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ABSTRACT 

 

This report describes the design development process of a idustrial sensor for the company 

Leine & Linde AB in Strängnäs, Sweden. Today Leine & Linde manufactures position and 

speed sensors but is looking to expand their product range with vibration sensors. Since Leine 

& Linde already have the equipment to construct and manufacture vibration senors, they can’t 

see any reasons not to do it.  

 

This project is looking into the design of these sensors and how they can come to look. The 

project has been carried out by Melinda Tveit and Linda Schöldin, two students from 

Mälardalens University in Eskilstuna, Sweden. The main question for this project is how this 

sensor can be designed to be recognized as a Leine & Linde product, and at the same time 

perceived as a robust and quality product. The sensor is also designed for all the components 

that the construction require to fit into the design.  

 

The method that is used is built of theories in product development and based on the tools that 

are relevant for this project. Information about construction and manufacturing methods are 

also the basis for the project. As a supplement to the information, a solid contact was held with 

a Leine & Linde designer throughout the project. 

 

The result of this project came to be a proposition where the design of the sensor was 

expressed. The design takes into account all of the components that the construction requires 

and has also a small and robust design. The proposition has a round form and blue overlay 

which connects the sensor to Leine & Linde and their product family. 

 

  



 

SAMMANFATTNING 

 

Arbetet omfattar ett produktutvecklingsprojekt av en sensor för företaget Leine & Linde AB. 

Idag konstruerar och tillverkar företaget specialanpassade positions- och hastighetsgivare men 

arbetar idag även på att utöka sin produktportfölj. Då resurser redan finns utvecklar Leine & 

Linde idag en sensor som deras kunder annars köper in från andra företag. De som önskas i detta 

projekt är att ta fram en utformning samt design på hur deras sensor kan komma att se ut. Arbetet 

har utförts av Melinda Tveit och Linda Schöldin studenter vid Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Arbetet är ett Examensarbete på C-nivå, det vill säga 15hp per person.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen för arbetet är hur sensorn kan utformas och designas så att 

den blir en Leine & Linde produkt samt ge ett robust och kvalitativt intryck. Sensorn utformas 

även utefter de delar och komponenter konstruktionen kräver. Metoden som används bygger på 

teorier inom produktutveckling och de produktutvecklingsverktyg som anses relevanta för 

projektet. Även information om konstruktionselement samt tillverkningsmetoder ligger till grund 

för arbetet. Som komplement för inhämtat information hölls en gedigen kontakt med en 

konstruktör på företaget. För att säkerhetsställa produktförslagets känsla beställds prototyper i 

plast som komplement till visuella CAD-modeller.  

 

Arbetet resulterar i ett produktförslag där en ny utformning av sensorn framförs. Designen tar 

även hänsyn till de komponenter och viktiga delar som krävs. Produktförslaget är uppbyggt på 

en rund grundform vilket gör den till ett litet, behändigt och karaktärsstarkt förslag.  

  



 

FÖRORD 

 

Detta projekt har lett till en djupare förståelse över det processteg samt arbete som krävs för att 

utveckla ett genomförbart produktförslag. Arbetet från start till slutförslag har varit en utmaning 

samtidigt som det varit väldigt lärorikt och inspirerande.  

  

Ett stort tack till Leine & Linde som låtit oss utföra ett givande examensarbete hos dem. Tack 

för de stora stöd och engagemang ni visat oss under projektets gång. Särskilt tack till våra 

handledare Richard Arnstein & Vanja Zaric samt Therese Kjellgren för all givande feedback, 

hjälp och diskussion som ni bidragit med, samt all den tid ni ägnat åt oss. Även ett tack till alla 

medarbetare på Leine & Linde som fått oss att känna tillhörighet detta är väldigt uppskattat.  

  

Vi vill även tacka Ragnar Tengstrand, vår handledare på Mälardalens Högskola som engagerat 

sig i projektet och varit ett stöd längs vägen.   

 

Eskilstuna den 14 Juni 2016 

 

 

 

 

 

 

       Linda Schöldin 
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1. INLEDNING 

Denna rapport beskriver designutvecklingen av en sensor i uppdrag av företaget Leine & Linde. 

Arbetet har utförts av två studenter från Mälardalens Högskola i form av ett examensarbete på 

grundnivå, vilket omfattar 15 hp vardera. Detta motsvarar tio veckors heltidsarbete det vill säga 

40h per vecka per person. Handledare för projektet var Vanja Zaric från Leine & Linde samt 

Ragnar Tengstrand från Mälardalens Högskola. 

 

1.1. Leine och Linde AB 

Leine & Linde konstruerar och tillverkar specialanpassade positions- och hastighetsgivare 

som levereras globalt. Företaget grundades år 1967 av Per-Olof Leine och Henrik Linde, och 

idag har dem sitt huvudkontor samt produktion i Strängnäs. Givarna placeras i maskiner och 

applikationer som arbetar under väldigt tuffa förhållanden och i dem mest extrema miljöerna. 

Leine & Linde nöjer sig inte med det näst bästa och präglas av nyfikenhet och kvalitet. Idag 

är Leine & Linde ett modernt företag som grundades i svenska industritraditioner, för 

företaget betyder precision allt. (Leine & Linde AB, u.d.) Nedan visas några produktexempel 

ifrån dagens utbud av Leine & Lindes produkter (se Figur 1) 

 

 
Figur 1 - Utvalda produkter ur Leine & Lindes produktfamilj (Leine & Linde AB, u.d.) 

1.2. Bakgrund 

Uppdragsgivaren både säljer och tillverkar pulsgivare och systemelektronik för industriella 

applikationer. För att säkra sin framtid så arbetar Leine & Linde idag med att utöka sin 

produktportfölj för att anpassa sig för deras kunder, men även för att nå nya målgrupper inom 

samma kundkrets. 

 

Leine & Linde arbetar just nu med en framtagning av en maskinmonterad sensor som ska 

kunna anslutas med deras produkter (givare). Då kunderna köper in sensorer från andra 

företag anser Leine & Linde att de kan tillverka dem själva, då resurserna för tillverkningen 

redan finns. Detta gör att Leine & Linde tar sig an en ny marknad för att stärka sitt 

produktband till sina kunder och för att säkra sin framtid.  Det ger även chansen till en helt 

ny kundkrets, kundmiljö och nya möjligheter. 

 

1.3. Problemformulering 

Med en ny produkt och ny utrustning krävs också ett nytt utseende och design. Denna design 

ska även ta hänsyn till de komponenter som krävs och måste få plats i sensorhuset och även 

andra krav som ställs på produkten. 
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1.4.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att utforma en robust, behändig sensor som är enkel att 

installera och som även följer Leine & Lindes Design Guideline.   

 Hur designas produkten för att bli lätt och behändig?  

 Hur designas produkten till att bli en Leine & Linde produkt?  

 Hur designas produkten till att få ett robust och kvalitativt intryck?  

 Hur utformas produkten utefter vilka delar/komponenter konstruktionen kräver? 

 

 

1.5. Avgränsningar  

 Projektet kommer att fokusera på utformningen av sensorhuset men kommer även att ta 

hänsyn till konstruktionen.   

 Tillverkningsmetod och material har uppdragsgivaren förbestämt, men alternativ 

kommer kort att undersökas.   

 Produkten ska göras kostnadseffektiv, men någon prisgräns är inte satt.   

 Produkten ska följa Leine & Lindes design guideline.   

 Etiketter till produkten ska kunna tillverkas med samma maskin och mått som tidigare. 

Däremot kan de kapas i efterhand, men vissa standardmått måste produkten fortfarande 

ta hänsyn till.   

 Endast sensorhuset och kretskortet ska behöva tillverkas. Resterande delar ska bestå av 

standardkomponenter så som M3-skruv och M12-kontakter. Designen av sensorhuset 

och kretskortet måste även anpassas efter de komponenter som konstruktionen kräver.    

 Resultatet av projektet ska vara en Cad-modell, om tid finns bör även en fysisk modell 

beställas/tillverkas. 



3 

2. ANSATS OCH METOD 

Projektets arbetsprocess baserades på tre kombinerade produktutvecklingsprocesser från 

Ullman, Ragnar Tengstrand och enligt SVID. Dessa tre blev en produktutvecklingsprocess 

anpassad till detta projekts mål och avgränsningar (se Figur 2). Processen avslutas med Analys 

och rekommendationer då de sista stegen utförs av uppdragsgivaren efter avslutat projekt.  

 

Hela arbetsprocessen tar kontinuerlig hänsyn till montering och tillverkning. Teorin gällande de 

valda produktutvecklingsverktygen har hämtats ur kurslitteratur inom produktutveckling samt ur 

enstaka pålitliga databaser.  

 

 

 
Figur 2 - Anpassad produktutvecklingsprocess 
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Nedan presenteras de tre kombinerade produktutvecklingsprocesser (se Figur 3) 

 

 
Figur 3 - De tre utvecklingsprocesserna i punktform1 (Ullman, 2010) (SVID, u.d.) 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Ragnar Tengstrand, Universitetslektor i industriell design, Mälardalens Högskola, 2013, Föreläsning i  

kursen Industridesign 2 KPP103 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt beskrivs teorin bakom arbetet. Här beskrivs endast de verktyg och metoder som 

betraktas vara relevanta för arbetet. 

 

3.1. Planering  

Det krävs en noggrann planering när en produkt ska utvecklas. En god grund till att 

projektmålet uppfylls utgörs ofta av en bra planering. Genom att sätta upp tydliga mål och 

tidsförhållanden minskar risken att stöta på tidsbrister drastiskt.   

3.1.1. Gantt-schema  

För att planera tidsåtgångarna i ett produkt- och designutvecklingsprojekt så 

sammanställs ofta ett Gantt-schema. Ett Gantt-schema tas fram genom att 

arbetsuppgifterna i projektet ordnas utefter en tidsaxel, där tidsaxeln för det mesta delas 

upp i veckor eller månader. Uppdelningen av tidsaxeln beror på projektets omfattning där 

man själv känner vad som är lämpligast. (Ullman, 2010) 

 

När arbetsuppgifterna ska ställas upp i tidsaxeln är det viktigt att tänka på vilka 

arbetsuppgifter som är beroende av varandra, i vilken ordning dem ska utföras och om 

några uppgifter funkar att utföra parallellt. Gantt-schemat används för att hjälpa projektet 

att fortskrida framåt och fullfölja aktiviteterna i planerad tid. Det fås även en bättre 

översikt över den tid som finns att utföra arbetsuppgifterna på. (Ullman, 2010) 

 

3.1.2. Milstolpar 

Ett projekt kan delas in i flera skeden där milstolparna markerar ett avslut eller en början 

av de olika delarna i projektet. Milstolparna kan ses som mål för de olika arbetsuppgifter 

som ska uppnås. Det är viktigt att definiera både målet och syftet med varje milstolpe och 

vad de ska resultera i, som t.ex. en CAD-modell eller ett dokument. Dessa resultat kallas 

leverabler och leder till att man stannar upp fler gånger i projektet och ser till att alla 

arbetsuppgifter är gjorda samt att de har resulterat i vad de skulle. (Ullman, 2010) 

 

3.2.  Analys av problem  

Under analysfasen söks ett brett underlag. Där rätt frågor och information måste besvaras för 

att formulera problemet. Med hjälp av en struktur på problemet där delarna och sambanden 

visas visuellt fås en bra överblick av helheten. I många fall säger en grafisk bild mer än en 

samling beskrivande ord. (Österlin, 2010) 

 

3.2.1. Informationsinsamling  

Under informationsinsamling och analysfasen undersöks förutsättningarna i detalj om 

själva problemet. Produktens krav, funktioner, ergonomi, marknad, lämpliga material och 

tillverkningsmetoder och andra utgångspunkter analyseras. (Österlin, 2010) 
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3.2.2. Konkurrensanalys  

I en konkurrensanalys studeras konkurrensen på marknaden vad gäller konkurrerande 

produkter och företag. Konkurrensanalysen är rent av en nulägesbeskrivning av 

konkurrenterna och deras produkter. Här analyseras främst produkternas funktioner men 

även förpackning, garantier och service kan analyseras här. (Österlin, 2010)  

 

Att undersöka och analysera sina konkurrenter är viktigt. Oavsett om man arbetar med 

en helt ny produkt eller ny design finns det alltid konkurrenter, åtminstone produkter 

som ungefär löser samma problem. Syfte med att studera sina konkurrenter är främst för 

att skapa en förståelse över vad som redan finns på marknaden. Konkurrentanalysen ger 

även möjligheten till att förbättra redan befintliga produkter. (Ullman, 2010) 

 

3.2.3. Funktionsanalys  

En funktionsanalys sammanställs för att kartlägga produktens alla funktioner. När 

produktens funktioner bestäms gäller det att fundera ut vad produktens huvudsyfte är och 

hur det ska åstadkommas. En funktionsanalys görs ofta i form av ett  

funktionsträd (se Figur 4). Funktionerna indelas i huvudfunktion, delfunktioner och 

stödfunktioner. Huvudfunktionen är produktens primära funktion, det som får produkten 

att uppfylla sitt syfte. Delfunktionerna är i sin tur de funktioner som behövs för att 

huvudfunktionen ska uppfyllas, alltså produktens komponenters huvudfunktion 

(Österlin, 2010). Stödfunktionerna är däremot inga funktioner som produkten behöver 

för att upp fylla sitt syfte, dessa är ofta mer estetiska funktioner så som produktens färg 

och form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Kravspecifikation 

En kravspecifikation är där alla krav som omfattar produkten och dess livscykel samlas. 

Det kan till exempel vara de krav som begränsas av tillverkning och montering, de krav 

kunderna har på produkten och de återvinningskrav som ställs på produkten. En 

tillverkningsmetod kan till exempel vara begränsad beroende på vilka maskiner företaget 

har tillgång till. Här analyseras även vilka kundbehov som finns och vad som ska få 

produkten att sticka ut från konkurrenterna (Österlin, 2010). Alla produktens kunder och 

deras behov kring produkten sammanställs även här. Hänsyn tas även till alla kunder från 

de som tillverkar produkten, till de som säljer produkten, till slutkunden som ska använda 

produkten (Ullman, 2010). 

 

Tidpunkten för när en kravspecifikation ska skrivas och en designer ska kopplas in är 

väldigt viktig. Om designern blir inkopplad tidigt i projektet finns en risk att projektet 

inte har några klara mål och krav, det kan även leda till att man kan behöva börja om 

projektet vartefter det tillkommer nya förutsättningar. Om designern däremot tas in sent 

i projektet begränsas det kreativa arbetet då grunden redan är bestämd. Detta kan då leda 

till att designerns förslag blir alltför kostsamma. (Österlin, 2010) 

Figur 4 – Funktionsträd (Österlin, 2010, p. 43)  
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3.3.  Idégenerering 

Syftet med idégenerering är att få ut så många idéer som möjligt utan att kritisera. I denna 

fas finns det en mängd metoder att ta hjälp av som bl.a. Mindmapping, Jämförelsemetoder, 

Moodboard och Brainstormingsmetoder. 

 

3.3.1. Mindmapping 

Mindmapping är det samma som en tankekarta, där syftet är att snabbt dokumentera 

tankar angående ett problem. Metoden mindmapping utförs för hand för att snabbt 

dokumentera tankar utan att värdera resultatet och kan utföras enskilt eller i grupp. 

(Wright, 1998) 
 

Att ta fram en mindmap/tankekarta sker i fem steg: 

 

1. Med hjälp av ett stort papper eller whiteboard skrivs problemet ut i mitten med 

en ring runt sig för att enkelt kunna se vad problemet är. Problemet ska helst 

formuleras i ett ord eller ett kort påstående. 

2. Efter att problemet formulerats skrivs sedan delproblem, delområden eller idéer 

upp som ska vara direkt anslutna till problemet. Varje del placeras runt problemet 

samt ringas in och till slut ansluts till problemet med ett streck.  

3. Därefter analysers delproblem, delområden och idéerna för att ytterligare finna 

delproblem för respektive del.  

4. Mindmapen/tankekartan analyseras och organiseras genom att se om de finns 

några kopplingar mellan de olika delarna. Kopplingarna visualiseras sedan i form 

av streck. Om möjlighet finns kan kartan förenklas genom att se om de kopplade 

delarna kan kombineras.  

5. Hela aktiviteten och tankekartan sammanställs tillslut till en sammanfattande 

rapport över kartans struktur. Där de olika delområdena representeras i form av 

en rubrik i rapporten.  

(Wright, 1998) 

  

3.3.2. Jämförelser 

Jämförelser handlar om att välja andra förebilder att inspireras av och byta perspektiv till 

problem. (Österlin, 2010) 

 

Analogier, för att vidga vyerna och komma på nya idéer kan jämförelser göras med andra 

produkters funktioner (Österlin, 2010). Att jämföra produkter med den önskade 

produktens funktion kan starta ett nytt tankearbete och få idégenereringen att komma 

igång (Ullman, 2010) 

 

Love and Hate, som utgångspunkt används en befintlig produkt eller idé som behöver 

förbättras. Först listats de viktigaste fördelarna hos produkten, det vill säga det man 

älskar. Sedan görs det samma med nackdelarna, det vill säga det man hatar. Sedan 

används fördelarna för att försöka eliminera nackdelarna genom att lösa dem och få ut 

den mest optimala lösningen. (Österlin, 2010)  
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3.3.3. Moodboard 

Moodboard är ett kollage av material som sammanställs för att påvisa de stämningar och 

värderingar som tilltalar målgruppen (Österlin, 2010). Detta kollage används oftast för 

att kommunicera olika stilar och egenskaper man strävar efter till andra medlemmar i ett 

projekt. 

 

3.3.4. Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används vid idéskapandet under idégenereringsfasen. 

Den direkta översättningen är hjärnstorm och innebär att det under en begränsad tid 

stormas med idéer. Detta görs bäst i grupp och det är viktigt att alla kommer till 

tals. Idéerna skissas och antecknas, det är viktigt att ingenting tas bort eller kritiseras i 

denna fas. Målet är att få ut så många idéer som möjligt oavsett om de är mer eller mindre 

genomförbara. Gruppens idéer kan sedan även kombineras och kompletteras för bättre 

resultat. (Österlin, 2010) Det finns ett flertal undermetoder till brainstorming man kan 

använda sig av som bl.a. Stop and Go och Brainwriting 

 

Stop and Go  

Stop and Go är en brainstorming variant där idéer stormas i intervaller. Det innebär att 

förbestämda pauser tas för att undvika idéutmattning. Intervallerna är oftast några 

minuter och upprepas ett flertal gånger. (Österlin, 2010) 

 

Brainwritning  

Brainwriting är en brainstorming variant där gruppmedlemmarna sitter på varsitt håll och 

antecknar sina idéer. När detta görs enskilt undviks att alla idéer liknar varandra och går 

i samma spår, om idégenererandet däremot kör fast kan allas idéer jämföras för att skapa 

ny inspiration. (Österlin, 2010) 

 

3.4.  Urval av idégenerering 
 

3.4.1. För-och nackdelsanalys 

När det är dags att ta ett beslut om vilka koncept som är goda nog att fortsätta arbeta med 

och inte, så är en för- och nackdelsanalys bra att göra. För- och nackdelsanalys är en mer 

avancerad metod där koncepten utvärderas med hjälp av ett ark där konceptets för och 

nackdelar skrivs upp i två kolumner. Därefter uppskattas vikten av de olika för- och 

nackdelarna. Väger en fördel och nackdel detsamma så elimineras dem för att sedan se 

vilken kolumn som är dominant. Till sist avgörs det om ett koncept ska fortsätta utvecklas 

eller inte. (Ullman, 2010) 

 

3.4.2. Genomförbarhet 

När ett nytt koncept tas fram har designern alltid en känsla om hur genomförbart 

konceptet är. Det finns tre reaktioner som designern oftast får när ett nytt koncept 

utvecklas 
 

1. Konceptet är inte genomförbart och är inte värt att lägga mer tid på. Konceptet 

kommer aldrig att fungera.  

2. Konceptet kan fungera om något ändras, bör då undersökas och utvecklas 

vidare.  

3. Konceptet är genomförbart och därmed värt att lägga ner tid på och utveckla.  
 

Detta omdöme baseras på designerns magkänsla utifrån dess tidigare erfarenheter inom 

området. Desto mer erfarenhet designern har ju mer kan man lita på magkänslan. 

(Ullman, 2010) 
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3.5.  Konceptutveckling 

 

3.5.1.  CAD 

CAD, Computer Aided Design är ett datorverktyg som används för att framställa ritningar 

och grafiska modeller i 2D- och 3D-miljö. Att ta fram grafiska bilder på modeller är en 

viktig del i designprocessen för att kommunicera idéer mellan designer och konstruktör. 

CAD används även för att kontrollera genomförbarheten och fullständigheten genom 

skisser och ritningar med verkliga mått, där detaljer kan utformas och uppenbara 

formgivningen. En annan fördel med att använda CAD är att lagra information som en 

designer annars kan glömma, samt för lappteknik där osammanhängande idéer kan bilda 

nya koncept (Ullman, 2010). I detta projekt kommer CAD-programmet Solid Works att 

användas. 

 

3.5.2. Produktsemantik 

Produkten kan uttrycka karaktär, identitet och funktion och det är designern som utformar 

produkten så att den förmedlar detta. En del av funktionen av en produkt är att den ska 

kommunicera med användaren. Designern har i uppdrag att ta reda på vad det är som 

beskriver de önskade egenskaperna bäst, samt vilka former som ska undvikas för att 

försvaga budskapen. (Österlin, 2010) 

 

Dem vanligaste och viktigaste budskapet är formen, ytan och utseendet. Men även till 

exempel ljud, dofter och smak är viktiga budskap. En design där budskapet inte stämmer 

överens med produktens egenskaper blir en produkt som känns oärlig och oförstådd. Det 

är viktigt att nå en naturlig utformning som fungerar naturligt då det kan bli lämpligt att 

personer känner igen sig. Är det ett formspråk som dessutom används konsekvent i ett 

företags produktsortiment, blir detta ett betydelsefullt signalement för varumärket. 

(Österlin, 2010) 

 

Karaktär, personer tolkar hur någonting är utefter utseendet. Att associera former, färg 

och ytor med speciella egenskaper är något som alltid sker. Ett exempel är att rundade 

former upplevs oftast som mjuka och trevliga, medan skarpa gestalter kan upplevas mer 

obehagliga (Österlin, 2010). 

 

Identitet, en målveten design på produkten kan spegla ursprunget, det vill säga företagets 

produktfamilj och där av identiteten. En stark fördel är om hela formspråket samverkar 

men det kan självklart räcka med en simpel påklistrad dekal. Karakteristiska formdetaljer, 

färger samt ytmaterial är något som kan vara identitetsbärande (Österlin, 2010). 

 

Funktion, en produkt som visar sin funktion utan instruktionsbok eller skyltar är en 

praktiskt formad design. En slutsats för vad någonting är till för dras oftast på hur 

någonting ser ut. Då de oftast refereras till tidigare erfarenheter och liknelser (Österlin, 

2010). 
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3.5.3. DFM 

Design for Manufacturing (DFM), ibland även kallas design för tillverkning. DFM är en 

teori som handlar om att välja en optimal form för en komponent som medger bästa 

tillverkning av den. En komponents genomförbarhet varierar starkt beroende på 

tillverkningsmetod. Beroende på olika tillverkningsmetoder finns DFM riktlinjer som 

hjälp för att underlätta tillverkningsprocessen och minska tillverkningskostnaderna. DFM 

bygger till stor del på konstruktörens erfarenheter inom tillverkning och konstruktion 

(Ullman, 2010). 

 

3.5.4.  DFA 

Design for Assembly (DFA), syftar till produktens monteringseffektivitet, där en produkt 

med hög effektivitet består av få detaljer som är lätta att hantera och montera. DFM 

fokuserar på att tillverka komponenterna och DFA handlar om att sätta ihop dem 

(Ullman, 2010). 

 

Nedan visas 13 riktlinjer att ta hjälp av vid arbete med DFA: 

 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Välj lämplig baskomponent 

4. Omplacera inte baskomponenten 

5. Välj effektiv monteringsanordning 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till monteringsmetod 

8. Bygg symmetriska komponenter 

9. Bygg komponenter symmetriska med monteringsritningen 

10. Osymmetriska komponenter ska vara tydligt osymmetriska 

11. Monteringen ska ske rätlinjig och enkeltriktat 

12. Utnyttja fasningar styrningar och elasticitet vid inpassningar 

13. Maximera tillgänglighet vid montering. 

(Ullman, 2010) 

 

  



11 

3.6. Urval av konceptutveckling  

 

3.6.1. Pughs-matris 

Pughs-matris är en enkel metod som används som ett utvärderingsverktyg för att jämföra 

olika koncept mot varandra och de krav som satts upp. Pughs-matris består av sex grund 

steg (se Figur 5). (Ullman, 2010) 

 

 
Figur 5 – Mall för Pughs-matris (Ullman, 2010) 

 

1. Problemet: Problemet anges oftast som ”välja ett koncept att arbeta vidare med”.  

2. Alternativ: Välj ut vilka koncept som ska jämföras och ställ upp dem.  

3. Krav: Välj ut vilka krav som är nödvändiga och som koncepten ska jämföras mot.   

4. Vikt: Vikta kraven utifrån hur betydelsefulla de är för problemet. Välj att vikta dem 

utefter en lämplig skala som 1-5 eller 1-10.  

5. Utvärdering: Utvärdera koncepten mot hur väl de uppfyller kraven. Välj först ut ett 

referenskoncept som de resterande koncepten ska jämföras mot. Referensen väljs 

efter designerns magkänsla. Undvik att ta en favorit som referens utav använd ett så 

neutralt koncept som möjligt. Jämför nu koncepten mot referensen och om de 

uppfyller kraven bättre (+1), lika väl (0) eller sämre (-1) än referenskonceptet.   

6. Resultat: Räkna ut resultatet av utvärderingen. Resultatet av varje koncept skrivs 

som summan av hur väl konceptet uppfyllde varje krav jämfört med referensen och 

hur viktiga kraven var. Först multipliceras utvärderingen med kravens vikt, sedan 

läggs alla ihop till en resultat siffra (se Figur 6).  

(Ullman, 2010) 

 

 
Figur 6 - Exempel på Pughs-matris 



12 

 

3.6.1. Riskanalys 

I olika företag finns det olika regler om när och hur en riskanalys ska användas. Däremot 

är riskanalysen ett verktyg som bör användas under hela projektet för att 

öka sannolikheten att nå målen, samt öka kvaliteten på projektet eller produkten.  
  
Riskanalysen genomförs bäst i grupp där medlemmarna har relevant kunskap 

kring projektet inom olika specialiserade områden. En riskanalys startas ofta med en 

brainstorming där man försöker hitta så många risker som möjligt som kan komma att 

uppstå. Alla risker som nämns under brainstorming-fasen dokumenteras. Därefter 

diskuteras och värderas riskerna en efter en. Den högsta risken någon anser ska alltid 

gälla i analysen.   
  
Efter att riskerna i sig tagits fram så diskuteras även vilka konsekvenser och följdfel som 

kan uppstå om riskerna infaller. Hur stora konsekvenserna är värderas från de med högst 

risk till de med lägst. Värderingarna av både riskerna och konsekvenserna värderas på en 

skala från 1-5 där 1 är liten sannolikhet och 5 är stor sannolikhet.   
  
Därefter ska de risker med störst risktal åtgärdas eller minskas. För att få ut riskernas 

risktal multipliceras konsekvensernas och riskernas värderingar. Detta ger då risktalet ett 

spann mellan 1-25. Ofta anses det att de riskerna med risktal över 15 ska åtgärdas medan 

de över 10 bör åtgärdas.  

(Kjellqvist, 2012) 

 

3.7.  Övrig relevant information 

 

3.7.1. Kapslingsklassning 

Kapslingsklassning är en klassificering av inkapsling av elektroteknisk utrustning. Med 

avseende på hur väl utrustningen skyddas mot omgivningen.  

 

IP66 Dammtät och spolsäker 

IP6x är det högsta täthetsklass för mekaniskt intrång, det vill säga av damm. Efter avslutat 

test tillåts inget intrång av damm. Utrustningen måste vara helt tät även vid undertryck. 

För att jämna ut undertrycket bör packningstrycket vara tillräckligt hög. (Glamox, u.d.) 

 

IPx6 är skydd för kraftigt spolning och tung sjö. Detta är till för sådan utrustning som 

sitter på maskiner som oftast utsätts för högtryckstvätt och på båtar där de kan sköljas 

över av vågor. Utöver högt packningstryck läggs de då in en mekanisk styrka för att 

försäkra att utrustningen inte öppnar sig på grund av vatten nivån eller det höga trycket. 

De tillåts inget spår av vatten i utrustningen efter att den testas. (Glamox, u.d.) 

 

IP67 

Samma säkerhet mot mekanisk intrång som IP66 men ska även hålla tätt för vatten i 30 

min, på 1 m djup. (Glamox, u.d.) 
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3.7.2. Guideline  

En designguideline fungerar som en vägledning under ett utvecklingsarbete av nya och 

befintliga produktfamiljer, där riktlinjer samt målsättningar finns för hur produkten ska 

utformas.  

 

Syftet med en guideline är att särskilja företaget på marknaden samt stärka 

konkurrenskraften och öka marknadsandelen. Guiden är skriven för konstruktörer och 

andra berörda projektmedlemmar för att användas i samarbete med en industridesigner 

(Leine & Linde, 2016). 

 

3.7.3. Extrema miljöer och tung industri 

En verksamhet som bedrivs i tuffa miljöer ställer extremt höga krav på den utrustning 

som används. Olika verksamheter innebär olika unika miljöer, oavsett om det är ett 

gruvlok tusen meter under marken, ett varmvalsverk eller turbin i en vindkraftspark ute 

till havs, ställs det särskilda krav på applikationerna och produkterna som ska användas 

där.   
 

Exempel på industrier där Leine & Lindes produkter används:  

 

 Stålindustrier där produkterna ska klara extrema påfrestningar varje dag  

 Pappersverk där optimerad produktion är viktigt och där produkterna måste vara 

pålitliga.   

 Kranindustrin där produkterna måste vara pålitliga, exakta och ha lång livslängd.  

 Oljeplattformar där produkterna behöver vara certifierade för en effektiv drift i 

kritiska miljöer.   

(Leine & Linde AB, u.d.) 

 

3.7.4. Symmetri   

Symmetri skapar balans och balans i design skapar harmoni, ordning och estetiskt 

tilltalande resultat. En anledning till att det betraktas vacker är för att symmetri finns 

överallt i naturen. Gestaltism, som är en mänskligt beteende teori grundas på symmetri 

där det föreslås att sinnet skapar naturlig ordning och fullständighet i det som 

människor ser och möter.   

 

Motsatsen till symmetri är asymmetri, som oftast ger ett avbrott i symmetrin. 

Asymmetri kan användas på ett effektivt sätt då det skapar oordning. Detta gör at vissa 

detaljer uppmärksammas i en konstruktion genom att göra skiljaktighet. Asymmetri kan 

användas som ett designverktyg för att skapa intressanta detaljer och organisera visuell 

hierarki inom en grupp likartade beståndsdelar. Ett asymmetriskt objekt är visuellt 

tyngre än symmetriska objekt.   

(Six Revisions, u.d.) 
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3.7.5. Aluminium  

Aluminium är ett konstruktionsmaterial som är oerhört spännande då materialet har 

många fördelar och nästan ett obegränsat antal användningsområden. Aluminium väger 

bara en tredjedel jämfört med stål vilket kan vara en storfördel inom produktion och 

industri då det oftast strävas efter låg vikt. Material är väldigt stark och rostar inte vilket 

gör att det passar bra i exempelvis transportfordon. Förutom att aluminium är väldigt 

enkelt att forma, bearbeta och sammanfoga så passar aluminium även bra att ha som 

förpackning på grund av tätheten i materialet. Även materialets värmeledningsförmåga 

samt den elektriska ledningsförmågan är utmärkt då aluminium leder dubbelt så bra som 

koppar. (Klarvik, u.d.) 

 

Att välja aluminium som material till nya produkter är både ett smart och 

kostnadseffektivt val då dess mångsidighet gör att det kan ersätta många andra material. 

Detta även på grund av att det är lättbearbetat vilket leder till låga uppstartskostnader i 

produktion, som i sin tur leder till låga investeringskostnader. Aluminium är även ett 

ämne med väldigt hög återvinningsgrad då det är en kretsloppsmetall, vilket lämpar sig 

väl för återvinning. (Klarvik, u.d.) 

 

3.7.6. Fräsning 

Fräsning är en vanligt förekommande verkstadsteknisk metod för skärande bearbetning. 

Fräsningsmaskinen har ett roterande och skärande verktyg som också kan lutas i olika 

vinklar medan arbetsstycket förflyttas i olika led. Det skärande verktyget kan rotera 

med flera tusen varv i minuten och är vanligen gjorda av snabbstål eller hårdmetall. 

Fräsning används vid framtagning av detaljer i dem alla möjliga metalliska material 

men även för bearbetning i lättbearbetade material så som frigolit och nylon. Fräsning 

är en av dem mest flexibla bearbetningsmetoden där man kan tillverka komplicerade 

och fri-formade strukturer med relativt hög noggrannhet, jämfört med de vanligaste 

bearbetningsmetoderna.  (Gnosjö region, u.d.) 

 

Arbetsstycket fästs på ett bord i fräsmaskinen med profilspår med hjälp av spännvinklar 

eller olika typer av skruvstycken för att kunna förflyttas på ett stabilt och säkert sätt. 

Det skärande verktyget förflyttas antingen automatiskt, mekaniskt eller genom digital 

styrning via CNC (Computer Numerical Control). (Gnosjö region, u.d.) 

 

Tack vare den revolutionerade CNC-tekniken kan numera produkter med hög kvalitet 

och snabba ledtider tas fram. Programmet kan direkt skrivas in i fräsmaskinens 

styrsystem då moderna fräsmaskiner idag oftast styrs digitalt. (Gnosjö region, u.d.) 
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4. GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs projektets tillvägagång med hjälp av de teoretiska verktygen från 

kapitlet ovan.  

  

4.1. Planering 

Arbetet strukturerades genom att göra ett Gantt-schema där alla delmoment radades upp i 

flödes ordning. Varje delmoment tidsuppskattades för att hålla projektet inom tidsramen. Där 

efter placerades milstolpar ut för större delmål. För fullständigt Gantt-schema se Bilaga 1. 

 

4.2. Analys av problem 

Vid uppstart av projektet hölls ett möte där Leine & Linde presenterade uppdraget och dem 

begränsningar som fanns. Genom en beskrivande Power Point och fysiska modeller gavs den 

information som behövdes för att ta projektet vidare.  

 

4.2.1. Informationsinsamling 

För at ge projektet en stadig grund gjordes även en informationsinsamling. Där relevant 

information samlades in och konkurrenter analyserades. 

 

Tidigare konceptförslag 

Vid uppstart av projektet presenterade Leine & Linde två egna konceptförslag. Dessa 

koncept var till stor hjälp för att komma igång med projektet då en verkligare uppfattning 

gavs. Koncepten kunde även användas som referens under hela projektets gång. Dessa 

koncept fanns även tillgängliga som utskrivna modeller och klargjorde vad de menade 

med bl.a. kontaktyta, overlay, M12-kontakter m.m.  

 

 

            

 

Det ena konceptet var med utanpåliggande kontakter som monteras med kabel invändigt 

(se Figur 8). Det andra konceptet hade däremot invändiga kontakter som var monterade 

direkt på kretskortet (se Figur 7). 

 

 

 

Figur 7 - Leine & Lindes Förslag 1 Figur 8 - Leine & Lindes Förslag 2 
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Konkurrensanalys 

Leine och Lindes huvudkonkurrenter identifierades och information kring dem och deras 

produkter hämtades får företagens egna hemsidor. Informationen sammanställdes i form 

av en konkurrensanalys, där varje konkurrent sedan diskuterades och jämfördes mot 

Leine och Lindes nuvarande produkter.   

Leine och Linde anser själva att deras nuvarande huvudkonkurrent är företaget Kübler 

som tillverkar snarlika positions- och rörelsegivare som de själva (se Figur 10 och Figur 

9). Däremot är huvudkonkurrenten för detta projekt företaget SPM som tillverkar 

mätutrustning för att identifiera potentiella maskinfel (se Figur 12 och Figur 11).  

 

 

 

 

       

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De slutsatser som togs utifrån konkurrensanalyserna var att Leine & Linde har en väldigt 

stark karaktär jämfört med sina konkurrenter. En till sak är att dem har en väldigt 

genomtänkt produktfamilj och igenkänningsstark identitet (se Figur 13 och Figur 14). Att 

dem även har en väldigt ren och enkel design får Leine & Lindes produkter att kännas 

mer kvalitativa och robusta. För fullständiga konkurrensanalyser se Bilaga 2. 

Figur 9 - Kübler, magnetisk givare Figur 10 - Kübler, optisk givare 

Figur 12 - SPM, vibrationsgivare Figur 11 - SPM, treaxlig vibrationsgivare 

Figur 13 - Leine & Linde, pulsgivare Figur 14 - Leine & Linde, pulsgivare 
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4.2.2. Funktionsanalys 

För att kartlägga de funktioner produkter ska eller bör ha gjordes en funktionsanalys. 

Denna gjordes utifrån den information som uppkommit under informationsinsamlingen. 

Huvudfunktionen definierades till att kunna göra vibrationsmätningar inom tung 

industri. För att få med alla produktens funktioner bröts huvudfunktionen ner i tre 

delfunktioner. Delfunktionerna bröts sedan ner i flera funktioner och sedan krav som 

behövs för att delfunktionerna ska uppfyllas (se Figur 15). Även produktens 

stödfunktioner togs med i funktionsanalysen.  

 

 

 

 
Figur 15 - Funktionsanalys 
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4.2.3. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen formades utifrån informationsinsamlingen, funktionsanalysen 

och uppdragsgivarens krav och önskemål på produkten.  Kraven formulerades som ska- 

och bör-krav för att beskriva hur viktiga kraven var. Kraven delades sedan in i tre 

huvudkategorier för att enkelt kunna särskilja kraven åt, dessa var tekniska krav, 

klimatkrav och utformningskrav. Kraven listas nedan:  

  

Tekniska krav  

 Produkten ska innehålla ett kretskort med en komponentarea på minst 9 

cm2 och tjocklek 1,6mm  

 Kretskortet ska sitta i huvuddelen, inte i locket  

 Kretskortet bör monteras med M2,5 skruv  

 Produkten ska ha två M12 kontakter  

 Kontakterna bör monteras direkt på kretskortet  

 Produkten ska monteras på maskin med en M8 skruv  

 Skruven bör placeras så nära en kant som möjligt  

 Produkten ska ha en synlig LED-lampa  

 LED-lampan ska lysa rött och grönt och ha texten STATUS  

 Produkten ska ha en kontaktyta för att mäta vibrationer (15-20mm i 

diameter)  

 Produkten bör monteras ihop med M3 skruv   

 Produkten bör tillverkas i aluminium  

 Produkten bör fräsas fram  

 

Klimatkrav  

 Produkten ska följa IP66 & 67 för tätning mot fukt och damm  

 Produkten ska klara av temperaturer mellan -40 och +80˚C  

 

Utformningskrav  

 Produkten bör undvika långa slanka former   

 Produktens design och form ska anpassas efter Leine & 

Lindes Guideline till 80% 

 Produkten ska ha en overlay med Leine & Lindes logo  

 Produkten ska ha plats för en etikett   

 

Övriga krav  

 Produkten bör vara enkel att tillverka och montera  
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4.3. Idégenerering 

Med hjälp av olika idégenereringsmetoder togs många idéer fram.  

 

4.3.1. Mindmapping 

Första momentet som genomfördes var mindmapping där både företaget och problemet 

kartlagdes. Huvudsyftet med detta var att få igång idéer och tankar kring problemet men 

även kring företaget i helhet. Problemet skrevs ut i mitten och bröts sedan ner i 

delproblem och tankar (Se Figur 16). För fullständiga mindmaps och 

sammanfattningsrapporter av mindmaps se Bilaga 3.  

 

 
       Figur 16 - Del av Mindmap 

 

4.3.2. Jämförelser 

För att inspireras inför idégenereringen jämfördes konkurrenter och andra relevanta 

produkter. Till att börja med sammanställdes en Moodboard av bilder på likartade 

produkter (se Figur 17) där fokus mest låg på dess utformning och tekniska lösningar. 

Större format finns att se i Bilaga 4. 

 

 
                      Figur 17 - Del av Moodboard 
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Analogier användes sedan där fokus mer låg på hur konkurrenterna utformat sina 

produkter. Som sedan diskuterades utifrån Love and Hate metoden, det vill säga för och 

nackdelar eller positivt och negativt. Med hjälp av bilder skedde en muntlig diskussion 

kring alla jämförelser för att komma igång med idégenereringen.  

 

4.3.3. Brainstorming  

Efter att tittat på inspirationsbilder och jämfört konkurrerande produkter bestämdes det 

att genomföra en brainstorming. För att få ett första utkast av idéer och skissade bilder. 

Med hjälp av post-it lappar kunde idéerna snabbt skissas ner för att sedan placeras på ett 

stort samlingspapper (se      Figur 18). 

 

     
     Figur 18 - Del av Brainstorming 

 

 

Detta utfördes med 15 minuters intervaller enligt Stop and Go metoden och vid två 

separata tillfällen. Där emellan fanns då utrymme för att idégenerera på olika håll som en 

typ av Brainwriting. Fullständiga bilder från Brainstormingen finns att se under Bilaga 

5.  
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4.4. Urval av idégenerering 

Under brainstormingen uppkom många idéer med liknande former och funktioner. Dessa 

valdes att ritas upp i CAD som olika varianter av samma förslag. I detta skede togs även 

ungefärliga mått med, på de komponenter som måste få plats i och på själva sensorn. De 

komponenter som beräknades med i detta skede var ett kretskort på 12 cm2, två M12 

kontakter och en nedsänkt M8 skruv. Totalt valdes 13st idéer ut utifrån magkänsla, 

genomförbarhet och vilka krav de uppfyllde. Dem 13 olika idéerna är baserade på 5 

grundformer som sedan har utformats i olika varianter (se Figur 19 och Figur 20). Alla 13 

förslagen hittas under Bilaga 6. 

 

 

 
Figur 19 - 5 formförslag 

 
Figur 20 - 4 varianter av förslag 2 
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4.4.1. För- och nackdelsanalys 

För att välja vilka idéer att arbeta vidare med gjordes en för- och nackdelsanalys på de 

13 idéer som valdes från idégenereringen. För varje förslag radades för- och nackdelar 

upp som sedan sammanställdes i en analys. Exempel på hur detta kunde se ut, se Figur 

21. För fullständig analys se Bilaga 7. 

 

 
Figur 21 - Del av För- och Nackdelsanalys 

4.4.2. Genomförbarhet 

Efter att för- och nackdelar hade satts på de 13 olika idéerna, hölls ett möte med företagets 

konstruktörer och medarbetare. Där de olika förslagen diskuterades samt ställdes mot 

kravspecifikationen och funktionsanalysen. Utifrån deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper diskuterades genomförbarheten kring varje förslag. Med hjälp av deras 

feedback och kommentarer samt utifrån slutsatserna från för- och nackdelsanalysen 

valdes 4 förlag fram att arbeta vidare med, se Figur 22. 

 
Figur 22 - 4 förslag 
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4.5.  Konceptutveckling och visualisering 

I detta skede förverkligades de 4 formförslagen var för sig i form av CAD-modeller. Med 

hjälp av befintliga mått på väsentliga komponenter kunde en mer exakt utformning tas fram. 

Samt att en overlay placerades och ritades ut på modellerna. 

 

De mått som bestämdes att räkna med på kretskortet var 12 cm2. Detta gjordes på grund av 

att både kontakter och fästningsskruvar på kretskort ska få plats. Samt att ett säkerhetsavstånd 

mellan metallen (skruvarna) och komponenter på kretskortet ska existera.  

 

4.5.1. Koncept 1 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Koncept 1 utgår från en kubisk form med ett avfasat hörn (se 

Figur 23). Avfasningen i detta fall bildar en naturlig plats för 

Overlayen. Det bidrar även till att både kontakternas och M8-

skruvens plats faller naturligt (se Figur 24). I detta fall delas 

sensorn vertikalt på mitten vilket skapar en solid del runt om 

skruvhålet. Kretskortet placeras då också vertikalt längs 

delningslinjen (se Figur 25) och kontakterna monteras rakt 

mot kretskortet.  

 

  

Figur 23 – Förslag 1 Figur 24 - Koncept 1 

Figur 25 - Delad vy koncept 1 
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4.5.2. Koncept 2 

 

              
       Figur 27 - Koncept 2 

Detta koncept utgår från förslag 2.1 (se Figur 26) och är utformat likt Leine & Lindes 

givare, en rund form med utbyggnad för kontakterna. Detta gör att detta koncept enkelt 

går att passa in bland Leine & Lindes nuvarande produkter och att följa deras guideline. 

M8 skruven är centrerad i den ruda huvudformens centrum och kretskortet är placerad 

liggandes med skruven rakt igenom. Det vill säga att kretskortet är tänkt att vara format 

som ett O runt fästningsskruven. Kontakterna som kommer in från utbyggnationen är 

tänkt att vara böjda kontakter som är direktmonterade på kretskortet.  

 

Locket är på ovansidan där även overlayen är placerad. Ovelayen är utformad som 

kretskortet likt ett O rund fästningsskruven. Skruven är i sin tur nedsänkt i locket för att 

få en snygg och plan yta på ovansidan. Runt overlayen placerades även skruvarna för att 

fästa locket (se Figur 27).  

 

4.5.3. Koncept 3 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3 utgår från förslag 3.1 som har en mer oval form och kontakter stående ovanpå 

varandra (se Figur 28 och Figur 29). Den ovala formen och stående kontakter ger 

möjligheten till en smalare sensor och ett skruvhål nära kanten. Likt koncept 1 delas även 

denna vertikalt på mitten för att enkelt kunna montera kretskortet. Om man endast skulle 

ha ett smalt lock längst ut skulle kretskortet behöva vinklas in, detta skulle dock 

komplicera tillverkningen av biten då den skulle behövas fräsas snett.  

  

Figur 28 – Förslag 3.1  Figur 29 - Koncept 3 

Figur 26 – Förslag 2.1 
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4.5.4. Koncept 4 

               

             
                      Figur 31 – Koncept 4 

Detta koncept sticker ut bland de andra konceptförslagen då den har en M8-gänga att 

fästas med istället för en M8-skruv som ska gå igenom sensorn. Konceptet är även 

utformat på höjden och med kontakterna rakt upp (se Figur 30 och Figur 31). Kretskortet 

är placerat längst längden av sensorn, utformat som en kvadrat. På kretskortet sitter 

direktmonterade böjda kontakter. 

 

4.6.  Urval av konceptutveckling 

För att sedan göra ett urval från konceptutveckling och visualiseringen hölls ett möte på Leine 

& Linde med deras konstruktör, produktspecialist och marknads kommunikatör. Detta möte 

hölls för att skapa en diskussion kring de fyra koncepten samt att få feedback från erfaren 

personal i syfte av att sedan använda det som underlag under urvalet.  

 

Mötet grundlades på en visuell presentation av de fyra koncepten där både tankar om 

montering och placering av komponenter togs med. Detta för att ge en mer djupgående 

förståelse för hur dessa koncept är tänkta att fungera och för vidare utveckling.  

 

Efter presentationen av de fyra olika koncepten hölls en diskussion om för- och nackdelar 

samt att Leine & Linde gav feedback grundad på deras erfaren. De gav även förslag på små 

justeringar för att öka genomförbarheten.  

 

Koncept 1:  

Detta koncept uteslöts från processen då den: 

 Avviker från Leine & Lindes produktfamilj 

 Följer inte Guidline till 80 % 

 Har en stor outnyttjad yta 

 Uppfattas som stor jämfört med andra förslag 

Däremot fick den vinklade ytan för overlayen väldigt god respons. 

 

  

Figur 30 – Förslag 5.1 
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Koncept 2: 

Detta koncept fick väldigt god respons och valdes att arbeta vidare med på grund av dess 

goda potential.  

 Passar väldigt bra in i Leine & Lindes produktfamilj 

 Följer Guidline till mer är 80 % 

 Direktmonterade kontakter  

 Bra höjd då den är väldigt låg  

 Kablarna följer den utrustning eller maskin som den monteras på väldigt väl. 

Dock kan den likna allt för mycket Leine & Lindes givare, vilket kan leda till att den misstas 

för en givare. På grund av detta togs även det helt runda förslaget 2.4 tillbaka för vidare 

utveckling och optimering då de såg den som en väldigt intressant med ändå någorlunda 

avvikande form.  

 

Koncept 3: 

Detta koncept fick också bra kritik och god respons. 

 Kan utvecklas mer så den passar bättre in i Leine & Lindes produktfamilj 

 Följer Guidline någorlunda, dock inte till 80 % 

 Direktmonterade kontakter 

 Skruven är placerad närmare väggen 

 Overlayen måste dock förbättras 

På grund av någorlunda god respons valdes detta koncept att utvecklas och optimera vidare. 

 

Koncept 4: 

Detta koncept uteslöts från processen då den: 

 Har en M8 gänga istället för skruv. Detta är något Leine & Linde tidigare har testat 

och det har visat sig att den lättare går av och har kortare livslängd än en M8 skruv. 

Vid val av skruv igenom sensorn blir detta koncept inte optimalt då den blir betydligt 

större och utformning av kretskort blir ett problem. 

 Hade liknande form i produktfamilj dock var det något som inte ville arbeta vidare 

med då den formen är något dem försöker eliminera.  

 Följer inte Guideline till 80 % 

 Kontakterna rakt upp kan göra det komplicerat i extrema miljöer då det blir höjd på 

sensorn samt att böjda kontakter får lägre livslängd. Även de som arbetar vid 

maskinerna kan komma att trampa på sensorn då kontakter kan gå av eller vara i 

vägen. 

 

4.6.1. Slutsats  

De koncept som valdes att arbeta vidare med var koncept 2 och även förslag 2.4 från 

idégenereringen. Detta beslut togs då koncept 2 kan förknippas med Leine & Lindes 

nuvarande givare lite väl mycket samt att det runda förslaget var en väldigt intressant 

form som Leine & Linde ville se lite mer utveckling på.  

Även koncept 3 valdes att ta med i utveckling och optimering då den fick en mer god 

respons än koncept 1 och 4. 

 

De koncept som uteslöts ur processen var koncept 1 och 4 då dem fick en mindre god 

respons under mötet samt att dem var försvåra att se någon god utveckling på. Det valdes 

alltså tre stycken slutförslag att optimera och utveckla, då det ansågs mest passande till 

detta projekt samt att ett större beslut inte kunde tas efter den respons och feedback som 

gavs. 
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4.7. Utveckling av slutförslag 

Vid utveckling och optimering valdes alltså två koncept samt ett tidigare förlag, 2.4 att arbeta 

vidare med. I detta skede togs hänsyn till DFM och DFA vid, för att anpassa formförslagen 

mer utefter tillverkning och montering. Då Leine & Linde använder sig av fräsning vid 

framställning av deras produkter så optimerades alla förslagen efter den 

tillverkningsmetoden. Det valdes även att hålla sig till två komponenter som skulle monteras 

ihop, huvuddel och lock. Detta för att underlätta packning och tätning med hänsyn till att 

sensorn ska uppfylla kapslingsklasserna IP66 och IP67.  

 

4.7.1. Koncept 2 utvecklas till Givarsensor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom optimering av storlek och mått så utvecklades Koncept 2 (se Figur 32) till en 

mer kvalitetssäker sensor (se Figur 33). Genom grundläggande förändringar som följer 

Leine & Lindes guideline kunde ett mer utvecklat slutförslag tas fram utifrån koncept 2. 

Skillnaden på de mest väsentliga måtten gick från 59 mm till 56 mm i diameter, från 33,5 

mm till 18 mm i höjd samt från 69 mm till 62 mm där den är som bredast. 

  

Figur 32 - Koncept 2 Figur 33 - Givarsensor 
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1. Den första förändring som gjordes vid utveckling av konceptet var att placera M3 

skruvarna som fäster locket på undersidan (se Figur 34). Detta gjordes då Leine 

& Lindes guidline har en hierarki på lösningar av hur skruvarna ska placeras, där 

inga synliga skruvar har högsta prioritet. Då kunden inte behöver ha access till 

sensorns inre vid montering och installation behövs heller inga synliga eller 

tillgängliga skruvar. Det valdes även att minska på skruvaantalet med hänsyn till 

DFA, då det är en relativt liten utformning behövs inte det antalet skruvar för att 

hålla sensorn tät och effektiviserar montering av sensorn i produktion.  

 

2. Vid omplacering av M3-skruvarna förändrades även overlayen till det bättre då 

den blev betydligt större och mer märkbar. Den följer även sensorns ytterkant på 

den runda huvudformen vilket enligt guideline blir till något mycket positivt. Då 

färg och logotyp är två viktiga igenkänningsfaktorer enligt Leine & Lindes 

guideline blir det till det bättre att ha en stor och tydlig overlay. 

 

3. Då M12-kontakterna har en radiell placering valdes att göra en ”hals” för 

inbyggnad av kontaktdonen, detta för att skapa ett mer robust och sammanhållet 

intryck (se Figur 35). Halsen fick även omformas då sidan på halsen inte får gå 

tangentiellt med ytterkanten på en rund grundform, samt att sidan på halsen inte 

får vara 90 grader mot kontaktdonets plan enligt guideline. Detta ledde då till att 

sidan på halsen fick en liten vinkel med en radie för att få en mjukare 

sammanfogning mellan grundformen och halsen.  

 

4. Det allra sista som gjordes vid utveckling av konceptet var att sätta radier på alla 

synliga kanter enligt Leine & Lindes guideline. Detta för att inte kunna skära sig 

på sensorn samt för att få en mjukare uppfattning. Även alla skruvar är 

planförsänkta då detta är något som önskas i guideline. Vid montering av sensorn 

på maskin används en M8-skruv. En kontaktyta utformades även för förbättrad 

precision. Denna placerades på sensorns undersida runt M8-skruven då det är där 

som bästa kontakt uppstår mellan sensor och maskin.  

  

Figur 34 - Givarsensor underifrån Figur 35 - Givarsensor utan lock 
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4.7.2. Förslag 2.4 utvecklas till ”Rund Sensor” 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När nu förslag 2.4 (se Figur 36) togs tillbaka i processen var idéen att kontakterna skulle 

placeras i sidan istället för uppifrån. Detta då det ansågs vara bättre om kablarna låg längs 

med maskinen när sensorn är monterad. Om kablarna skulle stå rakt ut finns risken för 

påfrestningar då maskinerna ofta kan klättras utan hänsyn till den utrustning som är 

monterad på.  

 

Först var tanken att bevara den helt runda formen och endast slipa ner avsatser för 

kontakterna. Detta var dock inte möjligt då diametern på sensorn skulle komma att bli 

alldeles för stor för att kontakterna skulle få plats. Lösningen blev då att bygga ut en liten 

avsats för kontakterna (se Figur 37).  

 

Då diametern trots avsatsen fortfarande var ganska stor valdes att titta på vilka alternativ 

som fanns för att få ner storleken på sensorn. Detta resulterade i att titta på två olika 

varianter. En variant där kontakterna fästs med kabel istället för att vara direktmonterade 

och en där M8-skruvhålet förflyttas för att ge mer plats åt kontakterna. 

 

 

  

Figur 36 – Förslag 2.4 Figur 37 – Rund sensor 
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4.7.3. ”Rund Sensor” utvecklas till ”Rund Sensor med kablar” 

 

             
   Figur 39 - Rund sensor med kablar 

 

Förutom ändringen av kontakterna och optimering av storlek och mått så utvecklades den 

runda sensorn (se Figur 38) till en mer kvalitetssäker sensor (se Figur 39). Genom 

grundläggande förändringar som följer Leine & Lindes guideline kunde ett mer utvecklat 

slutförslag tas fram utifrån den runda sensorn. Skillnaden på de mest väsentliga måtten 

gick från 65 mm till 50 mm i diameter, från 26 mm till 29 mm i höjd samt från 70,5 mm 

till 67 mm där den är som bredast. 

 

 

        
Figur 41 – Rund sensor med kablar utan lock 

 

1. Den första förändringen som gjordes var att byta ut de direktmonterade 

kontakterna mot kontakter som fästs med kabel. Detta gjorde så att sensorns 

huvuddiameter kunde minskas radikalt då de inte behövde lika stor plats invändigt 

(se Figur 41). Då kontakterna fästs med kabel var avsatsen för kontakterna 

tvungen att breddas. Detta då dessa kontakter är bredare än direktmonterade 

kontakter då de delvis består av en utanpåliggande, gängad mutter.  

 

2. Den andra förändring som gjordes utöver optimering av storlek och mått var att 

placera M3-skruvarna som fäster locket på undersidan (se Figur 40). Detta gjordes 

då Leine & Lindes guidline har en hierarki på lösningar av hur skruvarna ska 

placeras, där inga synliga skruvar har högsta prioritet. Då kunden inte behöver ha 

access till sensorns inre vid montering och installation behöver skruvarna inte 

heller vara tillgängliga för kunden.  

 

Figur 38 - Rund sensor 

Figur 40 – Rund sensor med kablar underifrån 
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3. Vid omplacering av M3-skruvarna förändrades även overlayen till det bättre då 

den blev betydligt större och mer märkbar. Den följer även sensorns ytterkant på 

den runda huvudformen vilket enligt guideline blir till något mycket positivt. Då 

färg och logotyp är två viktiga igenkänningsfaktorer enligt Leine & Lindes 

guideline, blir det till det bättre att ha en stor och tydlig overlay. 

 

4. Det allra sista som gjordes vid utveckling av konceptet var att sätta radier på alla 

synliga kanter enligt Leine & Lindes guideline. Detta för att inte kunna skära sig 

på sensorn samt för att få en mjukare uppfattning. Även alla skruvar är 

planförsänkta då detta är något som önskas i guideline. Vid montering av sensorn 

på maskin används en M8-skruv. En kontaktyta utformades även för förbättrad 

precision. Denna placerades på sensorns undersida runt M8-skruven då det är där 

som bästa kontakt uppstår mellan sensor och maskin.  

 

4.7.4. ”Rund Sensor” vidareutvecklas 

 

          
   Figur 43 – Vidareutvecklad rund sensor 

 

Förutom förflyttningen av skruvhålet och optimering av storlek och mått så utvecklades 

den runda sensorn (se Figur 42) till en mer kvalitetssäker sensor (se Figur 43). Genom 

grundläggande förändringar som följer Leine & Lindes guideline kunde ett mer utvecklat 

slutförslag tas fram utifrån den runda sensorn. Skillnaden på de mest väsentliga måtten 

gick från 65 mm till 55 mm i diameter, från 26 mm till 27 mm i höjd samt från 70,5 mm 

till 56 mm där den är som bredast. 

  

Figur 42 – Rund sensor 
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   Figur 45 – Rund sensor utan lock 

 

1. Den första förändringen som gjordes var som sagt att förflytta M8-skruvhålet. 

Detta gjordes främst för att göra plats för kontakterna för att på så sätt kunna 

minska sensorns huvuddiameter. Då skruvhålet hamnade närmare kanten medgav 

det att sensorn även kan placeras nära en kant och i trånga utrymmen. 

  

2. Då kontakterna fått mer plats inuti sensorn (se Figur 45) kunde avsatsen för 

kontakterna minskas radikalt. Detta medgav då att sensorn blev alltmer rund och 

på så sätt också mycket mindre.  

 

3. Nästa steg var att placera M3-skruvarna som fäster locket på undersidan (se Figur 

44). Detta gjordes då Leine & Lindes guidline har en hierarki på lösningar av hur 

skruvarna ska placeras, där inga synliga skruvar har högsta prioritet. Då kunden 

inte behöver ha access till sensorns inre vid montering och installation behövs 

heller inga synliga eller tillgängliga skruvar.  

 

4. Då skruvhålet förflyttades behövdes även overlayen omformas. Detta resulterade 

i en overlay i form av en halvcirkel. Omplacering av M3-skruvarna förändrade 

även overlayen till det bättre då den blev betydligt större och mer märkbar. Den 

följer även sensorns ytterkant på den runda huvudformen vilket enligt guideline 

blir till något mycket positivt. Då färg och logotyp är två viktiga 

igenkänningsfaktorer enligt Leine & Lindes guideline, blir det till det bättre att ha 

en stor och tydlig overlay. 

 

5. Det allra sista som gjordes vid utveckling av konceptet var att sätta radier på alla 

synliga kanter enligt Leine & Lindes guideline. Detta för att inte kunna skära sig 

på sensorn samt för att få en mjukare uppfattning. Även alla skruvar är 

planförsänkta då detta är något som önskas i guideline. Vid montering av sensorn 

på maskin används en M8-skruv. En kontaktyta utformades även för förbättrad 

precision. Denna placerades på sensorns undersida runt M8-skruven då det är där 

som bästa kontakt uppstår mellan sensor och maskin.  

  

Figur 44 –Rund sensor underifrån 
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4.7.5.  Koncept 3 

 

       
       Figur 47 - Leine & Lindes förslag 

   

Under utveckling och optimering av koncept 3 (se Figur 46) började konceptet likna allt 

mer likt Leine & Lindes tidigare förslag (se Figur 47). Detta då: 

 

1. Den ovala formen inte alls passar in i Leine & Lindes nuvarande produktfamilj 

samt att det är svår att behaga guideline på konceptet. Vilket ledde till en rund 

grundform vilket är den form som Leine & Lindes tidigare förslag bygger på. 

 

2. För att undvika att behöva vinkla in kretskortet i sensorn ledde till en form där 

utbyggnadens sidor gick längs med den runda huvudformens centrum. Detta blev 

då en U liknande form vilket är precis den form Leine & Linde har på sitt förslag. 

Att optimeringen ledde till en U form var med hänsyn till DFM då tillverkningen 

skulle kompliceras. 

 

Då det även var svårt att utforma en overlay enligt guideline valdes detta koncept att 

uteslutas från processen. Att konceptet blev mer likt Leine & Lindes valdes deras 

förslag att arbeta vidare med vid urvalsmetoderna för ett sista slutförslag.  

  

Figur 46 - Koncept 3 
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4.7.6. Slutsats av utveckling av slutförslag 

Sammanfattningsvis valdes Givarsensorn, Rund sensor med kabel, Rund sensor och 

Leine & Lindes förslag att utvärdera och göra urval ifrån. Resultatet av utveckling och 

optimering av de olika förslagen visas visuellt nedanför (se Figur 48, Figur 49, Figur 50 

och Figur 51). De olika förslagen valdes sedan att beställas som plastmodeller för att få 

en verkligare uppfattning. Modellerna togs sedan hänsyn till under utvärderingen.  

 

 

 

   
Figur 49 - Rund sensor med kablar 

 

             
         Figur 51 - Leine & Lindes förslag 

  

Figur 48 - Givarsensor 

Figur 50 - Rund sensor 
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4.8. Utvärdering och val av slutförslag 

För att sedan utvärdera de tre olika slutförslagen samt Leine & Lindes tidigare förslag,  

valdes det att göra en till För- och Nackdelsanalys och en Pughs-matris. Detta för att få en 

klar bild över de olika förslagens kapacitet och möjligheter.  

 

4.8.1. För- och Nackdelsanalys 

Till att börja med gjordes en För- och Nackdelsanalys. Där de 4 förslagens fördelar och 

nackdelar radades upp samt att mer utförliga kommentarer sammanställdes (se Figur 52). 

Fullständig analys hittas under Bilaga 8.  

 

 
             Figur 52 - Del ur För- och Nackdelsanalys 
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4.8.2.  Pughs-matris 

Efter att en För- och Nackdelsanalys sammanställdes även en Pughs-matris där de olika 

förslagen ställdes mot kraven samt jämfördes mot ett valt förslag som referens. För att få 

ett mer korrekt resultat jämfördes alla förslag mot 4 olika referenser, det vill säga att fyra 

stycken matriser gjordes där var och en av förslagen användes som referens (se Figur 53).  

 

Resultatet från varje matris lades ihop och sammanställdes i en ytterligare matris. Där 

det slutliga resultatet sedan kunde läsas av för att användas som referens i urvalet (se 

Figur 54). 

 

 
                          Figur 54 - Sammanställning av Pughs-matriser 

  

Figur 53 - Pughs-matris 
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4.8.3. Riskanalys 

Senare genomfördes även en riskanalys på företaget med två av Leine & Lindes 

konstruktörer. Där alla förslag, förutom Leine & Lindes förslag, analyserades och 

utvärderades utefter de risker som finns för varje förslag. Alla risker sammanställdes i en 

riskanalys och blev en sammanfattande analys utav alla risker på de 3 olika förslagen. De 

risker som togs upp och diskuterades kan ses i Figur 55. Fullständig riskanalys hittas 

under Bilaga 9.  

En diskussion hölls sedan utöver de åtgärder som bör vidtas för att dessa risker inte ska 

inträffa. De åtgärder och undersökningar som behövs göras är något som kommer att tas 

med i rekommendationer då detta anses vara något som företaget får utföra efter avslutat 

projekt. Den risk som ansågs lämplig att ta med vid utvärdering och vid urval av förslagen 

var hur vida M12-kontakterna kan behövas monteras för hand eller inte, eller huruvida 

de går att montera i Leine & Lindes nuvarande produktion.  

  

Figur 55 – Del av riskanalys 
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4.8.4.  Slutsats och val 

Inför urvalet av de 3 slutförslagen analyserades resultaten utifrån För- och 

Nackdelsanalysen, Pughs-matriserna, riskanalysen samt verklighetsintrycket av 

modellerna. Sedan diskuterades även huruvida de olika förslagen uppfyller den 

kravspecifikation som fastställdes vid början av projektarbetet.  

 

Uppdragsgivarens önskemål om att ha direktmonterade M12 kontakter ställdes mot 

kraven och riskanalysen. Då direktmonterade kontakter var ett ”bör” krav diskuterades 

även vikten av detta krav jämfört med kravet om storlek. Detta gjordes för att förslaget 

med kabel har en mindre utformning samt att den uppfattas som betydligt mindre än de 

förslagen med fastmonterade kontakter. Det ansågs då lämpligast att utesluta förslaget 

med kabel då detta inte var helt vad uppdragsgivaren önskade, samt att utrymme och 

montering av kablar i sensorn inte är något som legat i fokus. Detta är då något som skulle 

behöva undersökas.  

 

Vid vidare diskussion kring analyserna visade givarsensorn ett mycket bättre resultat än 

den runda sensorn. Detta beror främst på att givarsensorn har ett starkt utseende som 

följer Leine & Lindes guideline till nästan 100 % samt att den liknar produkter från Leine 

& Lindes nuvarande produktfamilj. Detta är dock en nackdel för givarsensor då en ny 

produkt med nya funktioner kan behöva ha en ny design. Den kan annars lätt misstas för 

att vara en givare, det vill säga det Leine & Linde erbjuder just nu.  

 

Detta projekt handlar om att ta fram en ny utformning för en ny produkt med nya 

funktioner. Med hänsyn till problemformuleringen valdes därför den runda sensorn som 

slutförslag. Trots resultaten av Pughs-matris valdes ändå den runda sensorn av den 

anledningen att en mer annorlunda och avvikande design ger intrycket till att denna 

produkt är till för något annat. Den runda sensorn är även starkare ur 

konstruktionssynpunkt på grund av den solida delen runt om M8-skruven som leder till 

stabilare vid mätningar. Sensorn går även att montera närmare en vägg på grund av det 

ocentrerade hålet som i sin leder till en enklare montering vid trånga utrymmen hos kund.  

 

Leine & Lindes produkter idag är till för att mäta rörelser och hastigheter i rotation, där 

av har dem centrerade axlar och hål. Att placera fästningshålet avvikande från centrum 

väcker kundens förståelse om att detta inte är en givare utan en annan produkt.  
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5. RESULTAT  

 

Det framtagna produktförslaget är en 

vibrationssensor utformad efter Leine & 

Lindes guideline. Sensorn har en robust och 

kvalitativ känsla och är framtagen för 

företaget Leine & Lindes nya teknik och 

produkt (se Figur 56).  

 

Sensorn har en diameter på 55 mm, en höjd 

på 27 mm och är endast 56 mm på det 

bredaste stället vilket gör den till en liten och 

smidig sensor. Sensorn ska fästas på en 

maskin för att mäta vibrationsstörningar för 

att kunna upptäcka t.ex. lagerskador. Sensorn 

ska fästas med en M8-skruv som är placerad 

nära sensorns kant för att på så sätt lätt kunna 

anpassas och placeras i trånga utrymmen. För 

mer detaljerade mått se Bilaga 10.  

 

Även sensorns höjd och placeringen av M12-kontakterna gör att sensorn smidigt ligger 

nära maskinen, det vill säga att den inte sticker upp. Placeringen av kontakterna gör att 

kablarna ligger längs med maskinen och minskar då att den skadas på grund av böjda 

kablar eller missvård av medarbetare. Det gör även så att sensorn inte är i vägen för 

arbetare kring maskinerna och sensorn.  

 

Sensorn har en rund grundform och en tydlig overlay som starkt visar att det är en Leine 

& Linde produkt (se Figur 57). Sensorn består av två delar, ett hus som innehåller alla 

komponenter så som kretskort och kontakter samt ett lock med overlay. Med hjälp av tre 

stycken genomgående M3-skruvar, från sensorns under sida, fästs locket på en snyggt 

och smidigt sätt. Sensorhuset är gjort i aluminium och tillverkas genom fräsning.  

 

M12-kontakterna är direktmonterade på kretskortet och vinklas in i sensorhuset. 

Kretskortet fästs sedan med två stycken M2,5-skruvar (se Figur 58). Alla yttre skruvar är 

planförsänkta för att skapa en slät och nätt design.  

 
Figur 58 - Rund sensor utan lock 

Figur 56 - Rund sensor 

Figur 57 - Rund sensor stående 
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För att sensorn ska vara tätad mot både fukt och damm placeras packningar mellan huset 

och locket. Vid M8-skruven placeras en O-ring då denna ligger i ett annat plan mot den 

flatpackning som placeras mellan hus och lock.  

 

Alla produktens delar och komponenter visas nedan i Figur 59. 

 

 

På locket är overlayen placerad med Leine & 

Lindes logo. Overlayen har även den blåa färg 

som förknippas med Leine & Linde samt en 

LED som tydligt visar sensorns status.  

 

Locket som försluter sensorhuset och håller 

komponenter i sensorn tät.  

 

 

För att förstärka tätheten har sensorn två 

packningar , en flatpackning runt öppning vid 

locket och en O-ring runt öppningen vid M8-

skruven.  

 

 

Två M12-kontakter som är direktmonterade på 

kretskortet.  

 

 

M2,5 skruvar som är till för att fästa kretskortet. 

 

 

Kretskortet är utformat efter sensorn och har en 

yta på ca 13 cm2.  

 

 

 

Kretskortet med kontakter fästs sedan i 

sensorhuset, därefter placeras packningarna 

och sedan försluts sensorn med hjälp av locket.  

 

 

 

Locket fästs till sist med tre genomgående M3-

skruvar från undersidan av sensorn.  

 

 

  

Figur 59 - Sprängbild av sensorn 
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6. ANALYS 

 

Den utformning av sensor som tagits fram uppfyller de krav som ställts samt att den besvarar de 

frågeställningar som projektet skulle besvara. Resultatet av projektet speglar även lösningen på 

problemformuleringen väldigt bra.  

 

De frågeställningar projektet skulle besvara var följande: 

 

 Hur designas produkten för att bli lätt och behändig?  

 Hur designas produkten till att bli en Leine & Linde produkt?  

 Hur designas produkten till att få ett robust och kvalitativt intryck?  

 Hur utformas produkten utefter vilka delar/komponenter konstruktionen kräver? 

 

Nedan beskrivs hur frågeställningarna besvarats.  

 

Tack vare produktens runda form som ger sensorn en mjukare känsla och dess låga utformning 

upplevs den som liten och smidig. Den låga utformningen leder även till att kablarna ligger längst 

med maskinen vilket är bra både för kablarnas livslängd då arbetare i industrierna kan komma 

att kliva på sensorn. Den låga utformningen leder då till att sensorn inte skadas lika lätt. Att M8-

skruven är placerad avvikande från centrum och mer mot sensorns kant gör att den kan monteras 

närmre väggar samt i trängre utrymmen. Detta gör även sensorn roterbar för att få kablar på 

önskad plats. Även att det bara krävs ett steg vid montering av sensorn på maskin gör att den blir 

enkel och behändig för kund. 

 

Sensorns utformning har även utformats efter Leine & Lindes Design-guideline vilket gör att 

sensorn passar in i företagets nuvarande produktfamilj. En synlig overlay med företagets blåa 

färg gör det även enkelt att koppla produkten till Leine & Linde. För att få en tydligare och större 

overlay valdes M3-skruvarna att placeras på undersidan av sensorn, detta kan dock orsaka ett 

kritiskt avstånd i locket. Då locket endast är 5 mm tjockt och en M3-skruv behöver ett gängdjup 

likt diametern, det vill säga 3 mm, är det endast 2 mm kvar till lockets ovansida. Detta gör att 

toppen på borren måste filas ner och det krävs en större precision vid tillverkning av hålen.   

 

Sensorn valdes att tillverkas i aluminium då det är ett tåligt och tätt material och som uppfyller 

miljökraven. Aluminium är även ett material som många av Leine & Lindes nuvarande produkter 

består av. Enligt Leine & Lindes guideline bör materialet samt tillverkningsmetod väljas efter 

vad de har idag. Sensorn valdes att fräsas fram och utformades efter det. Detta både för att Leine 

& Linde idag fräser fram många av sina produkter men även för att aluminium som material är 

väldigt lättbearbetat. Radier i huset anpassades efter att kunna fräsas med ett 8 mm verktyg. Detta 

för att snabbt kunna fräsa fram biten men också för att minska skador på verktygen vid 

djupgående fräsning. 

 

Både materialet och inkapslingen av samtliga komponenter så som kretskort och M12-kontakter 

gör att sensorn får ett kvalitativt och robust intryck. Då sensorn har en overlay i form av en 

halvcirkel syns mer av materialet aluminium vilket också kan ge ett med robust intryck för 

användaren. 
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Det slutliga produktförslaget skulle även uppfylla de krav som ställdes vid start av projektet. 

Dessa krav listas nedan: 

 

Tekniska krav  

 Produkten ska innehålla ett kretskort med en komponentarea på minst 9 

cm2 och tjocklek 1,6mm  

 Kretskortet ska sitta i huvuddelen, inte i locket  

 Kretskortet bör monteras med M2,5 skruv  

 Produkten ska ha två M12 kontakter  

 Kontakterna bör monteras direkt på kretskortet  

 Produkten ska monteras på maskin med en M8 skruv  

 Skruven bör placeras så nära en kant som möjligt  

 Produkten ska ha en synlig LED-lampa  

 LED-lampan ska lysa rött och grönt och ha texten STATUS  

 Produkten ska ha en kontaktyta för att mäta vibrationer (15-20mm i 

diameter)  

 Produkten bör monteras ihop med M3 skruv   

 Produkten bör tillverkas i aluminium  

 Produkten bör fräsas fram  

 

Klimatkrav  

 Produkten ska följa IP66 & 67 för tätning mot fukt och damm  

 Produkten ska klara av temperaturer mellan -40 och +80˚C  

 

Utformningskrav  

 Produkten bör undvika långa slanka former   

 Produktens design och form ska anpassas efter Leine & 

Lindes Guideline till 80% 

 Produkten ska ha en overlay med Leine & Lindes logo  

 Produkten ska ha plats för en etikett   

 

Övriga krav  

 Produkten bör vara enkel att tillverka och montera  

 

Utefter produktförslagets utformning samt material- och tillverkningsval bör den uppfylla 

samtliga krav baserat på de analyser som gjordes under arbetets gång. Vissa krav anses ändå 

behöva testats vidare på vid fastställning av huruvida produktförslaget uppfyller dessa krav. 

Detta är något som utförs av företaget vid vidare utveckling av detta produktförslag. De krav 

som behövs testas vidare på är monterings- och klimatkraven.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Nedan sammanfattas de slutsatser som tagits under projektets gång samt de rekommendationer 

som anses relevanta vid fortsatt arbete gällande projektet. Även analys och diskussion kring 

arbetsprocessen utfall resultera.  

 

7.1. Projektmål 

Målet med projektet var att ta fram ett sensorhus utformat utefter de frågeställningar som 

skulle besvaras samt de krav som ställdes på produktförslaget. Det slutliga produktförslaget 

bedöms uppfylla målet väl och kan därmed ligga till bra grund vid vidare utveckling av 

sensorn som produkt. Projektet är noggrant utfört med en gedigen kontakt med konstruktörer 

på företaget vilket gör att de beslut som tagits är baserade på fakta och erfarenheter. Detta 

leder till att produktförslaget troligtvis inte ska behöva omarbetas i större utsträckning innan 

vidare tillverkning och tester.  

 

7.2. Rekommendationer  

För att säkerhetsställa vissa krav och tillverkning av sensorn har ett antal rekommendationer 

tagits fram, detta även för vidare utveckling av produktförslaget.  

 

De M12-kontakter som är tänkta att vara direktmonterade på kretskortet bör fastställas 

exakt vilka kontakter som ska användas samt testas om de går att montera i sensorhuset. 

För att förenkla produktionen av sensorn bör valet av M12-kontakter även vara kontakter 

som Leine & Linde kan montera i sin egen produktion. Det vill säga att dem inte ska 

behöva eftermonteras för hand på kretskortet. Detta var även något som togs upp under 

Riskanalysen och ses som en viktig punkt att utforska för att sensorn överhuvudtaget ska 

kunna uppfylla sin funktion. Utan kontakter fungerar inte sensorn.  

 

För fastställning av huruvida produktförslaget uppfyller de klimatkrav som ställts på 

produkter bör vidare testning utföras. Det behöver även göras en fungerande prototyp med 

det valda materialet aluminium då materialet i de utskrivna modellerna är sprött och kan ha 

andra egenskaper. Vilket gör att även kapslingstester för IP66 & 67 bör utföras på en ihop 

monterad sensor med de valda material och de exakta komponenterna. Sensorn kommer 

inte att hållas tät vid omonterade kablar i kontakterna. Packningar i två plan kan leda till 

läckage vid M8-skruvhålet och bör därför även testas för detta. Detta var även något som 

tog upp i Riskanalysen.  

 

Att även specificera hur det ser ut där sensorn ska monteras är något som måste göras för 

att kunna anpassa sensorn mer efter kundernas miljöer. Detta då kundens miljö ställer 

viktiga krav på produktens storlek, montering samt klimatkrav.  
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7.3. Diskussion  

Projektets arbete i helhet har gått bra och de önskade målet uppfylldes väl. Alla de moment 

och delar i projektet som skulle vara med har varit med på ett eller annat sätt. Den planerade 

tiden blev inte riktigt som utfallet för vissa moment, då några förändringar och förseningar 

gjorde att projektet flyttats fram en vecka och därav påverkade det slutliga valet och 

dokumenterandet av resultatet.  

 

Då det valdes att utveckla och optimera 3 slutförslag istället för ett gick en hel del extra tid 

åt till CAD och 3D-modellering. Detta är dock något som ansågs vara ett bättre alternativ för 

projektet samt för att nå ett bättre resultat. Om detta beslut inte hade tagits kanske fel koncept 

hade valts och arbetet hade behövt gå tillbaka i processen vilket kräver mer tid.  

 

Att även beställa och vänta in modeller var inte något som togs med vid planering. Detta 

ledde även till uppskjutning av valet av slutförslag samt skrivandet av resultat. Detta ansågs 

dock nödvändigt då modellerna gav en mer verklighets känsla som i sin tur spelade stor roll 

i urvalet av slutförslaget. Vid information av modellbeställning utgavs det att det var 3 dagars 

leveranstid vilket ansågs uppfylla planeringen, dock resulterade leveransen i 1,5 vecka. Detta 

berodde bl.a. på sjukdom som inte kunde förutses.  

 

De teorier som ligger till grund för projektets genomförande har varit till hjälp i 

beslutsfattandet samt att det effektiviserat framtagning av en genomarbetad produkt. De 

valda produktutvecklingsverktyg och moment är utvalda på grund av att dem ansetts som 

mest relevanta verktyg för projektet. De moment som varit extra givande i projektet var 

arbetet på företaget och kontakt med erfarna medarbetare.  
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Bilaga 1 – Gantt-schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Konkurrensanalys (1/3) 

 

Kübler 
Kübler är ett företag som idag tillhör de bästa när det kommer till att tillverka position- och 

rörelsegivare. Företaget grundades 1960 av Fritz Kübler, men styrs idag av sönerna Gebhard och 

Lothar Kübler. Kübler har ett globalt kund nät och har vuxit som starkast under de senaste 10 

åren. (Kübler, u.d.) 

 

Produkter 

Kübler tillverkar både roterande givare och linjära mätsystem. Deras givare finns som både 

optiska och magnetiska givare. 

 

Linjära 

 
Optiska 

 
Magnetiska 

 
(Kübler, u.d.) 

 

Diskussion kring utformning 
Küblers givare är väldigt lika Leine & Lindes givare till storlek och utformning. Däremot har de 

mindre karaktär då de varken påvisar någon koppling till företaget med vare sig logga eller färg. 

  



 

Bilaga 2 – Konkurrensanalys (2/3) 

 

SPM 
SPM Instrument AB erbjuder idag ett brett sortiment av produkter som avancerade portabla 

mätinstrument till högteknologiska onlinesystem, omfattande programvaror och tillbehör för alla 

behov. Att upptäcka maskinfel i ett tidigt skede och att utvärdera mätdata för konditionsbaserat 

underhåll är deras kärnverksamhet. SPM har över 40 års erfarenhet inom tillståndskontroll och 

har kvalificerade och noga utvalda försäljnings- och servicerepresentanter i mer än 50 länder runt 

om i världen. Idag ligger huvudkontoret i Strängnäs där också forskning och utveckling, 

huvuddelen av tillverkning samt marknadssupport är placerade. (SPM, u.d.) 

 

Produkter  

SPM täcker in alla möjligheter, från portabla mätinstrument och fast installerade varningssystem 

till stora onlinesystem som bestyrs av deras egen programvara.  (SPM, u.d.) 

 

Vibrationstransmittar                                                Stötpulsgivare 
      

 

 

Treaxlig vibrationsgivare                       Vibrationsgivare 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion  
SPMs produkter skiljer väldigt tydligt mot Leine & Lindes produkter i både storlek och 

utformning. Utformningen på SPMs sensorer är lite mindre till skillnad från Leine & Lindes 

kommande sensor. Däremot innehåller Leine & Lindes sensor all teknik som krävs som i SPM’s 

fall oftast behövs som extern utrustning. En annan negativ sak hos SPMs produkter är att dem 

saknar karaktär då dem varken har en tydlig produktfamilj samt att dem inte påvisar någon 

koppling till företaget med vare sig logga eller färg.  

  



 

Bilaga 2 – Konkurrensanalys (3/3) 

 

Leine & Linde AB 
Leine & Linde tillverkar idag robusta pulsgivare och systemelektronik för industriella 

applikationer. Deras produkter är kända för sin tillförlitlighet, hållbarhet och förmåga att stå emot 

extern påverkan i tunga industrier samt extrema miljöer. Företaget grundades år 1967 och 

huvudkontoret är idag placerat i Strängnäs där även utveckling, produktion och marknad finns. 

Leine & Linde säljer sina pulsgivare globalt och har fler återförsäljare runt om i världen. (Leine 

& Linde AB, u.d.) 

 

Produkter 

Leine & Linde utvecklar och tillverkar skräddarsydda givarlösningar för krävande miljöer, 

avancerad mätsystem för återkoppling av exakt hastighet och position. (Leine & Linde AB, u.d.) 

 

Pulsgivare 

 

 
Diskussion 
Leine & Lindes givare har väldigt stark karaktär där både färg, overlay samt logga kopplar väldigt 

bra till företaget. Detta särskiljer Leine & Linde på marknaden samt att det stärker deras 

konkurrenskraft. Företagets produkter har även en väldigt ren och enkel design som får 

produkterna att kännas mer kvalitativa samt mer robusta än konkurrenternas produkter. 

  



 

Bilaga 3 – Mindmaps och Sammanfattningsrapport (1/4) 

 

 



 

Bilaga 3 – Mindmaps och Sammanfattningsrapport (2/4) 

 

 



 

Bilaga 3 – Mindmaps och Sammanfattningsrapport (3/4) 

 

Mindmap – Leine & Linde 
Med information från första mötet och en rundvandring på företaget Leine & Linde gjordes en 

mindmap för att hitta inspiration till projektarbetet. Samt att egna tankar om företaget 

dokumenterades för att ha något att luta tillbaka till under projektet. 

 

Produktutseende 

 Använder sig av kåpor och har oftast en stilren omfamning av utrustningarna. 

 Dem är oftast runda och cylindriska. 

 Blå och rostfritt. 

Robust och kvalité  

 Arbetar mycket med robusta produkter. 

 Noggrannhet. 

 Hållbara produkter. 

 Testar ofta sin produkter, för at minska felen hos kunden. 

Noggrannhet 

 Tester. 

 Renlighet vid tillverkning och montering av produkter. 

 Liten tillbakagång av produkter, låg retur.  

Loggan 

 Enkel. 

 Prydlig. 

 Ren. 

 Avskalad. 

Nyfikenhet & målmedvetna 

 Ständig utveckling. 

 Intresserade och engagerade. 

 Klara mål och riktlinjer. 

 Ny teknik. 

God kundkontakt och brett utbud 

 Mycket finesser utefter kunderna. 

 Specialbeställningar. 

Anställda 

 Måna om sina anställda.  

 Trevliga. 

 Engagerade. 

 Fikar ofta som leder till engagerad personal.  

  



 

Bilaga 3 – Mindmaps och Sammanfattningsrapport (4/4) 

 

Mindmap – Utformning av sensor 
Utifrån den information som gavs vid det första mötet togs en mindmap fram med 

huvudproblemet, utformning av sensor. Under tas de delproblem och delområden som ansågs 

mest väsentliga upp. Denna mindmapp gjordes för att sätta tankarna i rullning inför 

idégenereringen.  

 

Form 

 Hur utformar vi sensorn utefter alla komponenter som ska vara i och på den? 

 Hur får vi den liten och smidig? 

 Hur utformas sensorn utefter Leine & Lindes guideline  

 Vilken är den bästa formen för enkel montering? 

Montering & installation 

 För en enkel montering krävs en bra och genomtänkt utformning. 

 Sensorn ska kunna vridas i olika lägen, beroende på var man vill placera kablarna. 

 Montering på maskin bör ske i ett steg, för att det ska bli en enkel montering. 

 Monteringen ska ske med en M8 skruv.  

Upptagning av vibrationer 

 Hur utformar vi sensorn så att formen inte påverkar upptagning av vibrationerna. 

 Vad är den mest optimala kontaktytan? 

Kontakter 

 Vilken är den bästa placeringen av kontakterna både för utformning av sensorn samt 

hur kunden vill ha placering av kablar och montering av kablar? 

 M12 kontakter ska användas. 

 Bör monteras direkt på kretskort, då det förenklar tillverkningen. 

IP67 & 66 

 Inkapslingsklasser, tätningar mot fukt och damm 

 Hur ska vi täta för att uppnå dessa klasser? 

 Hur får vi tätningarna snygga? 

 Påverkar klassen materialvalet? 

Tillverkning 

 Tillverkning ska ske på Leine & Linde. 

 Sensorn bör fräsas. 

 En enhet eller ett hus och ett lock? 

 Projektet kommer att använda sig av DF-verktygen. 

Kretskort 

 Kretskortet är 1,6 mm tjockt och har storleken 9cm2. 

 Utformning på kretskortet är valfritt. 

 Hur får vi en bra form på kretskortet som också passar med sensorns form. 
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Bilaga 5 – Brainstorming (2/3) 

 

 

  



 

Bilaga 5 – Brainstorming (3/3) 

 

 

  



 

Bilaga 6 – 13st formförslag 
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Bilaga 7 – För- och nackdelsanalys 1 (1/2) 

 

  



 

Bilaga 7 – För- och nackdelsanalys 1 (2/2) 

 

 

  



 

Bilaga 8 – För- och nackdelsanalys 2  

 

 

  



 

Bilaga 9 – Riskanalys 

 

 



 

Bilaga 10 – Ritning 

 


