, borrning, gravering och 

fasning. Det går att använda metoden till flera olika material som metall, trä, plast, sten, komposit 

med flera. Arbetsstycket fästs i CNC-maskinen innan bearbetning påbörjas. För att maskinen ska 

skapa något krävs det att en modell tillverkas i ett CAD-program. Modellen skickas över till 

programvaran som styr CNC-maskinen och maskinen delar upp modellen i lager för att sedan börja 

skära ut.  Skärande bearbetning kan delas upp i två kategorier, se följande stycken. (Thompson, 

2007) (All3dp, 2019) 

3.1.2.1 Fräsning 

I en fräs är det verktyget som rör sig, arbetsstycket sitter helt fast. Fräsen har ofta horisontella banor 

i x och y-led och vertikala banor i z-led, äldre varianter kan ha x och y-leds banor i bordet istället 

för i fräsen. 

Fördelar med fräsning är att det går att tillverka modeller med höga toleranser, modellen kan 

uppdateras utan att nya verktyg behöver införskaffas. 

Nackdelar med fräsning är hög materialåtgång. (Thompson, 2007) (All3dp, 2019) 

3.1.2.2 Svarvning 

Svarvning påminner väldigt mycket om fräsning, den stora skillnaden är att arbetsstycket roterar 

och verktyget matas mot det roterande stycket för att skära bort material. 

Fördelar med svarvning är att det går att tillverka modeller med höga toleranser, modellen kan 

uppdateras utan att nya verktyg behöver införskaffas. 

Nackdelar med svarvning är hög materialåtgång. (All3dp, 2019) (Thompson, 2007) 

3.1.3 Anodisering 

Anodisering, elektrokemisk ytbehandling. Processen bygger på det naturliga oxidskiktet på 

metallen. Anodisering sker genom tre steg. Först rengörs detaljen genom att doppas i ett kemiskt 

bad. Efter rengöringen påbörjas anodiseringen, ström passerar genom detaljen som agerar anod till 

en elektrod som agerar katod. Vilket medför att syre frigörs runt detaljen. Syret reagerar med ytan 

på detaljen och skapar ett poröst oxidskikt. Faktorer som tid, temperatur och strömstyrka påverkar 

tjockleken på oxidskiktet. i det tredje och sista steget doppas detaljen i varmt vatten. Detta får detta 

porösa oxidskiktet att täta sig. (Thompson, 2007) (Manufacturingguide, Anodisering, 2019) 

Fördelar med att anodisera är att ytan blir hård, korrosionsbeständig, elektriskt isolerande och 

självreparerande. 

Nackdelar med att anodisera, det går enbart att använda till aluminium, magnesium och titan. 

(Thompson, 2007) (Manufacturingguide, Anodisering, 2019) 

3.1.4 Pulverlackering 

Den vanligaste metoden vid pulverlackering heter elektrostatisk lackering. För att pulverlackera 

krävs det att detaljen som ska lackeras är rengjord innan, annars finns risken att lacken får dålig 

vidhäftning. Pulvret är en mix av pigment, bindemedel och tillsatsmedel. Pulvret matas ut genom 

spraymunstycket som även laddar pulvret med negativ elektrisk laddning och detaljen som ska 

lackeras jordas. Det negativt laddade pulvret agerar anod medans den jordade detaljen agerar katod. 
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Detta medför att pulvret drar sig till de jordade ytorna och kommer täcka hela detaljen. När ytan är 

mättad kommer inte pulvret dras och fästas mot ytan längre, vilket medför att ytan blir jämntjock. 

När hela detaljen är sprayad får den smälta och härda i en ugn, 200°C i ungefär 30 minuter. 

(Thompson, 2007) (Manufacturingguide, Pulverlackering, 2019) 

Fördelar med pulverlackering är att det är lätt att lackera komplexa ytor och lätt att få till ett jämnt 

tjockt lager. 

Nackdelar med pulverlackering är att det är svårt att få tunna lager att vara jämna och att resultat till 

stor del hänger på rengöring. Om någon yta inte blir ordentligt rengjord finns en överhängande risk 

för lacksläpp. (Manufacturingguide, Pulverlackering, 2019) (Thompson, 2007) 

3.1.5 Strängpressning 

Råmaterialet värms upp och placeras i en kammare, en kolv pressar materialet igenom en mall för 

att nå önskad form. Det krävs en stor kraft för att pressa materialet genom mallen, när materialet 

börjar ta slut ökar kraften vilket medför att den sista biten av en strängpressning inte håller samma 

kvalité som resten av biten. Därför används sällan den sista biten. 

Fördelar med strängpressning är att metoden har en mer effektiv utnyttjning av material än 

exempelvis fräsning. Strängpressade detaljer är ofta designade för att nå nära önskad form direkt 

efter pressningen.  

Nackdelar med strängpressning är att detaljen kan behöva bearbetas om höga krav på ytfinhet ställs. 

Framtagning av verktyg för att skapa en profil är dyrt och därav lämpar sig inte metoden vid 

tillverkning av mindre serier.  

(Thompson, 2007) (Manufacturingguide, Direkt ihålig strängpressning, 2019) 

3.1.6 Formsprutning 

Vid formsprutning matas formsprutningsmaskinen med plastpellets, pelletsen smälts ner till en 

homogen massa och pressas fram av en roterande skruv. Massan fyller sedan upp en gjutform, när 

massan stelnat delas formen och detaljen kan plockas ur. 

Fördelar med formsprutning är att det är billigt vid tillverkning av stora serier, lite eller ingen 

efterbearbetning behövs och högt materialutnyttjande. 

Nackdelar med formgjutning är att verktygen och gjutformarna är dyra, metoden lämpar sig ej för 

tillverkning av mindre serier. (Manufacturingguide, Formsprutning, 2019) 

3.1.7 Protypframtagning med 3D-skrivning 

Det finns många olika metoder för 3D-skrivning, följande punkter går igenom de metoder som 

använts under det här arbetet. 

3.1.7.1 FDM – Fused Depostion Modeling 

En programvara delar upp den förberedda CAD-filen i lager som maskinen sedan bygger upp, lager 

för lager på en byggplatta. En plasttråd matas genom ett uppvärmt skrivarhuvud som smälter 

plasten och placerar ut den på givna koordinater i x och y-led, efter att detta är gjort sänks 

byggplattan i z-led och processen upprepas lager för lager.  

Fördelar med denna metod är att det går fort och billigt att få fram prototyper. Modellen kan 

uppdateras utan att det medför några stora extra kostnader. Nackdelar med denna metod är att 

ytorna måste efterbehandlas för att få en fin yta, det är dåliga toleranser och modellerna har låg 

hållfasthet. (Manufacturingguide, Fused Deposition Modeling, 2019) 
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3.1.7.2 MJF - Multi jet Fusion 

MJF är en teknik som lämpar sig för snabb tillverkning av prototyper i plast eller serietillverkning 

av detaljer med komplex geometri i mindre volymer. MJF bygger modellen genom att strö ut ett 

lager pulver över byggplattan, ett skrivarhuvud rör sig över lagret och lägger ut en ”fusing agent” 

där material ska sammanfogas och en ”detailing agent” där material inte ska sammanfogas. Under 

utskriften tillförs konstant energi genom lampor som sitter tillsammans med skrivarhuvudet, 

lamporna alstrar värme som får material som applicerats med ”fusing agent” att smälta samman. 

Byggplattan sänks ned så att ett nytt lager med pulver kan strös ut och processen upprepas. När hela 

modellen byggts klart plockas detaljen ur och överflödigt pulver avlägsnas. Modellen kan sedan vid 

behov genomgå efterbehandling som att lackera eller förfina ytan på olika sätt. (Materialise, 2019) 

Som exempel erbjuder Prototal toleranser vid MJF minimum ±0,2mm samt ±0.25% av dimension 

och minsta väggtjocklek i X/Y/Z 0,5mm (Prototal, 2019). 

3.2 IP-klassning (Ingress Protection rating) 

För produkter som kommer sitta i till exempel fabriker eller andra områden med en tuff miljö vill 

företagen försäkra kunden om att produkten inte kommer förstöras av omgivningen. I dessa miljöer 

förekommer ibland damm, fukt, vatten eller korrosiva ämnen som kan skada produkten. 

Elektroniska produkter kräver således en tät inkapsling för att inte ta skada av den omgivande 

miljön de används i, IP-klassning hjälper företaget att testa sina produkter så att de ska hålla för de 

förhållandena produkten kommer användas i. 

”Kapslingsprovning utförs normalt mot den globala standarden IEC 60529 eller den europeiska 

motsvarigheten EN 60529, vilket antagits som svensk standard SS EN 60529” (Research Institutes 

of Sweden, 2019). I standarden finns detaljerade beskrivningar om hur varje test ska utföras för att 

verifiera att kapslingen uppfyller de krav som krävs för aktuell grad. Parametrar som definieras i 

testerna kan vara till exempel storlek på partiklar, varaktighet, flöde av vatten, djup, temperatur och 

besprutningsvinklar. (Keystone Compliance, 2019) 

IP-klassningen bestäms av två siffror, varje siffra beskriver vilken grad av skydd kapslingen är 

verifierad för. Den första siffran visar hur bra skydd mot solida partiklar eller inträngande föremål 

som uppnås (se Figur 4). Den andra siffran visar hur bra skydd mot inträngande vatten som uppnås 

(Se Figur 5). (Research Institutes of Sweden, 2019) 

 

Figur 4 Grad av skydd mot inträngande föremål, första siffran. (Research Institutes of Sweden, 2019) 

 

Figur 5 Grad av skydd mot inträngande vatten, andra siffran. (Research insitute of sweden, 2019)  
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3.3 Tester 

För att verifiera att en produkt klarar av att användas i den miljön den är tänkt vistas i krävs det ofta 

att produkten genomgår ett antal fysiska tester. Nedan följer ett antal tester som berörs i rapporten. 

3.3.1 Vibrationstest IEC 60068-2-64 

IEC 60068-2-64 är en internationell standard för att på ett standardiserat sätt utföra vibrationstester 

på ett objekt. Objektets funktion och geometri utvärderas medan dynamiska laster och vibrationer 

påverkar objektet. (Swedish Standards Institute, 2008) 

3.3.2 Stöt-test IEC 60068-2-27 

IEC 60068-2-27 är en internationell standard för att på ett standardiserat sätt utföra stöt-tester på ett 

objekt. Testets syfte är att undersöka hur bra objektet motstår enstaka eller upprepade stötar, testet 

används för att upptäcka mekaniska svagheter eller degradering hos objektet som uppstår från 

stötar. (Swedish Standards Institute, 2008)  

3.3.3 EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet  

Elektromagnetisk kompatibilitet är förmågan för produkten att fungera tillsammans med andra 

utrustningar utan att störa dessa utrustningar med elektromagnetiska störningar. (Elsäkerhetsverket, 

2019) 

3.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen skapas tidigt i ett produktutvecklingsarbete, då koncepten bygger på denna 

specifikation. En kravspecifikation är en lista med mätbara egenskaper som produkten måste 

uppfylla för att tillfredsställa kundens behov. Om en kravspecifikation inte upprättas finns risken att 

alla kundens behov inte tillfredsställs. (Ulrich & Eppinger, 2012)  

3.5 Funktionsträd 

Funktionsträdet visar tydligt en hierarkisk lista över produktens funktioner och påvisar vilka 

delfunktioner som löser huvudfunktioner. Det svarar på frågor som varför behövs denna detalj och 

hur fungerar denna funktion, beroende på vilket håll i trädet du vandrar. (Österlin, 2016)  

3.6 Behovs/egenskapsmatris 

En behovs-egenskapsmatris visar förhållandet mellan kundens behov och produktens mätbara 

egenskaper. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

3.7 Målspecifikation 

En målspecifikation skapas efter att kundbehoven har identifierats och innan konceptgenereringen 

börjar. I målspecifikationen tilldelas alla mätbara egenskaper ett ideal och ett målvärde. 

Målspecifikationerna kan ändras under projektets gång, då valda tillverkningsmetoder eventuellt 

inte kan matcha de bestämda värdena eller att målet inte är ekonomiskt försvarbart. (Ulrich & 

Eppinger, 2012) 

3.8 Pughs matris 

Pughs matris är en metod framtagen för att snabbt och enkelt sålla bort koncept. Pughs matris är en 

tabell där koncepten placeras i kolumner i x-led och urvalskriterier placeras i kolumner i y-led. En 

referens, ofta en tidigare produkt alternativt konkurrent placeras i konceptkolumnen. Koncepten 

jämförs mot referensen i varje urvalskriterium för att sedan betygsättas. Om konceptet bedöms vara 

sämre än referensen blir konceptet tilldelat -, om konceptet bedöms vara bättre än referensen blir det 

tilldelat + och om de är jämlika blir konceptet tilldelat 0. Detta görs för samtliga koncept och 

urvalskriterium. När alla koncept och urvalskriterium är satta omvandlas + och – till -1 och +1. 

Totalen summeras för varje koncept vilket medför att koncepten kan rangordnas.  
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Efter att koncepten rangordnas kontrolleras det att resultatet är rimligt, gruppen bestämmer vilka 

koncept som ska jobbas vidare med och om det finns några koncept som kan kombineras. (Ulrich & 

Eppinger, 2012) 

3.9 Utnyttjad programvara 

Följande stycken presenterar programvara som har använts i examensarbetet. 

3.9.1 Creo Parametric 

Det CAD program som används hos Leine Linde är Creo Parametric som är utvecklat av PTC 

(Parametric Technology Corporation). Programmet används för att skapa modeller, 

sammanställningsmodeller och ritningar. Det går även att göra hållfasthetsberäkningar, mekaniska 

simuleringar samt fotorenderingar i programmet. (Corporation, Parametric Technology, 2019) 

3.9.2 Oracle Agile e6 

Oracle Agile e6 är ett PDM-system för att hantera bland annat alla företagets produktrelaterade 

dokument, modeller och ritningar. 

3.10 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema beskriver i vilken ordning och hur lång tid projektets olika aktiviteter ska ta. 

Schemat visar aktiviterna på staplar i ett diagram, på y-axeln finns aktiviteterna och på x-axeln finns 

tid, i denna rapport är tiden angiven i veckor.  

3.11 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju har en rad med bestämda grundfrågor som ställs till intervjuobjektet, 

följdfrågor kan variera beroende på intervjuobjektets svar. För att intervjun ska ha värde krävs det 

att samtliga intervjuobjekt har samma grundfrågor. Intervjun är i regel ganska avslappnad i 

jämförelse med en strukturerad intervju, vilket kan få intervjuobjektet att känna sig bekväm. 

(Bryman, 2015) 

 

4 Genomförande 

Följande kapitel kommer behandla hela produktutvecklingsprocessen från planering till färdigt 

produktkoncept. 

4.1 Gantt-schema 

En tidsplan togs fram tillsammans med handledare på Leine Linde genom att skapa ett gantt-

schema. Arbete på plats hos Leine Linde gjordes två dagar i veckan och resterande arbete gjordes 

hemifrån eller på Mälardalens Högskola. Se gantt-schema i Figur 6.

 

Figur 6 Gantt-schema 
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4.2 Precisering av uppgiften och avgränsningar 

En givare består av många olika komponenter som alla relaterar till varandra på ett eller annat sätt. 

Det här arbetet kommer fokusera på att primärt undersöka utformningen av lock, kåpa och fläns (Se 

Figur 7). I nuläget bearbetas flänsen fram med hjälp av svarvning, detta är en metod som Leine 

Linde inte vill frångå. 

Ändringar på placering och design på momentstagsfäste, tätningar och plintkort är tillåtet att 

undersöka då utformningen av dessa detaljer har inflytande på hur lock, kåpa och fläns kan 

konstrueras. Då dessa detaljer inte har fokus i arbetet kommer de inte att konstrueras fullt ut av 

arbetsgruppen. Arbetsgruppen lägger istället fram förslag på ungefär hur dessa komponenter kan se 

ut för att möjliggöra för den huvudsakliga konstruktionen. Lagerpaket, kretskort, 

kabelgenomföring, kodskiva och lysdiod är bestämt från Leine Linde att de ska behållas i sitt 

nuvarande utförande.  

 

Figur 7 Givarens komponenter 

4.3 Analys av nuvarande situation  

För att skapa sig en bild över utgångsläget idag höll arbetsgruppen semistrukturerade intervjuer med 

de berörda avdelningarna som konstruktion, produktionsteknik, produktion, materialhantering och 

marknad. 
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Intervjuerna hölls i konferensrum eller på intervjuobjektets kontor på Leine Linde. Den data som 

samlades under intervjuerna kommer ej vara styrande över arbetsgruppens idéer då Leine Linde 

redan kommit med önskemål om en bearbetad lösning, men har för avsikt att ge gruppen mer 

kunskap och bakgrund till uppgiften och produktens eventuella svagheter. 

De frågor som ställdes till deltagarna var: 

• Hur är kvalitén på lackeringen på dagens kåpa och lock? 

Samtliga intervjuobjekt var överens om att lackeringen på dagens givare var undermålig, det 

finns återkommande problem med lacksläpp, bristfällig maskering och bubblor i lacken. Många 

av dessa kasseras i produktionen vilket medför en stor kostnad. Dessa problem existerar inte på 

Leine Lindes produkter som är bearbetade och har en anodiserad ytbehandling.  

• Hur är kvalitén på geometrin på dagens kåpa och lock? 

Intervjuobjekten var överens om att det fanns problem med geometrin på dagens givare. Det finns 

problem med att hålla toleranserna vilket medför dålig passform och problem med skruvhålen. 

Intervjuobjekten upplever att problemen åtgärdas men det dyker upp nya problem hela tiden. De 

upplever att bearbetade lock och kåporna har bättre passform och är lättare att montera ihop. 

• Vad har ni för önskemål på en framtida kåpa och lock? 

De flesta intervjuobjekten önskade att tillverkningsmetoden ändras från gjutet till bearbetat för att 

undvika framtida kvalitetsrelaterade problem. 

 

Med hjälp av inköpsavdelningen och kvalitetsansvarig undersöktes kassationer och reklamationer 

för att jämföra statistiken mellan gjutna och bearbetade detaljer, tyvärr fanns det inte någon 

sammanställning av denna statistik och med hänsyn till uppdragets tidsbrist hade gruppen inte 

möjlighet att ta fram detta. Enligt de nämnda parterna är det tydligt att det är fler betydligt fler 

kassationer och reklamationer på gjutna detaljer kontra bearbetade. 

  

4.4 Analys av befintlig produkt 

En analys genomfördes på den befintliga produkten, dels för att lära känna produkten och även för 

att ta reda på vilka kritiska designkriterier konstruktionen har. De olika stegen i analysen 

genomfördes på följande vis. 

Det gjordes två genomgångar av produktionslinan för att undersöka alla steg som krävs för att 

tillverka en givare. När arbetsgruppen gått igenom linan skruvades en komplett givare isär för att 

undersöka givaren och alla dess komponenter. Genom att använda Leine Linde’s PDM system 

kunde alla ritningar och 3D modeller för de ingående komponenterna i produkten undersökas. En 

komplett givare undersöktes i företagets CAD system Creo, genomskärningsvyer och sprängskisser 

skapades för att ytterligare förstå konstruktionen. Monteringsinstruktioner och datablad för 800-

serien från Leine Lindes hemsida användes för att identifiera hur givaren monteras hos slutkund. 

En analys av produktens funktioner sammanställdes av gruppen tillsammans med en representant 

från utvecklingsavdelningen, följande funktioner fastställdes. 

 

• Den omslutande kåpan måste vara tät. Alla hål in i givaren för skruvar, axel och kablage är 

försedda med tätningar. 

• Axeln i givaren ska kunna rotera och kräver därför att givaraxeln är lagrad på kullager. 
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• Kretskortet ska ha en fixerad position över givarens kodskiva. På befintlig givare har detta 

lösts genom att skapa ett kretskort med en bestämd kontur som bara passar på ett sätt i 

givarens fläns. Kanten (markerad i rött) präglas sedan över kretskortet för att hålla det på 

plats. (Se Figur 8)                                 

 

Figur 8: Den röda kanten präglas över kretskortet. 

 

• I flänsen finns en ficka som används som fettdepå för extra smörjning till kullager och axel. 

(se Figur 9) 

  

Figur 9: Det inringade området är ficka för fettdepå. 

• Givarens inre fläns har en ”ficka” för att montera lysdioden, fickan har en midja mittpå som 

gör att lysdioden enkelt kan snäppas dit från sidan. (Se Figur 10) 

 

Figur 10: Utrymme för montering av lysdiod från sidan. 
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• Slutanvändaren ska kunna komma åt det gängade hålet vid axelns ände för att montera och 

demontera dennes axel i givaren. (Se Figur 11) 

 

Figur 11: Gängat håll för montering och demontering av axel. (Leine Linde, 2019) 

• För modeller utan förmonterad kontakt ska slutanvändaren komma åt plintkortet för att 

montera dennes egen kabel. (Se Figur 12) 

 

Figur 12: Slutanvändares montering av egen kabel. (Leine Linde, 2019) 

• Locket på givaren har tre M6 hål och kåpan fyra M5 hål, hålen ger användaren olika val på 

orientering vid montering av momentstag eller jordfläta. (Se Figur 13 & Figur 14) 

 

Figur 14 Montering av jordfläta (Leine Linde, 2019) 

 

 Figur 13 Montering av momentstagsfäste (Leine Linde, 2019) 
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• Det finns tre olika varianter på kåpan för att ge olika möjligheter på orientering av 

momentstagsfäste. 120° samt 330° beskrivs hos Leine Linde som standard medan 82,5° 

beskrivs som special. (Se Figur 15) 

 

Figur 15 Olika orienteringar för momentstagsfäste (Leine Linde, 2019) 

• Det finns två standardoptioner för anslutningsmöjligheter till givaren. Den ena är med 

kabelgenomföring som antingen levereras med förmonterad kabel eller så får kunden ansluta 

sin egen kabel i locket vid installation (se Figur 16). Den andra standardoptionen levereras 

med en monterad 12pM23 kontakt som kunden ansluter till (se Figur 17). 

 

  Figur 16 Kabelgenomföring (Leine 

Linde, 2019) 

Figur 17 12pM23 kontakt (Leine Linde, 

2019) 
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4.4.1 Funktionsträd 

Resultaten från analysen sammanställdes i ett funktionsträd för produkten. (Se Figur 18) 

 

Figur 18 Funktionsträd 

 

4.5 Kravspecifikation 

Efter att funktionsträdet hade skapats arbetades kravspecifikationen fram. Datablad för 800-serien 

heavy duty, direktiv för uppgiften samt monteringsinstruktioner användes för att hämta data för de 

krav som ställs på givaren idag. Då den nya givaren ska ha samma krav användes denna data i 

kravspecifikationen. (Leine Linde, 2019) 

• Kretskort som används i dagens givare ska gå att montera. 

• Lagerpaket med kodskiva som används i dagens givare ska gå att montera. 

• Tätningar för den omslutande kåpan ska vara IP67 verifierad. (Leine Linde, 2019) 

• Axeltätningen i givaren ska vara IP66 verifierad. (Leine Linde, 2019) 

• Kunden ska kunna koppla in sin kabel för att få ut data från givaren. 

• Kunden ska kunna montera sin kundaxel i givaren. 

• Det ska finnas ett isolationsavstånd mellan kundaxeln och givaren för att isolera mot 

elektrisk spänning från kundaxeln. 

• Jordfläta ska kunna monteras på undersida eller ovansida av givaren. 

• Momentstagsfäste ska gå att montera med orientering 82,5°, 120°, 330° medurs från 

kontakten. 

• Momentstag ska kunna monteras på undersida eller ovansida av givaren. 
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• Det ska finnas möjlighet till lagring av fett för extra smörjning till kullager. 

• Det ska finnas hålrum i flänsen för montering av lysdiod från sidan. 

• Givaren ska klara arbetstemperatur i spannet -20 till +80 °C. (Leine Linde, 2019) 

• Givaren ska klara av vibrationstest enligt IEC 60068-2-64 <=20g, 55-2000Hz. (Leine Linde, 

2019) 

• Givaren ska klara av stöt-test enligt IEC 60068227 <=400g, 3.5ms. (Leine Linde, 2019) 

• EMC, givaren ska ej störa ut annan utrustning med elektromagnetiska signaler. 

 

4.6 Behovs-egenskap matris 

I produktutvecklingsprocessen samlas generellt kundbehov genom att samla in data från kunder för 

att sedan tolka detta till behov. Då detta arbete går ut på att utveckla en befintlig produkt och att 

ingen kundkommunikation får ske kommer behovet istället grundas på de behov som finns på 

produkten idag. En lista över behov skapades med hjälp från marknadsavdelning, 

utvecklingsavdelning, datablad samt monteringsanvisningar. 

1. Åtkomst till gängat hål för montering av axel 

2. Åtkomst för inkoppling av egen kabel 

3. Fästpunkter för momentstag 

4. Fästpunkter för jordfläta 

5. Tåla höga och låga temperaturer 

6. Tåla vatten 

7. Tåla smuts 

8. Avger ej elektromagnetiska störningar 

9. Inte vara för tung 

10. Isolerad från ström i axeln. 

Ström ska ej ledas från kundens axel till givaren  

11. Rimligt pris 

12. Robust intryck 

En tabell för egenskaper som löser behoven skapades. (Se Tabell 1) 
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Tabell 1 Egenskaper 

Egenskap Löser behov # 

1. Lock eller öppning i givare 1, 2 

2. M6 hål i lock och kåpa 3, 4 

3. Ingen funktionsändring kopplad till temperatur 

Materialet som används i detaljerna måste tåla de arbetstemperaturer 

som är specificerade i kravspecifikationen. 

5 

4. Tätningar 

Ska klara krav på IP-klassning. 

6,7 

5. EMC 

Tillräckligt låga nivåer av elektromagnetisk strålning ska lämna 

produkten.  

8 

6. Låg Massa 

Massan av de ändrade delarna påverkas av såväl materialval som 

volymen av detaljerna. 

9 

7. Isolerad från ström i axeln 

Ström kan förekomma i kundens axel vilket kräver att axeln isoleras 

från kåpan med ett icke strömförande material. 

10 

8. Tillverkningskostnad 11 

9. Följer ”LL Design Guideline” 

Leine Linde har ett internt dokument för hur produkter ska designas 

för att följa företagets design gällande utformning, färgval och 

identitet. 

12 

 

Dessa listor sammanställdes sedan i en behovs-egenskap matris (Se Tabell 2) för att ge en överblick 

av vilka egenskaper som löser vilka behov.  
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Tabell 2 Behovs-egenskap matris 
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1. Åtkomst till gängat hål för montering av axel x         

2. Åtkomst för inkoppling av egen kabel x         

3. Fästpunkter för momentstag  x        

4. Fästpunkter för jordfläta  x        

5. Tåla höga & låga temperaturer   x       

6. Tåla vatten    x      

7. Tåla smuts    x      

8. Avger ej elektromagnetiska störningar      x     

9. Inte vara för tung      x    

10. Isolerad från ström i axeln        x   

11. Rimligt pris        x  

12. Robust intryck         x 

 

4.7 Målspecifikation 

En målspecifikation för den omslutande kåpan skapades för att ange ett målvärde för varje 

egenskap, ett marginellt värde samt ett idealvärde att sträva efter angavs. (Se Tabell 3) 

Tabell 3 Målspecifikation 

Egenskap 

nr. 

Behov 

nr. 

Mätbar egenskap Enhet Marginellt 

värde 

Idealvärde 

1 1,2 Lock eller öppning i 

givare 

mm Ø10 >=Ø10 

2 3, 4 M5 hål i lock och kåpa st 4 >=7 

3 5 Ingen funktionsändring 

kopplad till temperatur 

°C -20 till 

+80 

<-20 till 

>+80 

4 6, 7 Tätningar Godkänd/Underkänd Godkänd Godkänd 

5 8 EMC Godkänd/Underkänd Godkänd Godkänd 

6 9 Massa kg 0,7 <0,7 

7 10 Isolationsavstånd mellan 

axel och kåpa 

mm 2.5 >2.5 

8 11 Tillverkningskostnad % ±0 <= -20 

9 12 Följer LL design guideline Subjektiv   
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4.8 Konceptgenerering 

Inför den första konceptgenereringen diskuterades det vilka metoder som skulle användas vid 

tillverkning, DFA och DFM har haft en central roll vid konceptframtagningen. Leine Linde hade 

som önskemål att den omslutande kåpan ska bearbetas fram i aluminium, detta blev en begränsning 

att ha i åtanke vid framtagning av koncepten. Arbetsgruppen började att diskutera, skapa cad-

modeller och rita skisser på olika konceptlösningar, samtliga idéer ritades sedan upp i Creo. För att 

underlätta cad-modellframtagandet togs en mockup fram, mockupen innehöll geometrin för 

lagerpaket, kodskiva, lysdiod, kretskort samt plintkort (Se Figur 19). Denna mockup användes för 

att kontrollera att konceptlösningarna hade utrymme för att innesluta och vara kompatibla med de 

nämnda delarna. 

 

Figur 19 Mockup lagerpaket 

Samtliga koncept är byggda för att möta målen i målspecifikationen i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Under konceptgenereringen fanns det flera saker att förhålla sig till. 

• Det måste alltid finnas utrymme för tätningar mellan omslutande separata delar. Leine Linde 

gav direktivet att använda o-ringstätningar där det behövs.  

• Om skruvar sitter innanför tätningsområdet och skruvhålet leder in i givaren måste det 

finnas tätningar även för skruvarna, ofta löses det problemet genom att sätta en o-

ringstätning på skruven. 

• Det måste finnas utrymme för en axeltätning runt lagerpaketets axel.  

• Om delar på en konstruktion ska skruvas ihop kräver det en erforderlig godstjocklek för att 

ge plats för skruvdiametern och försänkning. 

• Utformningen av flänsens hållare av lysdiod och kretskort får inte modifieras, detta medför 

att det måste finnas utrymme för att montera lysdioden från sidan av flänsen. 

4.8.1 Material 

Då Leine Linde tillverkar flera produkter likande den produkt som behandlas i rapporten kommer 

materialval ej genomföras mer än aluminium och plast, de material som kommer användas vid en 

eventuell serieproduktion är de material Leine och Linde har testat och idag används i deras övriga 

produkter. 

  



20 

 

4.8.2 Konceptgenerering delfunktioner 

I och med att produkten innehåller många delfunktioner som ska uppfyllas i samtliga 

konceptutföranden bryts ett antal delfunktioner ut från huvudkoncepten för att undersöka dessa 

separat. Dessa delfunktioner ska vara anpassningsbara för samtliga koncept inför 

konceptgenereringsfasen. 

• Momentstagsfäste monteringsalternativ 

Flänsen ska möjliggöra tre olika monteringsalternativ för momentstagsfäste, 82,5°, 120° 

samt 330°. Lösningen för detta blev att skapa en standardfläns med en 2mm försänkt yta och 

ett antal M6 hål som möjliggör för alla monteringsalternativen. Standardflänsen har fyra M6 

hål jämt fördelat på 360° samt tre extra M6 hål som möjliggör montering av 

momentstagsfäste i olika orientering. Hålen är borrade på radien 45mm, denna radie kan 

justeras beroende på storleken av flänsen. Se Figur 20 

 

Figur 20 Hålplacering M5 hål i fläns 

Med dessa hål kan alternativet 120° samt 330° använda ett momentstagsfäste med två 

skruvhål där hålen har en 60° delning, för alternativet 82,5° krävs ett momentstagsfäste med 

två skruvhål med 37,5° delning. Ingen konstruktion för själva momentstagsfästet kommer 

tas fram under detta arbete, med denna lösning har dock möjligheten att konstruera ett 

momentstag som passar standardflänsen i koncepten förenklats. Se Figur 21 Exempel på 

montering av momentstagsfäste. Samma skruvhål i flänsen kan även användas för 

montering av jordfläta. 

 

Figur 21 Exempel på montering av momentstagsfäste 
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• Variant ”Heavy Duty 850” 

Modell 850 är en givare från Leine Linde med speciellt utformad fläns anpassad efter ”Euro 

Flange b10”, flänsen har en anpassad hålbild och form för att passa till en standardiserad 

montering. (Se Figur 22) 

   

Figur 22 Monteringsinstruktion Modell 850 (Leine Linde, 2019)  

Denna typ av kåpa har en fläns med en större ytterdiameter jämfört med Leine Linde’s 800, 

Leine Linde´s modell 850 har en största ytterdiameter 115mm medan Leine Linde 800 har 

ytterdiameter 99,5mm. För att skapa en kåpa med en fläns med detta utförande finns två 

olika alternativ, antingen skapas en variant på kåpan med modell 850 utförandet eller så 

skapas en separat del som adapter till standardflänsen. Nackdelen med att skapa en variant 

är att eftersom ytterdiametern är 115mm på dess bredaste punkt måste ett stångmaterial med 

minst diameter 115mm användas för att bearbeta fram detaljen. Då den nuvarande varianten 

enbart tillverkas i mindre serier finns det idag inte något gjutverktyg till den. 

Tillverkningsmetoden som utnyttjas idag för 850 kåpan är bearbetning, detta medför att det 

går åt 398,6 cm3 mer material än en vanlig 800 Heavy Duty då denna gjuts, mycket material 

går till spillo och det krävs längre maskintid vid tillverkningen. Genom att skapa en separat 

del som adapter kan delen tillverkas som en skiva vilket medför att mindre material går till 

spillo, detta har nackdelen att delarna måste monteras ihop.  

Ett förslag för adapterflänslösningen togs fram som ska gå att montera på standardflänsen 

med fyra M6 skruvar, flänsen har en urskärning undertill för att passa över flänsens 

nedsänkta yta. (Se Figur 23) Med denna lösning kan materialåtgången sänkas med 381,7 

cm3 per enhet. 

 

Figur 23 Adapterfläns modell 850, genomskärnings vy till höger 
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• Axeltätning 

I flänsen måste utrymme för en axeltätning skapas, en kassettätning kan användas som tätar 

mot axeln samt har en inbyggd ficka med extra fett för smörjning till kullagren. Ett steg i 

loppet på flänsen skapas för att användas som yta där kassettätningen kan pressas emot. 

Kassettätningen kommer inte konstrueras under det här arbetet utan lämnas för vidare 

utveckling av företaget. Se Figur 24 

 

Figur 24 Axeltätning 

• Kombinera kontaktmöjligheter 

Det ska finnas två standardoptioner för kontaktmöjligheter för anslutning till givaren, 

kabelgenomföring och 12pM23 kontakt. Dessa monteras på olika sätt, kabelgenomföringen 

har en stor M20 gänga som gängas direkt i godset medan 12pM23 kontakten skruvas fast 

med fyra skruvar. Ett alternativ är att skapa en adapter för varianterna som monteras i hålet 

för kabeln så att samma kåpa kan användas till bägge varianter.  

• Kombinerad kåpa och fläns 

I utförandet av Leine Linde’s nuvarande 800-serie så har produkten en inre fläns som 

monteras i en yttre kåpa med en O-ringstätning runt flänsen och fyra skruvar med O-

ringstätningar. Anledningen att flänsen och kåpan är separata är för att på flänsen monteras 

en glasbit där ett mönster framkallas. För att framkalla mönstret på glasbiten måste flänsen 

och glasbiten gå igenom en framkallningsprocess, i ett av stegen i framkallningsprocessen 

doppas flänsen i ett syrabad. Den inre flänsen är anodiserad och klarar av att doppas i 

syrabadet, den yttre gjutna kåpan är lackerad och skulle förstöras om den genomgick samma 

process. Eftersom tillverkningsmetoden och ytbehandlingen ska bytas till att kåpan ska 

bearbetas och anodiseras kommer även kåpan klara av att gå igenom samma 

framkallningsprocess. Således kan den inre flänsen kombineras med den yttre kåpan och 

tillverkas som en detalj, detta medför att fyra skruvar med O-ringstätningar kan tas bort samt 

O-ringstätningen för den inre flänsen kan tas bort. (Se Figur 25) 
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Figur 25 Kombinera kåpa och fläns 

                

4.8.3 Första konceptgenerering 

Nedan följer de koncepten som togs fram under den första konceptgenereringsperioden. För att 

särskilja de olika detaljerna i konceptbilderna har gruppen färgat de aktuella delarna enligt nedan. 

Notera att alla koncept inte nödvändigtvis har en mellandel samt att locket beskrivs som den översta 

delen av konstruktionen som går att öppna. 

• Lock: Blå 

• Fläns: Orange 

• Mellandel: Lila 

 

Koncept 1 (Se Figur 26): 

• Lock: Bearbetad från aluminiumstång, plintkortet skruvas fast i locket och locket skruvas 

fast i flänsen. 

• Fläns: Bearbetad från aluminiumstång. 

Detta koncept liknar till stor del utseendet av den ursprungliga produkten, plintkortet monteras 

på samma sätt i locket som sedan skruvas fast med hjälp av fyra skruvar. Den största skilnaden 

är att lockets kant är förlängd. 
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Figur 26 Koncept 1 

Koncept 2 (Se Figur 27): 

• Lock: Designas för att pressas ihop med flänsen för att slippa skruvar, detta får som 

konsekvens att produkten inte kan öppnas upp efter tillverkningen. Plintkortet skruvas fast i 

locket, mindre material krävs då stångdiameter för bearbetning kan minskas för 

tillverkningen. 

• Fläns: Bearbetas fram från aluminiumstång. 

Detta koncept är designat så att locket monteras med hjälp av pressning på flänsen, detta medför att 

locket inte kan öppnas efter montering. Fördelen med att pressa på locket är att ytterdiametern kan 

minskas eftersom inga skruvar behövs för att montera ihop de två delarna. 

 

Figur 27 Koncept 2 
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Koncept 3 (Se Figur 28): 

• Lock: Bearbetas fram från aluminiumstång, plintkortet skruvas i locket och locket skruvas 

fast i mellandelen. 

• Mellandel: Strängpressat och bearbetat aluminiumrör. 

• Fläns: Bearbetas fram från aluminiumstång, skruvas ihop med mellandelen.  

Koncept 3 är designat med tre delar, fläns och lock monteras genom att skruvas ihop med en 

rörformad mittendel.  

 

Figur 28 Koncept 3 

   

Koncept 4 (Se Figur 31): 

• Lock: Bearbetat tunt lock, plintkortet skruvas i locket och locket skruvas fast i mellandelen. 

• Mellandel: En aluminiumprofil strängpressas (Se Figur 29) och bearbetas sedan till dess 

slutgiltiga form (Se Figur 30)  

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång, flänsen skruvas fast i mellandelen. 

 

       Figur 30 Mellandelens slutgiltiga form efter bearbetning Figur 29 Strängpressad aluminiumprofil innan 

bearbetning 
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Figur 31 Koncept 4 

Koncept 5 (Se Figur 32): 

• Lock: Bearbetas från aluminiumstång, plintkortet skruvas i locket och locket monteras på 

flänsen med skruvhål från sidorna. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång, flänsen kan tillverkas med mindre diameter då locket 

skruvas från sidorna. 

  

Figur 32 Koncept 5 
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Koncept 6 (Se Figur 33): 

• Lock: Tunt lock i bearbetad aluminium, plintkortet skruvas i locket och locket skruvas i 

mellandelen. 

• Mellandel: En strängpressad aluminiumprofil som bearbetas till dess slutgiltiga form, 

mellandelen fästs i flänsen med skruvar från sidan.  

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång, då mellandelen skruvas från sidan kan flänsens 

ytterdiameter minskas. 

 

Figur 33 Koncept 6 

4.8.4 Prototyper första konceptgenereringen 

Ett antal prototyper skrevs ut på MDHs FDM-skrivare för att testa hur de passade ihop med 

givarens övriga komponenter. Se bilaga 1 

4.8.5 Första konceptsållningen 

Inför den första konceptsållningen togs sex koncept fram, för att gallra bland de olika koncepten 

användes Pughs matris (Ulrich & Eppinger, 2012) (Se Tabell 4). Arbetsgruppen ritade upp matrisen 

på en whiteboard och började diskutera hur bra varje koncept levde upp till kriterierna. Koncepten 

numrerades från 1–6, den nuvarande givaren togs med som referens och fick namnet R i tabellen. 

Om ett koncept var bättre än referensen sattes betyg +, om konceptet var lika bra sattes betyg 0 och 

om konceptet var sämre sattes betyg -. Vid summering räknas + som 1, 0 som 0 och – som -1. 

Nedan följer en beskrivning av de olika kriterierna. 

• Monterbarhet i produktion: Hur enkel är konceptet att montera och skruva ihop i produktion. 

• Antal delar: Hur många delar består konceptet av? Referensen består av tre delar, kåpa, fläns 

och lock. 

• Materialåtgång: Hur mycket material kommer gå åt vid tillverkning av konceptet. 

• Antal skruvar: Referensobjektet kräver 12 skruvar för montering, färre skruvar ger +, fler 

ger -. 

• Antal tätningar: Referensen består av 3 tätningar, färre ger +, fler ger -. 

• Monteringsutrustning: Investering av ny monteringsutrustning ger -. 

• Installation hos kund: Är det enklare eller svårare för kunden att installera givaren. 

• Summerat: Summera konceptens poäng. 
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Tabell 4 Pughs matris första konceptsållningen 

 1 2 3 4 5 6 Referens 

Monterbarhet i 

produktion 

0 0 + + - 0 0 

Antal delar + + 0 0 + 0 0 

Materialåtgång - 0 - 0 - + 0 

Antal skruvar + + 0 0 + 0 0 

Antal tätningar + + + + + + 0 

Monteringsutrustning 0 - 0 0 0 0 0 

Installation hos kund 0 - 0 0 - 0 0 

Summerat 2 1 1 2 0 2 0 

 

Koncepten 1, 4 och 6 fick högst betyg och fick därför följa med som inspiration och kandidater till 

den andra konceptgenereringen. 

 

4.8.6 Andra konceptgenereringen 

Inför den andra konceptgenereringen diskuterades och begrundades koncepten och resultaten från 

den första konceptgenereringen för att utveckla och hitta kombinationer från de koncept som redan 

var framtagna. Våra kontakter på Leine Linde tillsammans med en extern tillverkare var överens om 

att använda sig av en strängpressad profil av mellandelen skulle spara både på material och 

tillverkningskostnad. Även teorin styrker dessa påståenden. Samtliga koncept under den andra 

konceptgenereringen använder därav strängpressning som tillverkningsmetod för mellandelen.    

Färgkodning för andra konceptgenereringen: 

• Lock: Blå 

• Fläns: Orange 

• Plintkorthållare: Brun 

• Mellandel: Lila 
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Koncept 7: 

• Lock: tillverkad i bearbetad aluminium, plats för tätning finns i locket. 

• Mellandel: Strängpressad och sedan bearbetad mellandel. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång. 

Koncept 7 är en vidareutveckling av koncept 4 (Se Figur 34). Locket ändras till att ligga ovanpå 

mellandelen istället för att vara nedsänkt, detta ger bättre utrymme för skruvarna till locket så att 

tjockleken på materialet i mellandelen då kan göras tunnare. Locket konstrueras för att ge plats 

för en O-ringstätning. Kontaktutgången i mellandelen kortas ned. 

 

Figur 34 Vidareutveckling koncept 4 till koncept 7 

                          

                          

Koncept 8 (Se Figur 35): 

• Lock: Tillverkat antingen av formsprutad plast eller bearbetad aluminium. Finns utrymme 

för tätning. 

• Mellandel: Strängpressad och sedan bearbetad mellandel. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång. 

• Plintkorthållare: Formsprutad i plast, finns utrymme för tätning. 

Under arbetets gång konstaterades det att monteringen av plintkortet i locket begränsar i stor 

utsträckning hur locket kan konstrueras, plintkortet på alla tidigare koncept har följt samma 

monteringsprincip som ursprungsprodukten.  

Plintkortet har tidigare varit tänkt att monteras i locket med hjälp av fyra skruvar och blir på så 

sätt en egen modul i sig. När kunden ska montera sin kabel skruvas locket på givaren av, 

kunden monterar sedan sin kabel i plintkortet och skruvar sedan på locket på givaren igen. 

Genom att ändra designen så att plintkortet sitter monterat på huvudenheten istället för locket 

kan designen på locket ändras i större utsträckning.  

I koncept 8 konstruerades en plintkorthållare (se Figur 36) i plast som plintkortet monteras på, 

plintkorthållaren skruvas sedan fast i mellandelen. I hållarens innerdiameter skapas en gänga 

som sedan ett lock kan skruvas i, eftersom locket gängas i hållaren kräver locket då inga 

skruvar. 
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Figur 35 Koncept 8 

 

Figur 36 Koncept 8 plintkorthållare 

Koncept 9 (Se Figur 37) 

• Lock: Tillverkat antingen av formsprutad plast eller bearbetad aluminium. 

• Mellandel: Strängpressad och sedan bearbetad mellandel. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång. 

I koncept 9 skapas mellandelen av strängpressad aluminium, för att försluta mellandelen pressas ett 

lock fast i övre änden, i locket finns fästpunkter för plintkortet. Genom att pressa dit locket behövs 

inga skruvar. Mellandelen fästs i flänsen med hjälp av skruvar. En försänkning i mellandelens övre 

yta möjliggör för montering av en overlay som döljer skarven från där locket pressats fast. 
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Figur 37 Koncept 9 

Koncept 10 (Se Figur 38) 

• Lock: Tillverkat antingen av formsprutad plast eller bearbetad aluminium. Finns utrymme 

för tätning. 

• Mellandel: Strängpressad och sedan bearbetad. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång. Då mellandelen är presspassad och har tunnare 

godstjocklek än tidigare koncept medför det att flänsen kan ha en mindre diameter. Detta 

medför mindre materialåtgång och billigare att tillverka. 

• Plintkortshållare (Se Figur 39), formsprutad i plast. 

Koncept 10 bygger mycket på tanken bakom koncept 8 som var att skapa en plintkorthållare för att 

montera plintkortet direkt på huvudenheten. I koncept 10 har en plintkorthållare konstruerats på ett 

sätt för att undvika skruvar helt och hållet, hållaren har snäppfästen som snäpper fast i flänsen och 

har även snäppfästen som håller fast plintkortet. I hållaren finns även gängor som locket sedan kan 

skruvas fast i, på så sätt behöver locket inte heller några skruvar. Eftersom locket kan skruvas loss 

på detta sätt behöver inte mellandelen vara demonterbar och är därför fastpressad på flänsen. 

Godstjockleken kan minskas eftersom inga skruvhål behövs i mellandelen. 

 

 

 

Figur 39 Koncept 10 plintkorthållare 

 

 Figur 38 Koncept 10 
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Koncept 11 (Se Figur 40) 

• Lock: Tillverkat antingen av formsprutad plast eller bearbetad aluminium. Designas med 

utrymme för tätning. 

• Mellandel: Strängpressad och sedan bearbetad mellandel. 

• Fläns: Bearbetas från aluminiumstång. Då mellandelen är presspassad och har tunnare 

godstjocklek än tidigare koncept medför det att flänsen kan ha en mindre diameter. Detta 

medför mindre materialåtgång och billigare att tillverka. 

• Plintkorthållare: Formsprutad i plast (Se Figur 41) 

Koncept 11 använder samma fläns och en liknande mellandel som koncept 10. Plintkortet är 

designat för att snäppas fast i flänsen och sedan hållas på plats av den presspassade mellandelen. På 

undersidan av plintkortshållaren finns tre piggar som vid montering styrs in i kretskortet och 

säkerställer att plintkortshållaren är korrekt monterad. Plintkortet snäpps i plintkortshållaren som 

sedan håller plintkortet på plats med hjälp av trycket från den presspassade mellandelen. 

Mellandelen tillverkas med en invändig gänga som används för montering av locket. 

 

 

 

Figur 41 Koncept 11 plintkortshållare 

 

 

 

 

4.8.7 Prototyper andra konceptgenereringen 

Ett antal MJF-prototyper beställdes för att testa hur de passade ihop med givarens övriga 

komponenter. Se bilaga 2 

4.8.8 Andra konceptsållningen 

Vid utvärderingen använde sig gruppen av Pughs matris (Ulrich & Eppinger, 2012), samma 

kriterier som vid första konceptutvärderingen användes.  

  

Figur 40 Koncept 11 
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4.8.8.1 Pughs matris 

Koncept 7 till 11 och referens ställdes mot varandra i Pughs matris, koncept 10 och 11 var de 

koncept som fick bäst betyg och därav blev de koncept att undersöka vidare. (Se Tabell 5) 

 

Tabell 5 Pughs matris andra konceptsållningen 

 7 8 9 10 11 Referens 

Monterbarhet i 

produktion 

0 - + + + 0 

Antal delar 0 - 0 - - 0 

Materialåtgång 0 0 0 + + 0 

Antal skruvar + + + + + 0 

Antal tätningar + + + + + 0 

Monteringsutrustning 0 - - - - 0 

Installation hos kund 0 0 0 + + 0 

Summerat 2 -1 2 3 3 0 

 

Koncept 10 och 11 ställdes mot varandra och jämfördes inbördes för att se vilket koncept som var 

mest genomförbart. Koncepten är väldigt lika varandra, den stora skillnaden är att på koncept 10 

skruvas locket fast i korthållaren medan i koncept 11 skruvas locket direkt i mellandelen. Då 

koncept 10 har en mer komplex korthållare som är både svårare att tillverka och skulle kräva ett 

dyrare verktyg vid tillverkning bedömdes att koncept 11 var det slutgiltiga konceptet. 

4.8.8.2 Prototyp vinnande konstruktion 

För att säkerställa att alla givarens komponenter var kompatibla med det vinnande konceptet 

beställdes en prototyp tillverkad med MJF. Inga justeringar behövde göras. Se bilaga 3. 

4.8.8.3 Konstruktionsgenomgång 

Ett möte med mekanik konstruktörer hos Leine Linde genomfördes där prototypen visades upp för 

att få synpunkter och åsikter för att eventuellt vidareutveckla konceptet. Samtliga konstruktörer var 

nöjda med det slutgiltiga konceptet, dock var de osäkra på om ett gängat lock var den rätta 

lösningen. Leine Linde kommer fortsätta arbeta på locket. 
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5 Resultat 

Det slutgiltiga resultatet är ett koncept på en givare som designats om för att bli så kostnadseffektiv 

som möjligt utan att påverka kvalitén negativt, för att uppnå detta har DFA och DFM har haft en 

central roll under hela arbetets gång. Monteringen har underlättats då 12 skruvar och 4 tillhörande 

O-ringar har eliminerats med hjälp av presspassning av mellandelen, skruvanordning av locket samt 

snäppanordning för plintkortet (Se Figur 42). Då plintkortet är vänt kommer Leine Linde behöva 

designa om kortet, detta har kommunicerats med den del av utvecklingsteamet som ansvarar för 

elektronik och de ser inga svårigheter i att designa om plintkortet. 

 

Figur 42 Sprängskiss slutgiltiga koncept 
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5.1 Varianthantering 

Här presenteras lösningarna för de olika varianter som innefattas av konceptet. 

5.1.1 Kontaktvarianter 

En lösning som arbetades fram var en adapter vars syfte var att tillfredsställa båda 

anslutningsmöjligheterna utan att kräva flera varianter av mellandelar, när denna adapterlösning 

diskuterades framgick det att lösning ej skulle vara kostnadseffektiv. Då både adapter och 

mellandelen skulle kräva en fysisk lagerplats skulle lagerplatskostnaden vara densamma som om 

det istället vore två olika mellandelar utan adapter. Kostnaden för att tillverka de två olika 

varianterna av mellandelar bör inte vara nämnvärt stor då fräsoperationerna är väldigt snarlika. Vid 

adapterlösningen skulle det även tillkomma en kostnad för inköp av adapter och montering i 

produktionen. När alla faktorer hade tagits i beaktning konstaterades det att två olika mellandelar 

var att föredra framför att använda någon adapter. (Se Figur 44 & Figur 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Variant 850 Heavy Duty 

Varianten 850 Heavy Duty skapas genom att använda standardflänsen kombinerat med 850 

adapterflänsen istället för att skapa en helt unik kåpa. Se Figur 45 

 

Figur 45 Till vänster standardfläns, till höger standardfläns med monterad adapterfläns 

Figur 44 Koncept 12pM23 kontakt Figur 43 Koncept kabelgenomföring 
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5.2 Standardfläns 

Flänsen (Se Figur 46) är konstruerad till att vara basen för 

konstruktionen. Tidigare var flänsen en detalj inuti kåpan 

och locket, vilket gjorde att det krävdes mindre material än 

koncept 11. Detta medför att flänsen kommer förbruka 

mer material och därmed vara dyrare att tillverka till 

koncept 11. Med den nya konstruktionen finns det 

möjlighet att använda billiga och effektiva 

produktionsmetoder för resterande delar, strängpressning 

och formsprutning kan användas vid tillverkning av 

mellandel och lock. Summan av hela konstruktionens 

tillverkningskostnad bör därför bli lägre än dagens 

konstruktion. Då mellandelen kommer presspassas på 

flänsen och locket skruvas direkt i den gängade mellandelen 

kommer den här konstruktionen eliminera användningen av 

skruvar. 

Materialåtgång ny konstruktion: 312 cm3  

Materialåtgång referenskonstruktion: 197 cm3 

 

5.3 Plintkorthållare 

En formsprutad plintkortshållare är konstruerad för lätt och snabb montering, inga skruvar krävs då 

hållaren snäpps fast i flänsen och plintkortet sedan hålls på plats i plintkortshållaren. 

Materialåtgång: 13,6 cm3 

 

På undersidan av plintkortshållaren finns tre 

piggar som vid montering styrs in i hålen på 

kretskortet (Se Figur 47). Hålen i kretskortet 

har använts som fästpunkter för en 

programmeringsjigg och har därför noggrann 

placering. Avståndet mellan hålen är inte 

symmetriskt vilket medför att hållaren endast 

går att monterat på rätt sätt. En så kallad poka-

yoke montering. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46 Standardfläns 

Figur 47 Montering plintkortshållare 
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Plintkortet snäpps fast i plintkorthållaren och 

styrs på plats med hjälp av hållarens fyra 

piggar. Hållaren har en rektangulär öppning för 

plintkortets kontakt vilket medför att 

plintkortet enbart går att montera på rätt sätt. 

(Se Figur 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att säkra att plintkortshållaren och 

plintkortet håller sig på plats har snäppfästena 

konstruerats så att de får en förspänning med 

hjälp av mellandelen då den monteras. (Se 

Figur 49) 

 

 

 

 

 

5.4 Mellandel 

Mellandelen har konstruerats för att kunna 

strängpressas då det är en produktionsmetod 

som effektivt utnyttjar det material processen 

blir tilldelad och därav är ekonomisk vid 

tillverkning av större serier. Efter 

strängpressningen kommer detaljen behöva 

bearbetas för att ta bort överflödigt material, 

skapa hål för anslutning, skapa gängan och 

bearbeta den inre ytan där mellandelen ska 

monteras med presspassning. (Se Figur 50) 

Materialåtgång ny konstruktion: 23,8 cm3 

Materialåtgång referenskonstruktion: 136,3 

cm3 

 

Figur 50 Mellandel 

Figur 48 Montering av plintkort i plintkortshållare 

Figur 49 Säkring av plintkort och plintkortshållare 
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5.5 Lock 

Ett formsprutat plastlock är tillverkat med en utvändig gänga för att locket ska kunna skruvas i 

mellandelen, ovanför gängan finns ett spår där en O-ringstätning kommer monteras för att hålla 

förslutningen tät. Lockets övre yta är försänkt för att ha utrymme att montera en overlay, i kanten av 

den försänkta ytan finns ett märke för att hjälpa till att orientera overlayen då den klistras fast. I 

mitten av locket finns ett spår som används för att skruva fast och loss locket med hjälp av en 

spårmejsel. (Se Figur 51) 

Materialåtgång referenskonstruktion: 69 cm3 

Ny konstruktion formsprutad: 13,2 cm3 

 

 

 

5.6 Overlay 

För att ge produkten ett utseende som överensstämmer med Leine Linde’s övriga produktsortiment 

skapas en overlay (Se Figur 52) som monteras på locket, overlayen designas för att följa Leine 

Linde Product Design Guideline. Overlayen ska ge produkten en tydlig och enhetlig igenkänning 

som en av Leine Linde’s produkter, med hjälp av Leine Linde loggan samt den blåa färgen 

förknippas produkten med andra av Leine Linde’s produkter.  

Overlayen är rund till formen med ett urklippt rektangulärt hål i mitten för att inte täcka spåret i 

locket. Ett urklipp i kanten används för att orientera overlayen korrekt i relation till locket vid 

montering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51 Lock 

Figur 52 Overlay 
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6 Analys 

6.1 Svar på frågeställning 

 

• Hur kan produkten designas om för att använda materialet så kostnadseffektivt 

som möjligt? 

Det vinnande konceptet i det här arbetet har en standardfläns som förbrukar mer material än den 

ursprungliga flänsen, standardflänsen har dock konstruerats för att minska materialåtgången vid 

tillverkning av mellandelen och locket. Den totala materialåtgången kan därav minskas. (Se Tabell 

6) 

Tabell 6 Jämförelse materialåtgång 

Referenskonstruktion Ny konstruktion 

Namn Vikt(g) Materialåtgång(cm3) Namn Vikt(g) Materialåtgång(cm3) 

Lock 185 69,0 Lock 

formsprutad 

22 13,2 

Kåpa 360 136,3 Mellandel 48 23,8 

Fläns 178 197,0 Fläns 420 312 

   Plintkorthållare 22 13,6 

Summerat 723 402,3  512 362,6 

 

Den mest kostsamma varianten av 800 Heavy Duty som tillverkas är 850 Heavy Duty då denna 

givares kåpa förbrukar mycket material eftersom den har en stor ytterdiameter. För att lösa detta har 

standardflänsen skapats med en ”instyrningsklack” på undersidan, denna klack gör att det är enkelt 

att montera den externa adapterflänsen på standardflänsen och samtidigt säkerställa att den hamnar 

på korrekt position. Genom att skapa adapterflänsen har den totala materialåtgången minskats 

drastiskt. (Se Tabell 7) 

Tabell 7 Jämförelse materialåtgång 850 

Referenskonstruktion 850 Ny konstruktion 850 

Namn Vikt(g) Materialåtgång(cm3) Namn Vikt(g) Materialåtgång(cm3) 

Lock 185 69,0 Lock 

formsprutad 

22 13,2 

Kåpa 394 596,6 Mellandel 48 23,8 

Fläns 178 197,0 Fläns 420 312 

   Plintkorthållare 22 13,6 

   Adapterfläns 161 118,3 

Summerat 757 862,6  673 480,9 
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• Går det att skapa en universal modell av kåpan för att minska antalet 

komponentvarianter? 

Genom att skapa en standardfläns med universellt interface har 3 olika kåpor bakats ihop till en. 

Tidigare fanns det 3 olika varianter på kåpor för att tillgodose tre olika monteringsalternativ av 

momentstagsfäste. Den nya standardflänsen tillgodoser dessa tre monteringsalternativ i en och 

samma fläns. 

850 Heavy Duty hade tidigare en egen kåpa, i den nya konstruktionen finns möjlighet att montera 

en extern adapterfläns rakt på standardflänsen för att skapa 850-varianten. 

• Går det att kombinera komponenter för att sänka tillverkningskostnaden? 

I det vinnande konceptet har flänsen och den yttre kåpan kombinerats, detta medför att det går åt lite 

mer material vid tillverkning av flänsen men att mellandelen och locket kan tillverkas med mindre 

materialsvinn och billiga produktionsmetoder. Summan av detta bör vara en kostnadssänkning då 

de valda produktionsmetoderna för lock och plintkorthållare är formsprutning och metoden för 

tillverkning av mellandelen är strängpressning. Båda dessa metoder ska enligt teori vara billiga vid 

masstillverkning. Om denna konstruktion skulle hamna i produktion skulle det tillverkas mellan 

20000–30000 exemplar om året.  

 

6.2 Uppfyllande av kravspecifikation 

De krav som var tvungna att finnas på konceptet var följande: 

Uppfyllda krav: 

• Kretskort som används i dagens givare ska gå att montera. 

• Lagerpaket med kodskiva som används i dagens givare ska gå att montera. 

• Kunden ska kunna koppla in sin kabel för att få ut data från givaren. 

• Kunden ska kunna montera sin kundaxel i givaren. 

• Det ska finnas ett isolationsavstånd mellan kundaxeln och givaren för att isolera mot 

elektrisk spänning från kundaxeln. 

• Momentstagsfäste ska gå att montera med orientering 82,5°, 120°, 330° medurs från 

kontakten. 

• Det ska finnas möjlighet till lagring av fett som extra smörjning till kullager. 

• Jordfläta ska kunna monteras på undersida eller ovansida av givaren. 

• Momentstag ska kunna monteras på undersida eller ovansida av givaren. 

• Det ska finnas hålrum för montering av lysdiod. 

 

Ej verifierade krav: 

Dessa krav kräver att en faktisk prototyp tillverkas som sedan testas enligt förbestämda 

metoder.  

• Tätningar för den omslutande kåpan ska vara IP67 verifierad. (Leine Linde, 2019) 

• Axeltätningen i givaren ska vara IP66 verifierad. (Leine Linde, 2019) 

• Givaren ska klara arbetstemperatur i spannet -20 till +80 °C. (Leine Linde, 2019) 

• Ska klara av vibrationstest enligt IEC 60068-2-64 <=20g, 55-2000Hz. (Leine Linde, 2019) 

• Ska klara av stöt-test enligt IEC 60068227 <=400g, 3.5ms. (Leine Linde, 2019) 

• EMC, givaren ska ej störa ut annan utrustning med elektromagnetiska signaler. 
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7 Slutsats 

7.1 Projektets mål 

Hela premissen med projektet var att ta fram ett koncept som använde sig av en annan 

tillverkningsmetod än dagens 800 givare för att förbättra kvalitén, det fanns även mål om att 

samtidigt göra en kostnadssänkning. Att byta tillverkningsmetod går ganska snabbt att konstatera att 

vi lyckats med, för kostnaden däremot har inga offerter hunnit tas fram för att få det faktiska 

tillverkningspriset. Kontakt med leverantörer har skett men samtliga har av olika anledningar dröjt 

med svar, det fanns restriktioner från Leine Linde att inte kontakta andra leverantörer än de som 

rekommenderats av Leine Linde’s inköpsavdelning. För att göra en grov kostnadsuppskattning av 

konceptet togs volympriset på några av Leine Lindes komponenter fram. Genom att dela 

inköpskostnaden med volymen av komponenten kunde en fingervisning av tillverkningskostnaden 

tas fram, detta gjordes för detaljer med samma tillverkningsmetoder som konceptet. Summan av 

kostnadsuppskattningen visade en tydlig kostnadsminskning, denna kostnadsuppskattning är ytterst 

hypotetisk och är därför inte med i resultatet. 

7.2 Rekommendationer 

Under arbetets gång har flera problem upptäckts som gruppen rekommenderar Leine Linde att 

vidare undersöka. 

• Den faktiska tillverkningskostnaden av en 800 Heavy Duty  

Under arbetets gång har det framkommit att det finns flertalet dolda kostnader för dagens 800 

Heavy Duty. Leine Linde ställer höga kvalitetskrav på sina produkter och dagens leverantör av lock 

och kåpa har idag svårt att leva upp till dessa krav. För att säkerställa att produkt till kund alltid 

håller hög kvalité krävs kostsamma rutiner för kontroll av detaljerna. Kostnader för reklamationer, 

kassationer och tiden det krävs för att utföra dessa tillkommer. Dessa dolda kostnader bör summeras 

för att ge en bild över den verkliga kostnaden för produkten. 

• Nya detaljer som måste konstrueras 

Vid eventuell tillverkning av den nya konstruktionen behöver tätningskassett, momentstagsfäste och 

plintkort designas om för att bli kompatibla. 

• Testa konstruktionen. 

För att säkerställa att konstruktionen klarar av de satta kraven behöver konstruktionen genomgå alla 

de standardtester som Leine Linde gör för sina nya produkter. Endast efter dessa tester kan det 

verifieras att konstruktionen uppfyller de tekniska krav och klimatkrav som ställs på 

konstruktionen. 

• Ta fram tillverkningskostnad för den nya konstruktionslösningen 

För att kunna utvärdera konceptets lönsamhet krävs det att Leine Linde begär offerter för 

tillverkningskostnaden på de nya detaljerna, det är endast efter att man fått in dessa offerter som det 

går att avgöra om den nya konstruktionen är ekonomiskt genomförbar. 

• Lockets utformning 

Under konstruktionsgenomgången framkom det synpunkter på lockets utformning då 

mekanikgruppen hade funderingar på om ett gängat lock var den rätta lösningen för förslutning av 

kåpan. Andra lösningar bör undersökas vidare. 
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Bilaga 1: Prototyper från första konceptgenereringsfasen.  

Prototyperna till första konceptgenereringsfasen tillverkades på egen med hjälp av FDM skrivare i 

PLA plast. 

 

 

1: En konceptvariant av koncept 6 för att testa att skruva fast mellandelen från sidan och testa 

lösning på lock. 

2: Konceptvariant av koncept 6 isärplockad. 

3: Locket från koncept 1 togs fram för att kontrollera hur besvärligt det var att montera plintkortet 

och kablage i ett djupt lock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 
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Bilaga 2: Prototyper från andra konceptgenereringsfasen. 

Dessa modeller beställdes från ett 3dprinting företag och tillverkades med hjälp av MJF i PA12 

plast. 

 

1,2: Koncept 9 

3,4: Koncept 7 med strängpressad mellandel. 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 4 
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Bilaga 3: Prototyp av det slutgiltiga konceptet. 

Samtliga prototyper beställdes från ett 3dprinting företag och tillverkades med hjälp av MJF i PA12 

plast. 

 

1: Lock, mellandel, plintkortshållare och standardfläns från slutgiltiga konceptet 

2: Flänsen med monterad lysdiod samt lagerpaket med kodskiva. 

3: Monterat kretskort på standardfläns. 

4: Monterad plintkortshållare på standardfläns. 

5: Monterat plintkort på plintkortshållare. 

6: Monterad mellandel. 

1 2 

3 4 

5 6 
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7: Monterat lock på slutgiltigt koncept. 

8: Adapterfläns till 850 

9: Monterad adapterfläns 850 på standardflänsen. 

7 8 

9 


