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Sammanfattning 
Målet med projektet var att utveckla ett manuellt gripverktyg till en pump som fungerar helt utan 
tillfört media. Vid förflyttning hakas verktyget fast på en telfer och i lyfthål på pumpen. 
Huvudsyftet för verktyget var att underlätta vid tunga lyft och undvika olämpliga 
arbetsställningar för operatören i samband med förflyttning av pumpen, vilket kan leda till 
belastningsskador.  
 
Utrymmet för på-och av monteringen av verktyget var begränsat då nedre halvan av pumpen inte 
fick beröras och spelrummet på ena sidan var 2,7 cm.  
 
Projektet utfördes i fyra faser: Planering, förstudie, konceptgenerering och resultat. 
I planeringsfasen utfördes GANTT-schema, kravspecifikation och WBS för att få en tydlig bild 
av uppgiften. 
 
Under förstudien undersöktes hur verktyget skulle användas, ergonomiska aspekter och 
funktionsanalyser med bland annat QFD för att ge underlag för produktutvecklingen. 
Konceptidéer av olika produktkoncept togs sedan fram med olika metoder såsom brainstorming, 
skisser och virtuella prototyper.  
 
När slutgiltigt konceptförslag valts med hjälp av diskussioner och beslutsmatriser skapades 
CAD-modeller, ritningar, manual och stycklista. 
 
Resultatet blev ett verktyg som genom en skena möjliggör sidledes förflyttning av ett stift på 
verktyget som då kan föras in och ut i ena lyfthålet på pumpen. Denna lösning valdes eftersom 
stiften kommer in i helt rak horisontell riktning i lyfthålen och för att större delen av rörelsen 
endast sker på ena sidan av pumpen där utrymmet inte är begränsat, vilket kommer att underlätta 
monteringen av verktyget på pumpen. 

Nyckelord 
Produktutveckling, lyft, gripverktyg, CAD  
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Abstract 
The goal of the project has been to develop a manual grip tool to a pump that works completely 
without added media. The tool is attached to a hoist and lifting holes on the pump during the 
movement. The main purpose of the tool was to facilitate heavy lifting and unsuitable work 
postures for the operator during movement of the pump, which can lead to musculoskeletal 
injuries. The space for mounting and for releasing the tool was limited because the lower half of 
the pump is prohibited area and the scope on one side was 2.7 cm. 
 
The project was conducted in four phases: planning, feasibility study, concept ideas and results. 
In the planning phase a GANTT chart, specification of requirements and WBS was conducted to 
get a clear picture of the task. The intended use of the tool, ergonomic aspects and functional 
analyze was examined under the feasibility study.  
 
Concept ideas of different product concepts were then presented with various methods such as 
brainstorming, sketches and virtual prototyping. 
 
When the final concept was determined by discussions and evaluation through decision matrices 
the product concept was created in CAD. Drawings’, operating instructions and bill of materials 
was also established.  
 
The resulting grip tool allows a lateral movement of a rail system to drive a pin into one of the 
holes on the pump. This solution was chosen because the pins enter in a straight horizontal 
direction in the pump holes and the greater part of the movement occurs only on one side of the 
pump where space is not limited, which will facilitate the mounting of the tool on the pump. 
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Product development, lifting, grip tool, CAD 
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Nomenklatur 
GANTT-schema: Ett slags flödesschema av olika aktiviteter som ska utföras. Aktiviteterna illustreras 
med horisontella stolpdiagram som löper längs en tidsaxel som visar planerad start- och stopptid för 
aktiviteterna. 
 
WBS(Work breakdown structure): En metod för att bryta ner projekts totala arbete i en hierarkisk 
trädstruktur. 
 
QFD(Quality function deployment): Metod med kvalitetstänk för att omvandla användarkrav till 
designlösningar.  
 
Gränssnitt: Hur olika objekt förbinder sig till varandra.  
 
Ishikawadiagram: Ett diagram med fiskbensstruktur som ska åskådliggöra orsaker till ett problem. 
 
CAD(Computer-aided design): Ett datorprogram för att skapa exempelvis 3D-modeller, ritningar och 
FEM-analyser. 
 
FEM(Finita Elementmetoden): Program som är integrerad med CAD där analyser kan simuleras för 
att undersöka exempelvis hållfastegenskaper, vibrationer och värmeflöden. Modellen delas upp i flera små 
delar, d.v.s. finita element, för att kunna utföra analyser över större områden. 
 
CE-märkning: En produktmärkning som bekräftar att produkten uppfyller vissa krav på exempelvis 
hälsa, säkerhet, funktion och miljö. CE står för Conformité Européenne. 
 
Ergonomi: När man anpassar arbete till människan i syfte att förebygga risk för ohälsa och olycksfall. 
 
Telfer: Lyftanordning med kätting som monteras på traves. 
 
Maximal frivillig muskelbelastning (MVC): Gräns för hur mycket musklerna kan belastas med innan 
skada uppstår. 
 
Grundläggande dynamisk belastning(C): En faktor som beror på lagergeometri. 
 
Friktionskraft(Ff ): När två ytor är i kontakt med varandra är det den kraften som strävar efter att 
motverka den relativa rörelsen mellan dem. 
 
Friktionskoefficient(μ): En dimensionslös storhet som beskriver friktion mellan två ämnen.  
 
Fjäderkonstant(k): Egenskap hos fjäder som påvisar elastiska egenskaper. Ju högre fjäderkonstant ju 
mer kraft krävs för att dra ut fjädern.  
 
Fri längd på fjäder(L0): Längden av fjädern som mäts i obelastat tillstånd.  
 
Tillåten längd(Ln): Den maximalt tillåtna längd av en fjäder vid belastning.  
 
Moment(M): Ett mått på en krafts förmåga att vrida en kropp runt axel vid en viss punkt 
 
Normalkraft(N): En kontaktkraft som är den vinkelräta komposanten av den kontaktkraft som hindrar 
ett objekt att tränga igenom en yta. 
 
Säkerhetsfaktor(ns): Kvoten av en viss gränsbelastning och maximal tillåten belastning 
 



 

 

 

Sträckgräns(Re): Den högsta spänningen som ett material kan klara av utan att plastisk deformation 
uppstår.  
 
Skjuvspänning(τ): En snittstorhet som definierar spänningen i samma plan i ett materials tvärsnitt. 
Uppstår från kraftvektorkomponenter parallellt med tvärsnittet. 
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1. Inledning 
 
Det här kapitlet beskriver bland annat bakgrunden till problemet, uppställda mål, 
kravspecifikation och lösningsmetod. 

 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport baseras på ett uppdrag givet från företaget Consat Engineering AB.  
Consat är en ingenjörsbyrå som ägs av Consat AB. Consat AB är en av Sveriges största 
privatägda ingenjörsbyråer och grundades år 1986. Företaget har ca 200 medarbetare och finns 
förutom i Sverige i USA, Kanada och Brasilien. 
Uppdraget går ut på att utveckla ett gripverktyg för att transportera en pump. Gripverktygets 
uppgift är att sammanbinda pumpen med en telfer monterad på en travers och därigenom ska 
pumpen kunna förflyttas. 
Detta verktyg ska monteras en pump som är placerad i en pall med kragar där den sedan ska 
lyftas med styrning av telfer. Därefter ska pumpen placeras i en förmonteringsfixtur där slangar 
monteras på pumpen. Sist ska pumpen lyftas med hjälp av gripverktyget och telfern till en balk 
där den monteras fast på en bygel som är förmonterad på balken. 

1.2 Problemdefinition 
Idag finns inget verktyg för att transportera pumpen, därför behövs ett gripverktyg utformas.  
Utrymmet vid monteringen på balken är begränsat till spelrum på 2,7 cm. Pumpens nedre pari 
får inte beröras.  
Verktyget ska manövreras manuellt och endast mekaniska lösningar är tillåtna.  

1.3 Mål 
• Utveckla ett koncept för ett gripverktyg 
• Beskrivning av konceptet i form av databaserade 3D-modeller, produktionsritningar, 

sprängskisser och stycklistor 

1.4 Avgränsningar 
• Gripverktyget kommer inte tillverkas under projektarbetets gång 
• Gripverktyget ska inte innehålla pneumatik, el, hydraulik eller andra hjälpmedel till 

rörelsen i mekaniken 
• Gripverktyget ska endast anpassas till givna omständigheter 
• Pumpens utformning ska inte ändras  
• Monteringsområdet får inte överträdas 
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1.5 Lösningsmetod 
 
För att kunna planera hur uppdraget skulle genomföras gjordes en studie av 
produktutvecklingsprocesser, se appendix A2 Studie av produktutvecklingsprocessen. Efter studien 
delades processen i fyra faser som ansågs passande för projektarbetets karaktär. 
 
Fas 0, Planering 
I första fasen kommer planering av projektet ske. Detta görs genom att sätta upp mål och 
kravspecifikation.  
Detta utifrån kundens krav men även ansats för att tillgodose andra intressenters behov. 
Exempelvis ska verktyget innan tillverkning kunna CE-märkas och därför kommer en 
övergripande undersökning av dessa bestämmelser göras.  
En WBS(work breakdown structure) kommer att utföras för att strukturera arbetet innan en mer 
detaljeras tidplanering utförs, se appendix A2 WBS. GANTT-schema kommer som en mer 
detaljerad tidplanering. 
Lösningsmetoder: Kravspecifikation, katalogmetoden, WBS, GANTT-schema 
 
Fas 1, Förstudie 
I den andra fasen kommer en förstudie av uppdraget ske. Först kommer ett 
Ishikawadiagram/fiskbensdiagram upprättas för att klargöra uppgiften. Sedan kommer gruppen 
försöka svara på hur produkten kommer att användas, vilket kommer ske med en analys av 
användarprocessen. 
 Ergonomi kommer också studeras närmare för att ge en uppfattning om hur man utformar ett 
verktyg för att optimera användningsupplevelsen. 
Sedan kommer analys ske av vad produkten är tänkt att utföra och vilka förväntade funktioner 
som den ska inneha. Detta kommer undersökas med funktionsanalyser och QFD(quality 
function deployment).    
Schematiska diagram kommer att illustreras med hjälp av programvara yED Graph Editor och 
hemsidan draw.io. 
Gränssnitt kommer också lokaliseras för att ge en uppfattning om vilka begräsningar som 
existerar och för att ge förståelse för produktens funktionsindelning. 
Lösningsmetoder: Ishikawadiagram/fiskbensdiagram, analys av användarprocessen, faktainsamling om ergonomi, 
funktionsanalyser, QFD, lokalisering av gränssnitt 
 
Fas 2, Konceptgenerering 
I första delen av konceptgenereringsfasen kommer bred idégenerering utföras. Det kommer 
inkludera benchmarking av redan välfungerade produkter på marknaden, skisser, brainstorming 
och indelning av olika mindre funktionsblock med morfologisk-matris. 
När ett antal konceptidéer tagits fram ska dessa skalas ner. Detta kommer ske med analys av 
fördelar/nackdelar och Pughs beslutsmatris. Koncepten kommer viktas beroende på hur väl de 
uppfyller kravspecifikationen.  
Även samtal med kund kommer ske för att säkerställa att önskemål uppfylls. 
När koncept valts kommer vidareutveckling av produkten ske. Val av material och de slutliga 
produktspecifikationerna kommer fastställas i denna fas.  
Konceptet kommer att testas med så kallad viritual prototyping med simuleringar i CAD-
programmet Creo 2.0. Produktens geometri från olika vinklar kan då studeras. Simulerade rörliga 
animationer kommer också utföras med CAD. 
Hållfasthet kommer undersökas med FEM-analyser, även det i Creo 2.0 men också med 
hållfasthetsberäkningar.  
Lösningsmetoder: benchmarking, skisser, brainstorming morfologisk-matris, Pugh: s-beslutsmatris, återkoppling 
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kravspecifikation, virtual prototyping, CAD-modellering, Creo mechanism, FEM-analys, 
hållfasthetsberäkningar  
 
Fas 3, Resultat 
Resultatet ska vara ett produktkoncept och utfallet av detta arbete kommer vara denna rapport 
och en muntlig presentation för handledare från KTH samt från Consat.  
Resultatet kommer att genereras i CAD-modeller, ritningar och stycklistor. Detta kommer göras 
med programvaran Creo.  
Presentationsmaterial kommer åstadkommas med renderade bilder med programmet KeyShot 
och bildhanteringsprogram som Photoshop och Illustrator kommer att användas. 
En produktförklaring kommer att ges och en användarmanual kommer tas fram.  
Analys, rekommendationer och slutsatser av arbetet samt produkten kommer göras i slutet av 
projektet. 
Lösningsmetoder: Dokumentation, Creo, Keyshot, Illustrator, Photoshop 

 
 
 

  

Figur 1 Illustrativ fasindelning 
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1.6 Kravspecifikation, kund 
 
Nedan visas en kravspecifikation med funktionskrav ställda av kunden. 
 

 BESKRIVNING KRAVSTÄLLARE 

1 Funktionskrav  

1.1 Verktyget ska utformas för att lyfta en pump 
som väger 20 kg 

Kund 

1.2 Verktygets geometri ska passa pumpens 
utformning och fixturer omkring 

Kund 

1.3 Infästning ska ske via givna lyfthål Kund 

1.4 Cykeltiden för applicering av verktyg ska 
understiga 15 s 

Kund 

1.5 Cykeltiden för att lossa av verktyg ska 
understiga 15 s 

Kund 

1.6 Handkraften får inte överstiga 50 N Kund 

1.7 Konstruktionen ska klara en livslängd på minst 
20 000 lyft, d.v.s. konstruktionen ska klara 
statisk bärförmåga med säkerhetsfaktor två 

Kund 

1.8 Montering och demontering ska ske mekaniskt Kund 

1.9 Verktyget ska gå att fästa på en telfer Kund 
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1.7 Kravspecifikation, övriga 
 
Innan detta verktyg kan produceras och tas i bruk måste det CE-märkas. Detta är inget som 
kommer ske under detta projekt men för att minska risk för ombearbetning i senare skede har 
hänsyn tagits till dessa reglementen.  
Definitionen av ett gripverktyg är enligt Arbetsmiljöverkets föreskriver om maskiner(27 juni 
2008) är följande: Komponent eller utrustning, som inte är monteras på en lyftande maskin, vilken möjliggör 
hållande av lasten och är placerad antingen mellan maskinen och lasten eller på själva lasten eller är avsedd att 
utgöra en integrerad del av lasten, och som släpps ut på marknaden separat; sling och komponenter till sådana 
betraktas också som lyftredskap. 
 
Det finns särskilda standarder som gäller för skydds- och säkerhetskrav gällande lösa lyftredskap 
som används i kombination med lyftkranar. Dessa kommer också att ses över under 
produktutvecklingens gång. Standaren är utformad av Swedish standards institute(SIS) och heter 
SS-EN 13155. 
Nedan finns en kravspecifikation som sammanfattar några av de övergripande kraven som 
kommer tas i beaktning under konstruktionsframtagningen. Dessa är sammanställda från 
arbetsmiljöverket och de svenska standarderna SS-EN 13155, SS-EN ISO 1200-1 samt SS-EN 
ISO 1200-2. 
 

 BESKRIVNING KRAVSTÄLLARE 

2.1 Bruksanvisning ska finnas Arbetsmiljöverket 

2.2 Verktyget ska vara konstruerat för att motstå 
en statisk belastning av tre gånger bärförmågan 
utan att lasten frigörs även om kvarstående 
deformation uppstår 

SS-EN 13155, 5.1.1 
Lastbärande mekaniska 
delar 

2.3 Verktyget ska vara konstruerat för att motstå 
en statisk belastning av två gånger bärförmåga 
utan kvarstående deformation 

SS-EN 13155, 5.1.1 
Lastbärande mekaniska 
delar 

2.4 Verktyget ska vara försett med handgrepp, 
ordnade så att skador undviks. Speciella 
handgrepp krävs inte om egenskaper som 
utgör naturliga handgrepp byggs in. 

SS-EN 13155, 5.1.3 
Handgrepp 

2.5 Arbetsområdet ska vara synligt från 
manövreringsplatsen och hantering av 
verktyget ska vara synligt 

SS-EN ISO 1200-2, 4.2.1 
Geometriska faktorer 

2.6 Vassa kanter och hörn ska undvikas som kan 
orsaka skador, mjuka former är att föredra 

SS-EN ISO 1200-2, 4.2.1 
Geometriska faktorer 

2.7 Ergonomiska principer ska beaktas vid 
konstruktion för att minska mentala eller 
fysiska påfrestningar hos operatören 

SS-EN ISO 1200-2, 4.8.1 
Att beaktas ergonomiska 
principer 

2.8 Verktyget ska inte utsöndra farliga ämnen SS-EN ISO 1200-1, 4.8 
Risker orsakade av 
material och ämnen 

2.9 Verktygets gränser och avsedd användning ska 
specificeras 

SS-EN ISO 1200-2, 5.1.3 
Riskreducering  
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Nedan redovisas övriga krav från samhället och tillverkare. 
 

 
 

  

 BERSKRIVNING KRAVSTÄLLARE 

4 Miljökrav  

4.1 Materialet skall kunna återvinnas/återbrukas Samhället 

5 Produktionskrav  

5.1 Ingående komponenter skall kunna tillverkas 
med befintliga metoder eller vara 
standardkomponenter 

Tillverkaren 
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2.Förundersökning 
 
Detta kapitel behandlar bland annat användningsprocessen, funktionsdiagram, gränssnitt och 
ergonomi. 

2.1 Produktbeskrivning 
Pumpen som verktyget ska lyfta väger runt 20 kg och har ungefärlig storlek på 310x230x135 mm. 
Kåpan är tillverkad av aluminium, lyfthålen är bearbetade i efterhand. 

 
Figur 2 Ritningsbilder med mått utsatta. Överst visas pumpen från sidan, under denna visas pumpens ovansida 
och till högerpumpens kortsida 

   
Figur 3 Pumpen, den orange pilen pekar på lyfthålen. 
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Verktyget som kommer utvecklas kommer förbinda pumpen med en travers. Travers är ett slags 
skensystem som består av ett antal metallbalkar. På dessa fästs en telfer/kedjelyft som möjliggör 
förflyttning längs balken. I telfern sitter en krok där verktyget sedan ska fästas.  

 
Figur 4 Abus kransystem Travers. (Abus, 2015) 

2.2 Ishikawadiagram 
Ett Ishikawadiagram, även kallad fiskbensdiagram, upprättades för att undersöka vilka orsaker 
som kommer påverka verktygets prestanda vid användning. Vilka faktorer som påverkar utfallet 
och vilka som man som konstruktör kan påverka.  
Ishikawadiagram är ett orsak- och verkandiagram där orsaker till problemet lokaliseras inom sju 
olika områden. Dessa 7 områden kallas de 7 M:en och är följande: management, människa, 
motivation, mätning, maskin, material och miljö. Maskin har i det här fallet bytts ut mot verktyg. 

 

 
Figur 5 Ishikawadiagram 
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2.3 Användning 
För att få en översikt om vilka problem som verktyget skulle lösa gjordes en analys av 
händelseförloppet för verktyget, från monteringen till demontering på pumpen.  
Ergonomi har behandlats för att undersöka interaktionen mellan produkt och människa. Hur 
produktens utformning kan underlätta användningen för montören. Undersökningen om 
ergonomi återfinns i appendix A3 

2.3.1 Användningsprocessen 
 
Arbetet sker på en industri där operatörens jobb är att transportera en pump från en lastpall med 
krage till en förmonteringsfixtur där slangar monteras på pumpen. Sedan förflyttas pumpen till 
en balk med bygel, pumpen monteras slutligen på denna bygel. 
Pumpens orientering är densamma under hela processen. 
 
Idag sker förflyttningen av pumpen för hand utan något verktyg. Detta innebär tunga lyft, 
tidkrävande arbete och under större delen proceduren är två händer nödvändigt. 
 
Tanken är att gripverktyget som ska utvecklas under projektarbetet ska underlätta operatörens 
arbete. Verktyget är tänkt att fästas i en telfer som i sin tur fästs i pumpen, pumpen kan då höjas 
och sänkas via denna. Förflyttning i sidled sker i sin tur via traversen.  
Nedan beskrivs det tänkta händelseförloppet steg för steg med ett gripverktyg. Det grönprickiga 
inramande området illustrerar den del som berör verktyget.  
 

 
Figur 6 Visar händelseförloppet 

 
1. Verktyget hakas fast på telfern 
2. Pumpen ligger i en pall med krage 
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3. Verktyget hakas fast i fästhålen på pumpen 
4. Med hjälp av telfern förflyttas pumpen från pallen till en förmonteringsfixtur 
5. Slangar kopplas på pumpen i förmonteringsfixturen 
6. Med hjälp av telfern förflyttas pumpen från förmonterringsfixturen till en balk 
7. Pumpen monteras på en förmonterad bygel på balken 
8. Verktyget lossas 

 

 

 

Figur 7 En närbild av det verksamhetsområde som behandlar gripverktyget visas i systemdiagrammet ovan. 
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2.4 Funktion 
Detta kapitel kommer redogöra för en utredning av det blivande verktygets funktioner. Metoder 
såsom FAST-diagram, Black box, funktionsanalyser och QFD har studerats från boken Product 
Design Techniques in Reverse Engineering and New Product Developement skriven av Kevin 
Otto och Kristin Wood. (Otto & Kristin Wood, 2000) 

2.4.1 FAST-diagram 
 

För att klargöra vad den blivande produkten är tänkt att utföra och för att inte begränsas i 
tekniska konstruktionslösningar i ett tidigt stadie på hur detta kan göras gjordes ett FAST-
diagram(funktion analysis systems technique). Diagrammet visas på nästa sida, figur 8. 
Diagrammet illustrerar i stora drag vilka funktionskrav som existerar och sambanden mellan 
dessa. 
 
Till vänster utanför den streckade boxen är huvudfunktionen, nämligen att förflytta pumpen. 
Det svarar på frågan varför produktens ens ska utvecklas.  
I linje med denna till höger står sekundärfunktioner som är nödvändiga för att huvudfunktionen 
ska kunna uppnås. För att kunna förflytta pumpen måste verktyget kunna bära pumpen och 
produkten måste monteras samt demonteras på pumpen.  
I nedåtgående led finns boxar som i sin tur är följdfunktioner till sekundärfunktionerna. 
Förutsättning för att bära en pump är exempelvis att pumpen måste hållas fast.  
De streckade rutorna nedan visar vilka oönskade egenskaper man vill reducera.  
Ovan visas funktioner som inte har någon direkt koppling till någon sekundärfunktion och sker 
under hela flödet. 
Till höger utanför boxen står den huvudsakliga lösningen nämligen ett verktyg som ska utföra 
alla dessa funktioner.  Det svarar på frågan hur alla kravfunktioner ska uppnås. 
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Figur 8 FAST-diagram.  



 

13 

 

2.4.2 Funktionsanalys 
Analyser av vilka drivkrafter och ingående komponenter som behövs för att uppnå den blivande 
produktens syfte gjordes med flödesscheman.  
Det första som gjordes var en analys om vad som var huvudfunktionen och vad som användes 
som input för att få önskat utfall av produktsystemet. Detta gjordes med en så kallad ”black 
box”.  
Huvudfunktionen sätts inuti en box och sedan görs en analys av vilka material, energiformer och 
signaler som används som input och vad som är de önskade utfallet från dessa. 
För verktyget sattes ”förflytta pump” som huvudfunktion för det är det hela syftet med verktyget 
även fast själva förflyttningen sker via telfern är det verktygets huvuduppgift av att förbinda 
förflyttningen av telfern med pumpen. 
Som input finns då givetvis pumpen och verktyget som givet material. Sedan används handkraft 
och rörelseenergi för att påverka verktyget. En indikation om var pumpen position ges som 
insignal via synen.  
Sedan sker ett antal steg emellan som i det här stadiet inte är bestämda eftersom varken teknisk 
lösning eller konstruktion är bestämd. 
Som slutprodukt kommer vara en pump monterat på balken och de för nuvarande okänd stegen 
inuti boxen kommer resultera i en ny lägesposition av pumpen och signal om pumpen sitter fast 
på pumpen ges.  
  

Figur 8  Black-box 
 
När denna grundläggande modell av funktioner var gjord utfördes en mer detaljerat schematisk 
bild av hela händelseförloppet. Från det att verktyget fästs i pumpen tills dess att den lossas.  
Fortfarande har inte frågan på hur detta skall ske besvarad utan endast identifiering av önskade 
funktioner och drivande egenskaper.  
Illustration av händelseförloppet visas på nästkommande sida, figur 10. 
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Figur 9 Flödesdiagram 
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Figur 10 Uppbyggnad av QFD 

2.4.3 QFD 
För att undersöka vilka egenskaper som fokus bör ligga på samt hur dessa kan uppfyllas och 
även studera samband mellan olika funktioner och kundkrav upprättades en QFD(Quality 
function deployment). 
Metodiken visar relationen mellan önskade egenskaper av produkten och hur dessa teknisk kan 
lösas. Även samband mellan dessa och hur de olika lösningarna påverkar varandra. 
I kolumnen till vänster skrivs vad kunden har för förväntningar på produkten och i kolumnen 
ovan skrivs hur dessa förväntningar uppfylls.  
I mitten visas sambanden mellan kundens förväntningar och de olika funktionslösningarna. Om 
de har ett starkt samband, svagt samband eller inget samband med varandra. 
I det rektangulära delen högst upp visas sambandet mellan 
de olika lösningarna, om de påverkar varandra negativt, 
positivt eller inte alls. Eftersom produkten som behandlas i 
denna produkt inte består av något omfattande system har 
detta tak uteslutits. 
Längst ner finns vissa målvärden. 
 
I appendix A3 finns en QFD för gripverktyget. De 
kundkraven som ställdes upp var: lätt att använda, säker 
användning för konstruktör och hållbar konstruktion. 
Dessa tre är alla viktiga huvudfunktioner för gripverktyget. 
Det går exempelvis att utläsa från den utförda matrisen att 
de produktegenskaperna som berör handtagets utformning 
inte påverkar uppfyllande av kundkraven till en så stor grad.  
Däremot påverkar konstruktionsutformningen och 
egenskaper som påverkar exempelvis hållfasthet samt 
materialval de flesta kundkraven. 
Fokus bör därför läggas på att göra en lättförståelig robust 
konstruktion.  
  

2.4.4 Gränssnitt 
Detta kapitel går igenom hur pumpen monteras och vilka gränssnitt som gäller.  
 
För att kunna urskilja vilka begränsningar som finns vid utformningen av verktyget undersöktes 
omgivningen för monteringen. Händelseförloppen är beskrivet i kapitel 2.2.1 där 
användningsprocessen redogörs för de tre olika stationer som verktyget kommer brukas i. Dels i 
pallen med krage, dels i en förmonteringsfixtur och slutligen för montering på balk. Figur 12 
visar pumpen monterad på den sista stationen, på balken. 

 
Figur 11 Till vänster visas balken med monterad byget. Till höger visas pumpen monterad på bygeln.  
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Figur 12 Bilden högst upp visar den monterade pumpen ovanifrån, under denna visas den från framifrån och 
bilderna på sidorna visar vy från sidan. 

 
Det första gränssnittet som gripverktyget kommer i kontakt med är 
telferkroken. Denna kräver en infästning med minst 40 mm i 
innerdiameter.  
Det andra gränssnittet är när verktyget fästs i pumpen. Detta kommer 
ske i två lyfthål på vardera sidan om pumpen. Dessa lyfthål har Ø8 
mm och är 12 mm djupa.  Dessa gränssnitt är illustrerad i figur 14, den 
turkosa färgen representerar verktyget, den blå färgen gränssnittet till 
telfern och pumpen har en grå färg. 
 
På den första stationen finns inga större begräsningar, verktyget ska där endast fästas fast i 
pumpen.  
Däremot på den andra stationen med förmonteringsfixturen finns vissa begräsningar för 
verktyget. Det får inte beröra nedre paritet av pumpen eftersom att slangar monteras på pumpen 
på denna station och ett verktyg får då inte vara i vägen.  
På den sista stationen när pumpen monteras på en bygel, som i sin tur är monterad på en balk, är 
spelrummet för verktyget inte stort. Avståndet från hålet till balken är 27, 5 mm och i det läget 
ska verktygen kunna monteras av.  
Nedan i figur 15 visas illustrationer av områdena som inte får beröras, dessa har fått en rosa färg. 
De tillåtna områdena har en blå färg.  

   
Figur 14 Bilderna illustrerar förbjudna områden med rosa färg.   

Figur 13 Illustration av gränssnitten 
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2.4.5 Funktionsindelning av gripverktyget 
 

Verktyget har delats in i fyra olika funktionsblock med olika ställda delmål.  
Indelningen är följande: 
 

1. Fäste till telfer 
o Kunna fästas i telfer 
o Klara av den totala vikten av verktyget och pumpen 

2. Mekanisk krafttransmission 
o Kunna överföra applicerad handrörelse med både kraft och moment till 

greppande samt kvarhållande kraft på pumpen. 
o Kunna överföra applicerad handrörelse med både kraft och moment till lossande 

läge. 
o Åstadkomma denna kraft- och momentutväxling med en mekanisk lösning 

3. Fästen i pump 
o Kunna hålla fast pumpen 
o Kunna hålla pumpen i stabilt balanserat läge 

4. Manövreringshandtag 
o Kunna manövrera verktyget med en hand med låg kraftansträngning  

 

Nedan till vänster visas de fyra funktionsblocken illustrerade med givna samband. Till höger om 
denna representeras krafterna som involverar systemet.  
Mg står för tyngdkraften för pumpen, R står för den resulterade kraften som tas upp av telfern 
och F står för den tillförda handkraften. F1- F4 står för de tryckande och kvarhållande krafterna 
av pumpen, om dessa är noll hålls pump alltså inte fast. I det orangesträckade området ska det 
genom hittills okänd mekanisk lösning kraften F omvandlas till F1-F4. 
 

  
Figur 15 Funktionsblock till vänster och involverade krafter 
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3. Konceptutveckling 
 
Detta kapitel kommer redogöra för delarna i konceptutvecklingsfasen. I denna fas skedde 
idégenerering av konceptförslag, gallring av konceptförslag samt vidareutveckling av valt 
koncept. 

3.1 Kreativa metoder för konceptgenerering 
För att gynna konceptgenereringsfasen har brainstormingen, diskussioner, idéassociationer, 
katalogmetoden och morfologisk matris används. 
 
Brainstorming går ut på att så många idéer som möjligt tas fram och att kritisera varandras idéer 
är inte tillåtet. Kvantitet av lösningsförslag är viktigare än kvalitén för att bredda synen på 
problemlösningen. Med många konceptförslag kan nya idéer kläckas och chansen at få fram ett 
bra förslag ökar ju fler som finns. Det kan också framkomma nya innovativa lösningar om man 
genererar ovanliga lösningar på problemet, även kombinationer av olika koncept kan ge ett bra 
resultat.  
Ett antal idéer har skissats(se appendix A5) och diskuterats för att simulera idégenereringen av 
konceptförslag.  
Idéassociation har använts genom associationer till varandras idéer, omgivningen och från andra 
sorters produkter. 
Katalogmetoden går ut på att man söker information, inspiration och idéer via olika 
informationskällor såsom produktkataloger, fackböcker och internet. Detta har utförts med 
benchmarking och sökningar på andra slags produkter för att bredda vyerna vid 
konceptutvecklingen.  
Morfologisk matris är ett verktyg för att utforska olika kombinationer av ett flertal dellösningar. 
Nya koncept idéer kan då ta form och undersökning av gynnsamma totallösningar kan tas fram. 
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3.1.1 Benchmarking 
 
Som en del i att arbeta fram olika produktkoncept behövs en marknadsanalys för att ge en 
bredare uppfattning om vad som tidigare gjort. Det underlättar i konstruktionsframtagning 
genom att få uppslag om lösningar som finns på marknaden och även se vilka brister dessa 
erhåller.  
För att få tips på lösningar till konstruktionen har inspirations- och informationssökning skett på 
flera sätt. Hemsidor av olika gripverktygsleverantörer har undersökts, tidigare examensarbeten 
studerats samt studiebesök på verktygsbutiker och ergonomibutiker skett.  
Olika typer av låsanordningar och olika sorters verktyg har även studerats.  
Det finns en hel del olika typer av lyftredskap att tillgå på marknaden, de flesta är dock 
pneumatiska, eldrivna, vakuum- eller magnetlyftar, vilket inte är tillåtet för detta gripverktyg. Den 
tekniken blir svår att efterlikna rent mekaniskt. Därför kan olika enklare verktyg som till exempel 
stocksax, gripklo, lyftremmar eller krokar vara av intresse att utgå ifrån under 
konceptutvecklingen av verktyget. Nedan visas lite bilder på exempel på hur dessa kan vara 
utformade. 

NAMN BILD 
Stocksax/lyftsax 

 
Utrustning som används för att 

hantera laster genom kläm på en 
specifik del av lorden –  

även känd som tång 

 
Gripklo 

 
Drivs med handkraft eller annan 

extern energi som t ex el, beroende på 
vad som ska lyftas. Används till allt 

från att plocka upp småsaker på 
golvet till stockar, bilar etc.     

 
Plåtlyfthandske 

 
Icke motordriven utrustning används 

för att hantera stålplåtar 
genom att spänna fast dem mellan två 

ytor 

 
Lyftbalk 

 
Utrustning bestående av en eller flera 

delar utrustad med fästpunkter för 
underlättning vid hantering av laster 

som kräver stöd 
på flera punkter 

 

 
 

 

Lyftslinga/bärrem 
 

Starka remmar som klarar av mycket 
tunga lyft, hakas på olika typer av lyft 
ok, eller lättare lyft för t ex gastuber. 
De rörliga remmarna är smidiga och 

går lätt att surra fast runt föremål som 
inte har några bra fästpunkter.  

 

  
 

Tabell 1. Indelning av lyfredskap  
Stocksax: (cg nord) (Directive 2006/42/EC Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery , 2009, p. 3) Gripklo: (Kellfri) (etac) Plåthandske: 
(lyfta) (IP plåtlyfthandskar) Lyftbalk: (Directive 2006/42/EC Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery , 2009, p. 3)Lyftslinga: (lyfta) 
 



 

21 

 

3.1.2 Morfologisk matris 
Morfologisk matris är ett systematiskt sätt att undersöka olika kombinationer av olika 
dellösningar. Metoden kan göra att nya idéer tas fram och en översikt om olika lösningsalternativ 
blir tydlig. 
I vänster kolumn ställer man upp olika funktioner som produkten ska uppfylla, följt efter olika 
lösningar för att uppfylla den önskade funktionen. Då ges en illustrativ översikt av olika 
kombinationer av dessa delösningar som kan generera ett stort antal helhetslösningar. 
Gripverktyget har delats in i fyra funktionsblock(se kapitel 2.4.5 Funktionsindelning av 
gripverktyget) som här använts som grund för indelningen i matrisen.  
Dessa indelningar var: fäste till telfer, mekanisk kraftöverföring, fäste till pump och 
manövreringshandtag.  
Fäste till telfer och manövreringshandtag har här delats in i två grupper vardera. Nämligen: 
fästen i pump och utformning fästen i pump samt manövreringshandtag och 
manövreringshandtag utformning. 
 
Den utförda morfologiska matrisen visas på appendix A4. 
Totalt sett ger dessa 3x4x3x4x4x5= 2880 stycken olika möjliga kombinationer för produkten, 
dock är inte alla kombinationer lämpliga. 
 
Fäste till telfer kan egentligen se ut hur som helst utan att påverka resterande delar.  
Hur kraften från manövreringen ska överföras på mekaniskt vis för att spänna fast och av 
verktyget kan ske genom många olika konstruktionslösningar, som i sin tur kan komma att 
påverka hur verktygets fästs i pumpen.  
 
Friktion och geometrisk stoppande utformning kommer antagligen vara nödvändigt för att hålla 
kvar pumpen i alla konstruktionslösningar.  Hur dessa utformas kan variera beroende på vilken 
mekanisk kraftöverföringslösning som väljs. Kommer exempelvis fasthållningen ske med att stift 
som förs in vinklat mot pumpen kommer det vara svårt att använda sig av raka stift. 
  
Hur handtagets manövrering sker, om det exempelvis är genom rotation eller pålagd kraft 
alternativt kombinationer av dessa går inte att avgöra förrän den mekaniska 
kraftöverföringsfunktionen är bestämd. Däremot kan hänsyn tas till ergonomiska riktlinjer vid 
val av konstruktionslösning. Exempelvis är kraft i lodrät riktning med rak handled mer 
ergonomiskt än en roterande rörelse. Utifrån dessa aspekter kan man anpassa de mekaniska 
kraftöverföringslösningar som leder till den mest ergonomiska rörelsen.  
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3.2 Förkastande medel  
För att skala ner konceptförslagen till de som uppfyller de olika kundkraven till högst grad har 
beslutsmatriser ställts upp och diskussion har förts med handledare, uppdragsgivare samt inom 
projektgruppen. 

3.2.1 Urvalsprocess och Pughs matris 
 
Under den första delen av konceptgenereringen hade ett flertal grovt skissade konceptförslag 
tagits fram, se appendix A5. För att sålla ner konceptförslagen har olika urvalsmetoder använts 
som beslutsunderlag. En utvärderingsprocess har följts enligt modell enligt Ulrich och Eppinger 
där processen delas upp i tre steg., se figur 19. 

 
Figur 16 (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, p. 182) 

 
I första steget elimineras dåliga lösningar, d.v.s., de som inte löser huvudproblemet, inte kan 
realiseras eller som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen. För att göra detta användes en 
elimineringsmatris för konceptförslagen där de 23 skissade koncepten skalades ner till 8 stycken, 
se appendix A6. 
 
För att sedan skala ner dessa 8(A-H) återstående koncepten användes en relativ beslutsmatris. 
Denna metod kallas Pughs matris, den utförda matrisen återfinns i appendix A8. Ett antal 
kriterier ställs upp i en kolumn till vänster och lösningsalternativ, d.v.s. konceptförslagen, ställs 
upp i den översta raden.  
Ett av lösningsalternativen väljs sedan som referens och de övriga jämförs med denna på alla 
kriteriepunkterna. Om dessa är bättre än, lika bra som eller sämre än referensen på att uppfylla 
det ställda kriteriet. Förklaring till alla kriterierna finna i appendix A7. 
I den utförda matrisen så fick konceptförslag H högst poäng följt av delat andraplats av 
koncepten B och C.  
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B: C: H:  

 
Figur 17. B bygger på geometrisk självhämning, C bygger på fjäderkraft som spänner åt två delar och H har en 
fjädrade tryckskruv i ett av fästhålen.   

Eftersom att de ställda kriterierna inte alla har lika stor betydelse utfördes även en 
viktbestämningsmatris, se appendix A10. Alla kriterierna jämförs då parvis jämfördes med 
varandra och placeras sedan i en skala 0-10 beroende på betydelse. De viktigaste kriteriena vart 
då ”Låg risk för skada” följt av ”Lätt att använda” och ”Ergonomisk handrörelse” på delad andra 
plats.  
 
För att kunna avgöra vilket av de tre koncepten B, C och H som var lämpligast att gå vidare med 
användes en kriterium viktningsmetod där uppfyllnad av de nu viktade kriterierna 
undersöktes. Utförandet av denna hittas i appendix A10: 
Konceptet som fick högst poäng var då koncept B följt av koncept H och till sist koncept C. 
Det bör poängteras att dessa metoder bara är riktlinjer och man bör reflektera över exempelvis 
hur mycket som skiljer sig poängmässigt mellan alternativen, fördelningen mellan höga och låga 
betyg och osäkerheten med betygsskalor samt satta betyg. 
 

3.2.2 Utvärdering och iteration av produktkoncept 
Efter att de tre vinnande koncepten tagits fram genom Pughs matris diskuterades dessa i 
gruppen och med handledare från KTH samt Consat. 
En viktig aspekt som togs upp var hur fäststiften förs in i hålen. I konceptförslagen B och C 
kommer piggarna föras in vinklat, medan piggen förs in rakt vertikalt med koncept H. 
Se illustration nedan. 

 
Figur 18 Pilarna illustrerar rörelsen för fästpiggarna, till vänster i vertikal rörelse och till höger i vinkel. 
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Det kan bli svårt att träffa in piggarna i hålet med en konstruktion med vinklad ingång, därför är 
vertikal rörelse att föredra. En vinklad rörelse kräver också större utrymme och i det här fallet är 
utrymmet mycket begränsat när pumpen ska monteras på balken. 
Ett annat problem med koncepten B och C är att delarna är rörliga i förhållande till varandra, 
vilket kan försvåra appliceringen av verktyget. Om verktyget endast är rörligt på ena sidan kan 
applicering underlättas. 
I och med det resonemanget valdes ett koncept liknande H att gå vidare med.  
 
En ny iteration av konceptförslag gjordes och ny analys av de gamla konceptförslagen. Flera av 
dessa bygger på samma princip med att stiften förs in på sidan med hjälp av en tryckande fjäder. 
Exempelvis koncept förslagen, nr 18(F). Detta koncept, möjligen i kombination med koncept 
H(nr 8) trodde även handledaren på Consat skulle kunna vara en intressant lösning. 

 
Figur 19 Koncept nr 18 (F) som bygger på användning av skensystem som möjliggör sidledes förflyttning av ena 
stiftet. Denna del pressas mot pumpens ena sida med hjälp av en fjäder. 
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3.3 Vidareutveckling  
 
Efter att huvudlösningen för produktkonceptet valts behövdes närmare produktspecifikationer 
fastställas såsom material, låsning och val av komponenter. 
 

3.3.1 Vidareutveckling av produktkoncept 
 
Efter att grundprincipen för hur den mekaniska kraftöverföringen skulle uppnås blivit bestämd 
undersöktes konceptet mer i detalj. Exempelvis hur låsning skulle kunna uppnås och hur 
verktyget skulle manövreras.  
Därför gjordes en ny konceptgenerering då fokus låg på att säkerställa fastlåsning i fastspänt läge. 
Dessa förslag finns illustrerade i appendix A12. 
En annan fråga att ta ställning till var hur den rörliga delen skulle kunna föras genom skenan på 
ett smidigt sätt. Olika förslag på utformning av denna hittas i appendix A13.  
För att undvika en ostadig konstruktion med osmidig rörelse krävs en mer påkostad skenlösning 
där det till exempel inbegriper hjul eller lager. Därför börjades först ett arbete på ett annat förslag 
utan skena tas fram, men konceptförslaget visade sig ha för osäker låsning. I och med det vart 
konceptförslaget med skena det som vidareutvecklades ändå.  
 
Efter diskussion om vilka för- och nackdelar som erhölls från de olika lösningförslagen för 
låsning så valdes konceptförslag nr 4 med låsbult. Detta eftersom att låsbultar är smidiga att 
manövrera och lätta att köpa in. Det erhålls även både vertikal och en horisontell fjäderkraft på 
pumpen med låsning placerad på ovansidan. Vilket gör att pumpen kan tåla stötar utan att den 
oönskat lossas från verktyget. 
 

 
Figur 20 Koncept bild på den valda lösningen 
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3.3.2 Val av konstruktion 
 
För att välja material och komponenter har informationssökning skett samt konsultering av 
handledare och leverantörer. 
Eftersom skenan är en viktig del i konstruktionen kontaktades 
företagen Rollco och Igus för rådgivning angående val av 
skensystem. Efter överläggning valdes ett skensystem från 
Rollco, modell SBI20SL-MF-1-K1-150-15-15. Utefter 
skensystemet dimensionerades sedan resten av konstruktionen. 
Beräkningar av den nominella livslängden för skensystemet 
hittas i appendix A15. 

 

En annan viktig komponent är fjädern eftersom att denna styr hur mycket kraft det krävs vid 
manövrering. Maxkraften för användaren får inte överstiga 50 N.  
Fjädern behöver också komprimeras minst 24 mm för att kunna få loss verktyget från pumpen 
eftersom stiftens längd är 12 mm vardera. Efter undersökning av olika fjädrar på marknaden 
valdes en tryckfjäder från Södermann, modell serie B C08500683500S. Med denna kommer 
fjäderkraften variera mellan 4.75–41.7 N. Att fjäderkraften inte börjar på noll beror på att 
förspänning krävs för att hålla fjädern på plats utan att den skramlar. 
Se appendix A16 för beräkning och mer utförlig information. 
 
Konstruktionen består av en fast ram ihopsatt av en u-profil och två lodräta plattjärn. På u-
profilens undersida fästs en skena, på skenan finns en vagn monterad som tillåter horisontell 
rörelse. På vagnens undersida sitter ett vagnfäste (urfräst komponent) fastskruvad, på undersidan 
av detta vagnfäste finns ett lodrätt plattjärn fastskruvad. 
Längs ner på detta plattjärn finns ett hål med en rundstång monterad tvärs igenom, denna spänns 
fast med en skruv. Dessa tre komponenter: vagnfäste, plattjärn och rundstång följer 
således med i vagnens rörelse. 
Rundstången går även igenom ett hål på ena sidplattjärnet, hålet har en glidbussning 
för att motverka förslitningar och generera en smidig rörelse. På rundstången finns 
en fjäder monterad som trycker på det rörliga plattjärnet och därigenom även pressar 
vagnen in mot mitten av ramen där pumpen kommer att befinna sig. 
 
För att säkerställa fasthållningen av pumpen finns en inställningsbult på u-profilens 
ovansida, när denna är i ursprungsläge är den fastlåst i ett hål som finns i vagnfästet. 
I detta hål finns en liten bussning för att motverka förslitningar. Ifall inte 
inställningsbulten skulle haka i hålet på vagnfästet kommer vagnen ändå inte åka för 
långt eftersom den då hindras av en tryckskruv.  
 
För att kunna fästa i pumpen finns ett presspassat stift på det ena sidplattjärnet som är 
fäst på ramen, den som inte har en glidbussning. På den rörliga stången återfinns det 
andra presspassade stiftet som förs in i pumpens andra hål genom fjäderkraften, vilka 
kan bytas ut vid förslitning. 
Stiften är tänkt att gjorda av härdat stål för att uppnå tillräcklig hållfasthet. De kommer 
utsättas för en skjuvspänning på endast 2 N/mm2 och kommer därmed att klara en 
livslängd på minst 20 000 lyft. (se utförligare beräkning i appendix A11) 
 
För att montera på/av verktyget från pumpen finns det ett handtag fastskruvat på det 
rörliga plattjärnet, när det greppas och förs mot sidplattjärnet trycks fjädern ihop samtidigt som 
rundstången glider genom hålet med bussning. Handtaget förhindrar också att fjädern inte 

Figur 21 (Rollco skenstyrningar) 

Figur 22 
Inställningsbult, i 
ursprungsläge trycker 
fjädern ner stiftet. 
Genom att dra upp 
knoppen dras stiftet 
upp (Eugen Wiberger 
AB) 
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plastiskt deformeras. 
 
För att stabilisera pumpens läge i mer än bara de två punkterna vid stiften finns två tryckskruvar 
monterade på ramens ovansida som kan regleras vertikalt. 
Verktyget väger runt 2 kg om det till störst del tillverkas i aluminium och i förhållande till 
pumpens vikt på 20 kg kommer lyftet ske balanserat. Telferfästet har inte heller placerats precis i 
mitten av pumpen för att ge bättre balans 
 
Plattjärnen och telferöglans form bör laserskäras för att få sin form och rundande geometri. 
Dessa delar tillverkas i aluminium för att uppnå låg vikt och färglackeras för att uppnå önskat 
utseende samt klara av rådande miljö. Färgen ska vara RAL 1023 för att matcha övriga verktyg 
som företaget utvecklar. 
 
Hopmontering av delarna sker med insexskruvar, vilka används genomgående i hela 
konstruktionen. Detta alternativ är bättre än att löda ihop delarna, vilket kan skapa spänningar i 
materialet.  
Inställningsbulten, tryckskruvarna, vagnen med skena och handtag kan köpas färdiga och är redo 
att monteras direkt. 
 
 

 
 

Figur 23 Sprängskiss och stycklista  
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3.3.3 FEM-analys 
En fem-analys gjordes för att undersöka konstruktionens hållbarhet. 
 
I Creo Simulate kan man använda FEM-simuleringar för att analysera exempelvis statisk 
spänning, egensvängning, knäckning, utmattning och termiska analyser. FEM står för Finita 
Element Method/Finita Element Metoden. I matematiken är finita elementmetoden en numerisk 
teknik för att hitta approximativa lösningar på randvärdesproblem för partiella 
differentialekvationer.  
FEM omfattar metoder för att ansluta många enkla elementekvationer över många små 
underdomäner(finita element), för att approximera en mer komplicerad ekvation över ett större 
område. Man kan då reducera komplexiteten i analys av en större struktur till flera små enklare 
element. Vid användning av programmet får användaren inte ut ett färdigt svar på om 
exempelvis en modell kommer knäckas eller inte. Användaren får själv mata in information och 
tolka simuleringsresultatet.  
(Toogood, 2012) 
 
En FEM-analys har utförts på konstruktionen för att säkerställa hållbar konstruktion. Störst 
koncentration har lagts vid stiften som pumpen ska vila på eftersom det ansågs som det mest 
kritiska området. 
Deformationen och spänningen är det som analyserats för att få en uppfattning om hur väl 
verktyget klarar de yttre påfrestningarna som den utsätts för under drift. 
Det första som gjordes för att utföra analysen var att förenkla modellen så att bara det väsentliga 
undersöktes i analysen. Det vill säga att de komponenterna som inte kommer påverka utfallet 
uteslöts från analysen. Såsom inställningsbulten och tryckskruvarna. 
Alla delar i konstruktionen gavs sedan material med materialegenskaper. Till alla skruvar och stift 
ansattes stål som material med brottgräns på 400 MPa och sträckgräns på 220 MPa. På 
resterande delar ansattes aluminium som tillverkningsmaterial med brottgräns på 200 MPa och 
sträckgräns på 160 MPa. Även densitet och övriga materialegenskaper ställdes in på varje del. 
Efter detta ansattes krafter på verktyget, 100 N på vartdera stiftet med angrepp rakt uppifrån, i 
negativ y-riktning. Denna är baserad på pumpens gravitationskraft jämt fördelat på de två stiften, 
se appendix A12.  
I telferfästet ansattes reaktionskraft som motsvarar pumpens gravitationskraft inklusive verktyget 
gravitationskraft. Denna kraft blir då y positiv y-riktning 220 N.   
När man ansätter krafter och materialegenskaper i FEM-program så får hänsyn tas till att 
förhållandet är idealiserad och förenklat. Materialegenskaperna anses linjära och tar inte hänsyn 
till om förändringar skett i materialets egenskaper under komponenternas framställning.  
För att kunna köra en analys måste också modellen sättas i fast läge i någon riktning, vilket här 
ansattes till fast i sidled. 
Vid simuleringen kommer programmet att dela upp den förenklade modellen i mindre finita 
element(discreatized) så att differentialekvationerna som erhölls i förra steget kan skrivas om 
som ett stort antal samtidigt linjära ekvationer som representerar montering av elementen i 
modellen. Utifrån detta kan man ta fram illustrationer och grafer som kan representera 
exempelvis spänningsfördelningen i en modell. 
  
I analysen kunde det utläsas att den största deformationen endast blev ca 0.04 mm och uppstod 
vid stiftet på den fasta ram delen, även det andra stiftet påverkades men i ännu mindre grad. 
Telferfästet som tar upp både verktygets och pumpens vikt har en liten påverkan. 
Det framkom också att den största spänningen var ca 36 MPa och även var något större i det 
högra stiftet.  
Dessa värden är väldigt låga och utgör ingen fara för konstruktionen. 
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Figur 24 Bilder från FEM simuleringar: övre bild visar deformation, den undre visar spänning enligt von mises. 
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4.Resultat 
Nedan visas resultatet av produktkonceptet. 

 

Figur 25 Renderad bild på resultatet 
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Resultatet skulle generera i CAD-modell, ritningar, stycklista och manual. CAD-modellen visades 
på föregående sida, stycklista återfinns i appendix A17 och ritningar i appendix A18. 
En manual togs fram för att underlätta förståelsen för användning av verktyget. Det är också ett 
krav vid CE-märkning att det ska finnas en manual. Denna är dock bara ett förslag och djupare 
underökning om hur en manual bör utformas har inte gjorts. 
Manualen finns på de två nästkommande sidorna. 
 
Verktyget har styrsignaler för att minimera risk för felanvändning. Styrsignalerna består av två 
olika färgsignaler, dels en som syns från sidan och även uppifrån.  
Färgsignalen som syns från sidan är linjer målade på den rörliga delens kortsida och på ramens 
ovansida, när dessa bildar en enhetlig linje är verktyget rätt positionerat. 
På balkens ovansida finns två genomgående hål och där igenom syns orange färg när verktyget är 
i rätt position. Denna färg är målad på vagnfästets bakre kortsida. 
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5.Diskussion och slutsats 
 

De mål som ställts upp i början av projektarbeten har uppnåtts. Ett koncept av gripverktyg för 
ändamålet har tagits fram samt 3D-modeller, ritningar, sprängskisser och stycklistor.  
De utmaningarna som fanns med trångt utrymme och att stora delar av pumpen inte fick beröras 
har även de avklarats. Genom att ena sidan av verktyget inte är rörlig så går det bra att använda 
verktyget vid det korta utrymmet mellan balk och pump. Den delen är helt stum och förs in i 
hålet på pumpen med en rak rörelse. Bygeln på balken befinner sig nära fästhålet och därför fick 
plattjärnets form anpassas för att inte stöta i denna. 
Att nedre partiet av pumpen inte heller fick beröras löstes helt enkelt genom att verktyget lyfter 
pumpen ovanifrån. 
 
Krav fanns också på att pumpen skulle kunna manövreras manuellt med endast mekaniska 
lösningar. För att få tillräcklig kraft har därför fjäder valts som åtspännande funktion. En fjäder 
håller hela tiden verktyget i spänt läge och för att lossa alternativt sätta på verktyget behövs bara 
en snabb åtklämning av fjädern. Detta sker med hjälp av ett handtag på pumpens ena sida.  
Fjäder har också använts för att kunna låsa verktyget, då med en inställningsbult på verktygets 
ovansida. Då skapas en horisontell fjäderkraft från huvudfjäderns och en vertikal kraft från 
inställningsbulten. Med denna lösning kan verktyget få stötar utan större risk att pumpen lossas 
från verktyget oavsiktligt. 
Konceptförslag fanns även på lösningar med självhämmande effekt eller länkarmar för att gripa 
tag i pumpen men dessa ansågs för osäkra i just denna aspekt.  En självhämmande lösning passar 
bättre till tyngre föremål eftersom kraften då blir större. En annan nackdel med dessa är att 
verktygets rörelse blir för stor och skulle inte klara av de ställda kraven. 

För att få den horisontella rörelsen valdes en skena med räls och vagn som lösning. I början 
fanns en viss skepsis om vagnen skulle glida smidigt på rälsen utan att kärva. Anledningen till 
oron var för att fjädern skulle trycka på den rörliga delens undre parti och därmed generera sned 
kraftbelastning på vagnen. Men det visade sig sedan att det fanns tillräckligt bra skensystem på 
marknaden så att detta inte skulle vara ett problem. 
Däremot så är antagligen det valda skensystemet, som valdes utifrån konsultering av Rollco, 
något överdimensionerat. Utgångspunkten för konstruktionens design var skensystemet och om 
man istället valt ett lite nättare skensystem kan hela konstruktionen optimeras i sin design. 
Om man också roterar skensystemen 90° från dess nuvarande position så påfrestas skenan inte 
lika mycket, eftersom all kraft ingriper i linje med varandra, vilket också leder till att man kan 
välja ett enklare system. 
 
En annan viktig del som skulle tas i beaktning var ergonomi. Verktyget har fått en ergonomisk 
utformning i och med att den krävda kraften understiger 50 N. Handled och arm bör också vara 
i linje vid manövrering och det kan också åstadkommas med denna utformning.  
Det finns givetvis delar att förbättra såsom utformning av delen användaren ska pressa handtaget 
mot. Denna skulle kunna ges en mjukare form och/eller mjukare material. Det finns mjuka 
plaster som lätt kan sättas fast på denna del.   
Inställningsbultens placering skulle också kunna förbättras, som den är placerad nu är den ganska 
nära telferfästet.  Den är som konstruktionen ser ut nu dock svår att flytta på eftersom dess 
placering är beroende på sträckan som vagnen ska föras. Det skulle inte heller vara bra att flytta 
den till sidan av verktyget eftersom man då skulle dra verktyget sidledes. 
Nu har också inställningsbulten endast en liten yta att manövrera med vilket inte heller är så 
optimalt med tanke på ergonomi. Man skulle kunna leta vidare på marknaden och se om det 
finns inställningsbultar med bättre utformning alternativt konstruera en själv. 
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Vid manövrering av verktyget så krävs det att man samtidigt drar upp bulten och drar i 
handtaget. Det är bra i hänsyn på säkerhet i och med att det blir svårt att reglera verktyget av 
misstag, användaren måste vara medveten i sitt förfarande.  
Om man hellre skulle vilja ha ett verktyg som vid användning bara kräver en hand så finns det 
inställningsbultar som kan låsas. 
Säkerheten vid användning av verktyget tros vara ganska hög. Det är inte stor risk att klämma 
sig, det skulle i sådana var ifall användare kom åt med händerna uppe vid skenan. Men denna är 
omsluten av u-profilen. Vassa kanter har också eliminerats genom att ge designen mjuka former. 

Alla delar på verktyget är relativt synliga vilket gör att det blir lättare att förstå hur verktyget 
fungerar.  
Styrsignaler har också använts för användaren ska märka när verktyget är placerat rätt över 
pumpen och att stiften kommit in i hålen. Dessa signaler är två olika färgsignaler som syns både 
från sidan av verktyget och ovanifrån. Dessa signaler indikerar att vagnen är i rätt läge för att 
avståndet mellan de två stiften ska kunna platsa i hålen.   
Att placera verktyget på rätt höjd är inga problem eftersom geometrin inte tillåter annat. Men det 
som man skulle kunna utvecklas är att säkerställa att verktyget placeras på rätt ställe längs med 
pumpen. Detta skulle också kunna uppfyllas med hjälp att geometri som hindrar felplacering.  
Den frågan diskuterades under projektarbetet men föll bort något när enkla komponenter skulle 
väljas till konstruktionen. 

Att verktyget håller för sitt ändamål har säkerställts med både FEM-analyser och 
hållfasthetsberäkningar. FEM-analyser kan göras mer omfattande eftersom den nu utförda är av 
enkel karaktär med förenklade omständigheter.   
Som väntat var det stiften som utsattes för störst påfrestningar vilket är naturligt eftersom de tar 
upp i stort sett hela pumpens vikt. Därför valdes också en lösning där stiften kan bytas ut när de 
blivit slitna. Men det stiftet som sitter på rundstången kan bli svårt att få ut och därför skulle 
konstruktionen kunna justeras så att utbyte av stiftet underlättas. 
Hela konstruktionen skulle också kunna tillverkas i stål eftersom det är slittåligare och lättare att 
hitta standardarkomponenter i. Framförallt telferfästet bör tillverkas i stål för att undvika 
deformation. Stål är också lättare att färga än aluminium. Anledningen till att aluminium valdes 
var för dess låga vikt, men eftersom verktyget till störst del bärs upp av telfern så gör det inget att 
det blir något tyngre. 
 
En prototyp hade varit bra för att kunna testa produkten ordentligt. Bland annat hade cykeltiden, 
som i kravspecifikationen är uppsatt till under 15 s, kunnat bevisas. Nu kan det bara göras på 
antaganden att så pass få moment med det avståndet rimligtvis inte tar längre. 

De metoder som använts har känts relevanta till projektets omfattning. Ett syfte med detta 
arbete förutom att uppfylla Consats krav var att gå djupare in på produktutvecklingsprocessen. 
Eftersom att vi som studerande inte innehar någon arbetslivserfarenhet från 
konstruktionsframtagning så har olika produktutvecklingsmetoder använts för att stödja 
processen. Det har varit nyttigt att prova metoder såsom funktionsanalyser och beslutsmetoder 
för att reflektera över val som tagits under arbetets gång.   
Första delen med planering har hjälp till under hela projektarbetes gång för att kunna se till att 
det hölls på rätt kurs.  
Förundersökningen var nödvändig för att få större förståelse för uppgiften. Men i samband med 
förundersökningen skickades ett frågeformulär ut till berörda operatörer för att ge mer insikt om 
deras arbetsförhållande och behov. Då svaren inte har blivit besvarade än så fick vi själva försöka 
ge oss en uppfattning. Hur mycket detta påverkat vår framtagning av produktkoncept är svårt att 
svara på.   
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Med besök på arbetsplatsen och samtal med operatörerna hade antagligen lett till att 
arbetsuppgiften kunnat tas an lite snabbare. Ett besök var dock inte möjligt eftersom arbetet sker 
utomlands. 
Själva genomförande var intressant och tog många olika vändor med olika idéer. Att samtala med 
andra och kontakta företag har gett ny lärdom om framförallt konstruktion. 
I resultatet användes Creo Mekanism för att testa vagnens rörlighet på skenan vilket var till stor 
nytta vid utformningen av produkten. Då kunde händelseförloppet testas och komponenter 
placeras ut på rätt ställen. 
 
Då resultatet endast är ett konceptförslag rekommenderar vi inte att det tillverkas precis som den 
är konstruerad nu, utan att konceptet kan användas som grund till ett verktyg som 
förhoppningsvis med vissa förbättringar kan tillverkas.  
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A1 WBS 
En WBS, work breakdown structure, användes som grund för att strukturera upp arbetet i början 
av projektarbetet. I en WBS bestäms vilka lösningsmetoder som ska användas och när de ska 
användas.  
De faser som projektarbetet var tänkt att delas in är högst upp i trädet och visar vad som skulle 
utföras, strukturen benas sedan ut i hur detta skulle uppnås.  
Detta var grunden till den mer detaljerade tidplanen. 

 

 

Figur 1WBS 
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A2 Studie av produkt 
utvecklingsprocessen 

 

I syfte att kunna planera projektarbete på ett så bra sätt som möjligt gjordes en förstudie av 
produktutvecklingsprocessen. Detta skedde genom katalogmetoden och fyra böcker studerades: 
1. Product design Techniques in Reverse Engineering and New Product Development(Kevin Otto & Kristin 
Wood) 
2. Product Design and Development(Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger) 
3. The Mechanical Design Process(David G. Ullman) och  
4. Produktutveckling, Effektiva metoder för konstruktion och design(Hans Johannesson, Jan-Gunnar 
Persson, Dennis Pettersson). 
En beskrivning av hur de olika böckerna beskriver olika fasindelningar beskrivs i detta avsnitt. 

1. Product design Techniques in Reverse Engineering and New Product 
Development  
Produktutvecklingsprocessen kan betraktas som en sekvens av parallella och seriella aktiviteter 
eller som steg som ska följas. 
En processmodell kan ske enligt en State-Gate Develop Process(State-Gate 
utvecklingsprocessen), även kallad vattenfallsprocess, där processen är uppdelad i faser med 
särskilda aktiviteter. När aktiviteterna för fasen är utförda har man kommit till en så kallad 
gate(milstolpe), då utvärderar man det utförda arbetet och sedan fortsätter man in i nästa fas med 
nya aktiviteter till man når nästa gate.   
I verkligheten så är dessa faser oftast inte så distinkta utan flyter ofta ihop med varandra och sker 
omlott. 

I boken delas processen in i tre faser: 
1. Förstå möjligheterna(understand opportunity) 
2. Utveckla ett koncept (develop a concept)  
3. Implementera ett koncept(implement a concept).  
I den första fasen ställs visioner för produkten upp. Man spekulerar i vad för produkt man vill 
utveckla och svårighet med nuvarande produkter.  
Marknaden för den tänkta produkten undersöks, om man ens tror att det är relevant att utveckla 
produkten och om man tror att det kan bli lönsamt.  
Kundernas krav och önskningar identifieras för att försöka säkerställa att en marknad finns åt 
produkten när den lanseras. Man undersöker även konkurrenters produkter för att se vilka 
lösningar som används för tillfället, vad man kan dra lärdom av och vad man kan skulle kunna 
göra bättre. 
När den första fasen är utförd kan man börja med konceptutveckling. Specifikationer för 
produkten sätts upp, vilka funktioner som krävs för att uppfylla kundens behov, arkitektur för 
produkten ställs upp och konceptförslag genereras. 
När ett koncept valts kan man gå in i sista fasen där mer exakta produktionsspecifikationer 
fastställs och det bestäms vad som ska tillverkas. I den fasen är det bra att skapa en fysisk modell 
för att testa funktion och användning. När allt detta är gjort så bestäms det om produkten ska 
lanseras eller inte. 
 
Det finns en även en annan processmetodik som kallas omvänd teknik och omvänd 
produktutveckling(A Reverse Engineering and Redesign Product Development Process) som går 
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ut på att genom informationssökning och analys av redan befintliga lösningar optimera 
utvecklingsprocessen. Man börjar då med vision om att omforma en befintlig produkt. Sedan gör 
man en förutsägelse om vad produkten borde göra, följt av modellering, analyser och tester av 
produktens prestanda. 
I en sådan process delas arbetet också upp i tre andra faser;  
1. Omvänd teknik(reverse engineering) 
2. Utveckling av omkonstruktion (develop a redesign) 
3. Implementera omkonstruktionen.(implement a redesign) 
Första steget är att förstå marknaden, göra en kundanalys och söka kunskap om produkten. Det 
ger en uppfattning om vad kunder inte föredrar och vad de tycker om med den nuvarande 
produkten. Efter det fastställs produktens funktioner med funktionsanalyser. Nästa steg är att 
undersöka produktens olika funktionsblock för att se hur dessa kan användas för att nå 
kundkraven.  
I den andra fasen, konceptutveckling av omkonstruktion, undersöks olika lösningar och man kan 
exempelvis parametrisk ändra på geometri, material eller ändra hela funktionsstrukturen. 
I sista fasen, implementering av omkonstruktionen, ges produkten av det valda konceptet sina 
sista specifikationer. (Otto & Kristin Wood, 2000, ss. 13-27) 
 

2. Product Design and Development 
I boken Product Design and Development beskrivs en process som en sekvens av steg, som 
transformerar ett antal inputs, som resulterar i ett antal outputs. Där förklaras det att man kan se 
på produktutvecklingsprocessen på tre sätt.  
Ett när man ser det som en bred uppsättning av alternativa produktkoncept, som sedan skalas 
ner till ett antal alternativ. Därefter byggs produktspecifikationer på tills dess att produkten är 
tillförlitlig och representabel för produktion.  
Det andra sättet där utvecklingsprocessen ses som en informationsbearbetning. Det börjar med 
insatsvaror såsom strategier, mål, produktplattformar och tillgänglig teknik. Varierande aktiviteter 
behandlar sedan informationen och utvecklar denna. Formulerar specifikationer och 
designdetaljer. När all information som krävs för att stödja produktionen och försäljning finns 
tillgänglig avslutas processen.  
Det tredje sättet är att se processen som ett system för riskhantering. Risker identifieras och 
prioriteras i de tidiga faserna av projektet. I takt med att processen fortskrider reduceras risker, 
osäkerheter undanröjs och produktens funktioner valideras. I slutet av processen antas 
produkten fungera korrekt 

Produktutvecklingsprocessen delas här upp i sex faser: Planering, konceptutveckling, system-
level design, detail-design, provning och förfining samt marknadsföreberedning. 

1. I FAS0, planering, identifieras möjligheterna som styrs av strategier och omfattar 
bedömning av den tekniska utveckling samt markandes mål. Målgrupp och mål för 
produkten urskiljs. 

2. I FAS1, konceptutveckling, ställs kravspecifikationer och målvärden upp. Produktförslag 
genereras och utvärderas. Vissa förslag väljs ut för vidareutveckling och testning. 

3. I FAS2, systemnivådesign(system-level design), sätts produktens arkitektur upp, produkten 
delas upp i mindre funktionsblock och en preliminär design framställs. Geometrisk 
layout, funktionsspecifikationer, flödesdiagram och monteringsprocessen fastställs 
vanligen i denna fas. 
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4. I FAS3, detaljdesign(detail design), färdigställs produktspecifikationer såsom geometri, 
material, toleranser och möjlig användning av standardkomponenter. En 
tillverkningsplan upprättas och kontrolldokument såsom ritningar tas fram och 
ekonomisk uppskattning utförs. Produktens utformning bör vara utformad så den passar 
för tillverkning och den tänkta användningsmiljön.  

5. I FAS4, provning och förfining, testas och utvärderas konstruktionen med prototyper. 
Utfallet visar ifall designen fungerar och om produkten uppfyller kundkraven,  

6. I FAS5, marknadsförberedning, tillverkas produkten med det avsedda produktionssystemet. 
Syftet med denna fas är att träna arbetskraften och reda ut om de uppstår några problem 
under processen.  

 

 

Figur 2 Illustration av de sex faserna (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 14) 

Konceptutvecklingsprocessen sker sällan sekventiellt och varje fas slutförs oftast inte innan nästa 
påbörjas utan utvecklingen sker integrerat.  
En förklaring till utvecklingsprocessens steg kalla Front-end process och innehåller flera 
relaterade aktiviteter. I praktiken kan dessa aktiviteter överlappa varandra och iteration är oftast 
nödvändigt.  

Konceptutvecklingsprocessens aktiviteter: 

• Identifiera kundbehov och vikta dessa. Detta kan göras med intervjuer och undersökning av 
konkurrenters produkter 

• Sätta upp målspecifikationer, som beskriver exakt vad produkten skall utföra. En 
översättning från kundbehov till tekniska termer 

• Konceptgenerering, där alla möjliga lösningsalternativ utforskas som kan tillgodose 
kundbehovet. Genereringen kan ske via extern sökning, systematisk forskning, kreativ 
problemlösning och kan presenteras i mindre beskrivningar samt skisser 

• Konceptval, produktförslag analyseras och elimineras till de mest lovande koncepten. Detta 
sker vanligen i flera iterationer och kan kompletteras med förfiningar under tiden. 

• Koncept test, ett eller flera koncept testas för att verifiera att kundkraven uppfylls, brister 
identifieras och produkten förfinas 

• Fastställa slutliga specifikationer, man går tillbaks på de tidigare uppställda 
kravspecifikationerna och ser över att allt är uppfyllt samt hur detta görs 
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• Projektplanering, detaljplan ställs upp med uppställning av vilka resurser som krävs för att 
slutföra projektet 

• Ekonomisk analys, en uppskattning av utvecklingskostnader och tillverkningskostnader. 
En ekonomisk analys har antagligen redan skett i början av projektarbetet och nu kan 
man jämföra den med utfallet 

• Benchmarking av konkurrenskraftiga produkter, är bra för att kunna utveckla en bra ny 
produkt och få uppslag till idéer 

• Modellering och prototyper, är ett bra verktyg för att ge uppfattning om koncepten, testa 
funktion, användning, ergonomi och designprestanda. (Ulrich & Eppinger, 2012, ss. 13-
18) 

 

Figur 3 Flödesschema av konceptutvecklingsprocessen. (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 16)  
 

3. The Mechanical Design Process  
Ett sätt att beskriva produktutvecklingsprocessen är att utgå från dess livscykel. I boken The 
Mechanical Design Process delas en produkts liv in i fyra faser inom fyra olika områden. Det 
första området behandlar utveckling av produkten, det andra området inkluderar produktion och 
levererande av produkten, tredje gruppen innehåller det viktigaste av produktanvändningen och 
det sista området behandlar vad som händer med produkten när den inte längre är brukbar 
De fyra faserna beskrivs nedan: 

1. Produktutveckling 
Identifiera behov, projektet startas på grund av antingen marknadsbehov, utveckling av ny 
teknologi eller behov av att förbättra en befintlig produkt 
Planera för designprocessen, i syfte att arbetet skall fortskrida effektivt 
Utveckla ingenjörsmässiga krav, uppställning av en tydlig kravspecifikation för att underlätta 
att arbetet hålls på rätt kurs 
Utveckliga koncept, generering och utvärdering av konceptförslag sker 
Utveckla produkt, möjliggöra för att konceptet ska kunna produceras 

2. Produktion och leverans 
Tillverkning, man kan som designingenjör ta hänsyn till tillverkning i sitt designarbete så 
att inte ombearbetning måste göras för att anpassa produkten för tillverkning i senare 
skede. Detta sparar tid och pengar. 
Montering, att ta hänsyn till hur produkten ska montera är en viktig del under 
designprocessen. Detta kallas Design for assembly. 
Distribuering, även fast att det inte verkar vara en sak för designingenjören så måste 
produkten kunna levereras på ett säkert sätt. Vilket man kan försöka ha i åtanke under 
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arbetets gång. 
Installering, vissa produkter kräver installation för användning. 

3. Användning 
Användning, vanligen har en produkt en följd av sekventiella operationer för användning 
och ibland kan den användas till flera olika ändamål. Hur den används måste tas i 
beaktning vid utformning av produkten. Man bör också tänka på att produkten bör 
kunna rengöras och behållas i gott skick under en viss tid. Om produkten skall repareras 
om den går sönder eller om kunden behöver en ny produkt måste bestämmas. 

4. Slutet på produktens livscykel 
Demontering, återanvändning och återvinning, det är den ursprungliga tillverkaren som är 
ansvarig för att samla in och återanvända alternativt återvinna produkten när den är 
obrukbar. (Ullman, The Mechanical Design Process, 2003, ss. 11-14) 
 
 

4.Produktutveckling, Effektiva metoder för konstruktion och design 
I boken finns ett avsnitt om integrerad produktutveckling, som tidigare nämnts så sker oftast inte 
produktutvecklingsprocessen sekventiellt utan vissa delar snarare parallellt. Även fast att 
milstolpar existerar är det inte ovanligt att man redan påbörjat arbete på senare planerade faser.  
Integrerad produktutveckling strävar efter att processen ska ske tvärfunktionellt, dvs. att 
projektgruppen består av tvärfunktionella team med representanter från olika delar i processen. 
Dessa har då expertiskunskaper inom sitt område såsom marknad, tillverkning, konstruktion och 
design. Arbetet kan då ske effektivare och processen blir mer kompakt då arbetet sker samtligt. 
Mindre omarbetning krävs då allas intresse och kunskaper tas i beaktning. Även kunden bör 
involveras i processen för att säkerställa att dennas krav uppfylls. 
Också i denna bok finns en redogörelse för produktutvecklingens faser. 

• Förstudie, med förutsättningslös problemanalys, marknad, teknik och design undersöks 
och helst ska olika kompetensområden behandlas redan här för att få en bred syn på 
problemet. Förstudien ska leda till en kravspecifikation som ska ställa upp vad produkten 
ska utföra, under projektets gång kommer man sedan svara på hur detta ska ske. Det är 
viktigt att veta att det finns ett behov på marknaden innan man startar igång ett projekt. 
Om man noga undersöker specifikt vad kunden vill ha och ställer upp noga uttänkta 
kundkrav kan man undvika ”trial-and-error” med stort antal prövningar och 
omkonstruktioner vilket är mycket tidkrävande. 

• Produktspecificering, ska specificera vad som ska blir resultatet av 
produktframtagningsprocessen. Specifikation ska också fungera som en referens när den 
slutliga lösningen sedan utvärderas.  
Relevanta kriterier för målspecifikationen kan delas upp i tre delar: de från en början 
givna i uppgiften, de som tillkommer i samband med analysen av uppgiften och de som 
är följder till valda konstruktionslösningen.  
Man kan även dela in kriterierna i två delar: den första är kriterier som är kopplade till 
produktens förväntade funktion och den andra de som sätter gränser för vilka 
produktlösningar som är tillåtna.  
Man kan också dela upp kriterierna krav och önskemål. 
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• Konceptutveckling och konceptgenerering. Ett produktkoncept är första ansatsen till lösningen 
till ett konstruktions problem. Koncept kan innehålla exempelvis preliminär produkt-
layout, utrymmesuppskattningar, preliminär ekonomisk uppskattning, beskrivning av 
lösningen genom skisser, kopplingsschema, fysiska prototyper och motivation för 
lösningen. 
Om man gör en bra funktionsanalys innan så blir det lättare att generera passande 
produkter och det är lättare att tänka i bredare banor då funktionerna inte är kopplade till 
en teknisk lösning. Det ger även en uppfattning av den totala funktionen för produkten 
och delfunktionernas samverkan.  
Det finns lite olika metoder för konceptgenerering, dels kan de ske genom kreativa 
metoder såsom brainstorming eller mer systematisk.  
I slutet av konceptfasen har man sammansatta delfunktioner som totalt uppfyller 
produktspecifikationens krav. 

• Konceptutvärdering, de koncept man valt att gå vidare med värderas i förhållande till hur väl 
de uppfyller produktspecifikationer. Detta är inte helt lätt att utföra då vissa egenskaper 
är svåra att mäta kvantitativt, en egenskap kan påverkas av många olika egenskaper, 
egenskaperna värderas olika från olika intressenter och fullständig information om 
lösningarna existerar inte i det här stadiet.  
Verktyg för detta kan vara simuleringar, beslutsmatriser, enklare beräkningar och 
provningar på prototyper. 

• Konfigurering och detaljkonstruktion, i det här stadiet ska den valda konceptlösningen 
vidareutvecklas så den uppfyller kriterierna och blir en fungerande produkt. 
Slutprodukten ska bli en funktions- och användarriktig produkt som ska vara möjlig att 
tillverka. Detaljkonstruktionen bestäms här, dimensionering och val av standard 
komponenter görs och om nya unika detaljer behövs konstrueras dessa. 
Produktarkitektur bestäms och produktens layout beskrivs.(arkitektur: uppbyggnad av 
funktionsrelaterades dellösningar, hur dessa arrangeras, gränssnitt emellan dem, olika sätt 
att gruppera funktioner, layout: hur de olika delarna av produkten arrangeras i rummet 
och förhållandet mellan dessa, olika sätt att arrangera samt placering av fysiska 
komponenter) 

• Prototyper, det finns många olika sorters prototyper. Det kan ske som simuleringar via 
dator(virtual protyping) med CAD(Computer-aided design). Man kan då analysera 
geometrier från olika vinklar, göra animationer och mekaniska rörliga sammansättningar. 
Med CEA(Computer aided engineering) kan man testa produktens prestanda med 
simuleringar av driftfall med parametriska modeller.  
Det finns också olika sorters fysiska modeller: Mock-ups(visar färg, form och 
ytegenskaper), funktionsprototyper(verifierar teknisk lösning, provas i laboratorium), 
nollserie(prototyper som är kompletta anpassade för serieproduktion, fältprovning) och 
slaktprov(överbeskattning av maskinen)  

• Tillverkningsanpassning, produkten utformas med mål att bli processriktig så att den kan 
tillverkas och monteras, interaktionsriktig och ekonomisk riktig. 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, ss. 115-125) 
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A3 Ergonomi 
 

Ergonomi är en viktig aspekt vid produktutveckling och därför har detta ämne undersökts. Detta 
avsnitt behandlar därför grundläggande lära om ergonomi. 

Idag finns som nämnt inget gripverktyg att fästa på pumpen, utan all förflyttning sker utan några 
hjälpmedel. Det innebär bland annat upprepade kroppsböjningar med tunga lyft. Ett verktyg 
skulle gynna den ergonomiska arbetssituationen för operatören och underlätta dennas arbete. 

Ergonomi innebär att arbetet anpassas till människan i syfte att förebygga risk för ohälsa 
och/eller olycksfall. Hänsyn tas då till varje individs naturliga förutsättningar och begränsningar 
vid exempelvis utformning av arbetsplats, arbetssätt eller produkt.  
Belastningsskador kan uppstå under mindre bra ergonomiska förhållanden. Det kan vara vid 
arbeten som kräver upprepade böjningar och kroppsvridningar, arbeten med relativt tunga lyft 
ofta eller de som har ensidiga arbeten med ett statiskt muskelarbete. Rent allmänt är även rätt 
belysning viktigt och variation av arbetsställning med regelbundna pauser.  
Bra ergonomiska förutsättningar generar generellt sätt i högre prestationsförmåga som i sin tur 
leder till högre produktivitet med bättre kvalitet i arbetsinsatsen.(ergonomi, n.d.) 

Det finns vissa övergripande punkter som bör tas hänsyn till när man utvecklar nya verktyg:  

• Handstorlek och handstyrka för den aktuella brukargruppen  
• Arbetsställning  
• Handledsställning  
• Grepptyp  
• Skänklarnas spann, form och egenskaper  
• Yttryck och ytans egenskaper  
• Vikt  
• Yttre krafter (vad som krävs för att använda verktyget, t.ex. för att föra en sax framåt)  

Dessa punkter är hämtade från häftet Greppet direkt (johansson, 2009, p. 9) av Märta 
Fritz. 

Verktyget som tas fram under detta projektarbete kommer främst behandla ergonomi med fokus 
på händer. Detta eftersom telfern kan reglera höjden vid användning och verktyget kommer göra 
att inga lyft krävs. 
Fokus ligger därför på handgrepp och handkraft för att ge en större förståelse för vilka olika 
typer av belastningsskador som kan uppstå vid exempelvis felaktig användning eller oergonomisk 
utformning.   
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Handtaget på ett handverktyg är den del som har mest direkt kontakt med handen eller händerna 
på operatören. Handtagets utformning påverkar således direkt användbarheten och 
komfortnivån av verktyget under operation. Väl utformat handtag resulterar också i naturligare 
arbetsställningar och eliminerar skadliga lokala spänningar på operatörens händer.  
Arbetsställningen är en viktig utgångspunkt i valet av verktygshandtag. Från en ergonomisk 
synvinkel är målet att utforma handtag som tillåter operatören att tillämpa maximal kraft och 
grepp. Hand och underarm bör alltid vara i linje när kraft appliceras eftersom detta ger störst 
kraftöverföring. I tabellerna nedan redovisas maximal frivillig muskelbelastning (MVC) i Newton 
(N).  (ergonomi, 2006)  

 

 

Tab1. Maximal frivillig muskelbelastning (MVC) i Newton (N).  (ergonomi, 2006)  
Radial och ulnar böjning syftar på roteringen av handleden. Radial böjning är vid till exempel lyft och ulnar 
böjning är vid tryck nedåt. Dorsal och palmar böjning syftar på momentet som behövs vid exempelvis arbete med 
en rak skruvmejsel. Dorsal böjning är när en högerhänt person drar åt en skruv och palmar böjning är när man 
lossar på en skruv. 

Det finns också ett klassificeringssystem som ger typvärden för gripkrafter för kvinnor och män 
samt relativ fördelning av kraft och precision. Detta klassificeringssystem är ett resultat av det 
stora svenska handverktygsprojektet under 1980-talet och visas nedan. 

 

Figur 4 (Hägg, 2001) Gripkrafter för män och kvinnor vid olika grepp 

Stående ställning Män[N] Kvinnor[N] 
Tryck framåt, rak arm 450 340 

Dra baklänges 400 300 
Tryck ned, rak arm 600 450 

Radiellt lyft 50 30 
Ulnart tryck ner 75 50 

Dorsalt tryck 75 50 
Palmart tryck 55 35 

   

Sittande ställning Män[N] Kvinnor[N] 
Tryck framåt, rak arm 275 180 

Dra baklänges 250 170 
Radiellt lyft 50 30 

Ulnart tryck ner 75 50 
’Dorsalt tryck 75 50 
Parmart tryck 55 35 
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Inom ergonomi skiljer man olika typer av yttre belastningar. Dessa är matningskraft, 
reaktionsmoment och yttryck.  

• Matningskraften är den kraft som behövs för att trycka ett verktyg mot ett arbetsobjekt. 
• Reaktionsmomentet är en rotationsrörelse tillsammans med ett dynamiskt moment i 

verktyget. Dessa krafter påverkar och resulterar i olika belastningar för operatören 
beroende på vilket arbete som utförs, vilken arbetshöjd, typ av verktyg och 
handtagsutformningen.  

• Yttryck är trycket som uppstår vid kontaktytan mellan hand och verktyg.  
Krafter och moment på verktyg överförs i de flesta fall via handen som utgör 
slutpunkten i det länksystem som hand och arm utgör. Detta ger upphov till ett lokalt 
yttryck i handen som beror på kraftens storlek och ytan som kraften fördelas över.  
Handflatorna är den yta som är har störst kontakt med föremål och verktyg. För att 
undvika lokala överbelastningar bör trycket fördelas jämnt över en så stor yta som 
möjligt.  
Även huden på handens insida påverkas av kontakten med verktyg och grepp, vilka delas 
upp i mekanisk, termisk och kemisk påverkan. 

o Den mekaniska påverkan beror på den yttre kraftens riktning.  
En vinkelrät kraft kan leda till att blodcirkulationen stryps på grund av att huden 
med dess blodkärl pressas ihop. Vid ett tryck på 50 kPa är strypningen total.  
En tangentiell kraft ger mer påtaglig effekt på huden på grund av friktionskrafter 
när verktyget trycks mot huden och samtidigt rör sig längs huden. Vilket kan leda 
till hudrodnad och till slut blåsor vid längre exponering.  Vid långvarig låg 
exponering kan huden bli tjockare och valkar kan uppstå.  
Helt torr hud ger minst friktion medan en svettig hud ökar friktionen. 

o Vid en kemisk påverkan exponeras huden för skadliga ämnen eller ämnen som ger 
allergiska reaktioner, t ex nickel som förekommer i vissa stållegeringar kan ge 
allergier och eksem. Många verktyg på marknaden innehåller och avger nickel vid 
användning. Det finns även lösningsmedel som tas upp via huden som ger 
upphov till olika toxiska effekter. 

o Vid en termisk påverkan ligger smärttröskeln vid ca 43º C för värmesmärta och 
brännskada vid långtidsexponering. Köldsmärta ligger på ca 15º C, känselbortfall 
ca 7º C samt förfrysning vid ca 0º C.   
Höga och låga temperaturer kan accepteras under korta tider. Alla material har 
olika värmeledningsförmågor, metaller med hög värmeledningsförmåga har en 
skadligare påverkan än till exempel trä. 

 

Vid verktygsutformning finns det några allmänna principer att utgå ifrån: 

• Ett verktyg ska vara så lätt som möjligt för att tillföra så liten extra belastning som 
möjligt om det inte har betydelse för funktionen. En maximal vikt på 1.75 kg för 
precisionsverktyg och 2.3 kg för övriga. 

• För minsta möjliga belastningsmoment bör tyngdpunkten ligga så nära handleden som 
möjligt, undantag finns naturligtvis för vissa verktyg som av funktionsskäl har 
tyngdpunkten långt ifrån handen.  

• Verktygets grepp bör efterlikna handens funktionella viloställning eftersom den är minst 
belastad då (se bild) och handleden ska vara rak. (johansson, 2009) 

• Handtagets bredd bör vara mellan 50- 60 mm, tjocklek runt 35 mm och längden bör 
minst vara 120 mm på cylindriska handtag.  
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• Undvik att göra fördjupningar på handtaget för fingrar etc. eftersom dess läge är 
beroende av handstorleken. 

• Greppspann/skänkelavstånd bör ligga mellan 45-70 mm beroende på handstorlek för få 
optimal kraftutveckling och överföring till verktygets effektdel. Effektdelens position i 
förhållande till greppdelen bör vara lämpligt placerad så att en rak handled kan uppnås. 
(Se bilder) 

  

Figur 5  Den vänstra bilden visar den raka länken mellan hand och underarm som bör strävas efter. Den högra 
bilden visar viloläget då det naturligt uppstår en rak linje mellan hand och underarm (johansson, 2009, pp. 4-5)  

 

Det är inte bara utformningen av handtaget som är av betydelse, utan även val av material som 
påverkar bland annat friktionen mellan hand och handtag. 
Friktionen är beroende av material och dess struktur men också förekomst av föroreningar, 
svett, olja och liknande. Fukt höjer friktionen på porösa material och sänker för icke porösa. 
Friktionen ska inte vara för hög så att händerna kan ta skada men inte heller för låg så greppet 
glider.  

Hårdheten i materialet är också viktig när det gäller vibrationsdämpning, jämn fördelning av 
yttrycket, kraftöverföring och kraftfördelning. För mjukt material innebär att gripkraften måste 
ökas för att bibehålla kontrollen över verktyget.  
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A4 QFD 
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A5 Morfologisk matris 
 
Funktion      

Fäste till telfer 

 
        C-krok 

 
Ring 

  
Slutande krok 

  

Mekanisk 
kraft- 

överföring 

1Fjäder  
Självhämmande 

med tyngraft 

2Spännband 
3Kugghjul 

 

Fästen i pump  

 
Geometriskt 

 
 

Fjäderkraft 
 

 
Friktion 

  

Fäste i pump, 
utformning 

 
Rak 

 
Konisk 

 
Triangel 

 
Rund 

 

Manövrerings
handtag,  

manövrering 
 

 
 

4. Tryckkraft, 
lodrät 

 

 
 

Drag- eller 
tryckkraft, 

vågrät 

 

 

 
5. Hoptryckande 

kraft 

 
 

Roterande 
rörelse 

 

Manövrerings
handtag., 

utformning  
 

Pinnformat 
efter 

handgrepp 

6. Vinklad form 

 

 
7. Sluten form 

 
8. T-formad 

 
 

C-formad 

Tabell 2. Bildkällor: 
Fäste till telfer: (förankra, u.d.) 
Mekanisk kraftöverföring: (rinab, u.d., s. 1) (Clas ohlson, u.d., s. 2) (Dreamstime, u.d., s. 3) 
Fästen i pump: 
Fäste i pump, utformning: 
Manövreringshandtag, manövrering: (Knifecenter, u.d., s. 4) (TGR, u.d., s. 5) 
Manövreringshandtag., utformning: (Bicyclehero, u.d., s. 6) (Wellgain-steamcare, u.d., s. 7) (Fleetfarm, u.d., s. 7) (Racethedragon, u.d., s. 8) 
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A6 Konceptskisser, fastspänning 
Detta kapitel visar de första skisserna då många olika idéer skulle tas fram. 

1. Två C-krokar formade efter pumpens profil hänger i varsin kedja. Vid fastsättning hakas piggarna först fast 
i lyfthålen på sidorna av pumpen, för att spänna fast verktyget för man ner handtaget så långt det går. I 
handtaget (se figur till höger) finns det kuggar som kedjan fastnar på vilket låser fast verktyget. För att lossa 
verktyget greppas handtaget med en viss kraft för att lösgöra kedjan från kuggarna, då går det att föra 
handtaget uppåt igen och C-krokarna går att lossa. Den vänstra skissen visar verktyget fastlåst och den 
högra visar verktyget olåst.(se figur till vänster) 

 
2. Två C-krokar formade efter pumpens profil hänger i varsin kedja, i mitten av krokarna sitter en fjäder som 

spänns med handtaget. Vid fastsättning hakas piggarna först fast i lyfthålen på sidorna av pumpen, för att 
spänna fast verktyget för man ner handtaget som sitter på sidan av ena kroken. För att lossa verktyget förs 
handtaget uppåt och krokarna går då lätt att lösgöra. Den vänstra skissen visar verktyget fastlåst och den 
högra visar verktyget olåst.(se figur till höger) 

 

3. Två platta stålprofiler med fasta piggar för lyfthålen. Vid fastsättning hakas först piggarna fast i lyfthålen på 
sidorna av pumpen, för att låsa fast verktyget för man upp handtaget som sitter upptill på verktyget. Vid 
lossning av verktyget förs handtaget nedåt och verktyget går då lätt att lösgöra. Den vänstra skissen visar 
verktyget fastlåst och den högra visar verktyget olåst. 
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4. Den här gripklo liknande verktyget är en mycket enkel konstruktion med få delar, två rundstänger med 
handtag upptill. Det finns även en elastisk gummilist i mitten för att lättare kunna styra in piggarna i 
lyfthålen på pumpen. Vid fastsättning dras handtagen först isär, sen hakas piggarna fast i lyfthålen på 
sidorna av pumpen, för att låsa fast verktyget för man ihop handtagen igen. Gravitationen säkerställer att 
pumpen inte lossar från verktyget. Vid lossning av verktyget upprepas proceduren. Den vänstra skissen 
visar verktyget fastlåst och den högra visar verktyget olåst.(se figur till höger) 

 
5. Det här är en vidareutveckling på en klassisk gripklo, i mitten finns en gummilist för att lättare kunna styra 

in piggarna i lyfthålen på pumpen. Två rundstänger i olika längder sitter fast i handtaget och i varandra med 
en fjäder. Se handtaget mer detaljerat i figur till höger. Vid fastsättning trycks handtaget först ihop så att 
piggarna åker ut, efter det hakas piggarna fast i lyfthålen på sidorna av pumpen, släpp handtaget och 
piggarna åker in. Den vänstra skissen visar verktyget fastlåst och den högra visar verktyget olåst.(se figur till 
höger) 

 
6. Dessa verktyg är två olika versioner av samma princip, det enda som skiljer dem åt är handtagen upptill. 

Tekniken bakom är rullbandsfjädrar fästa på en rundstav, handtaget och piggarna nedtill (nedersta figuren 
illustrerar principen uppifrån sett). Vid fastsättning vrid eller tryck först handtaget för att få piggarna att åka 
in, placera balken över pumpen och släpp handtaget, piggarna åker in i lyfthålen på sidorna av pumpen. 
Vid lossning av verktyget upprepas proceduren. Den vänstra skissen visar verktyget fastlåst och den högra 
visar verktyget olåst. 
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7. Detta verktyg är en liknande konstruktion som den föregående men tekniken skiljer sig avsevärt. På höger 
sida finns det en fast pigg, på vänster sida finns en rörlig fjäder pigg. Figur till höger illustrerar den rörliga 
piggen. Vid fastsättning placeras balken över pumpen i rätt läge, fixera ena piggen och tryck efter det in 
den andra piggen. Vid lossning av verktyget dras piggen ut och går då lätt att lyfta av. Den vänstra skissen 
visar verktyget fastlåst och den högra visar verktyget olåst.(se de två figurerna till höger)  

 
8. Genom att dra spaken snett ner till vänster trycks mittenpartiet ihop och lossnar från pumpen. Pumpen 

hålls annars kvar självhämmande med hjälp av gravitationen. 

 
9. Genom att pressa ner handtaget snett till vänster förs handtagsdelen nedåt längs mittenpinnen och 

fästpinnarna förs utåt. Pumpen hålls annars kvar självhämmande med hjälp av gravitationen. 
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10. När verktyget hänger trycks den M-formade ställningen upp mot mittenpartiet och hindras av två öglor, 
när denna sedan pressas ner pressas ställningen åt sidan och pumpen kan lossas.  
 

11. Två korsande metalldelar pressas samman med en ring som är fäst i telfern. När ringen förs neråt(figur till 
höger) säras metalldelarna och pumpen lossas. Pumpen hålls kvar självhämmande med hjälp av 
gravitationen. 

 

 

 
12. Delen längst till höger kan rotera kring den lodräta delen närmast till höger om pumpen. Den rörliga delen 

spänns när kedjan är spänd och pressas då längs pumpens ena sida. När kedjan inte längre är spänd så 
kommer den rörliga delen inte längre vara i kontakt med pumpen då denna roteras medurs., se figur till 
höger. 
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13. De två vänstra delarna kan rotera kring en axel som sammanbinder dessa med den tredje delen som fästs 
på höger sida om pumpen. När dessa dras uppåt kommer dessa två att pressa mot vänster sida om 
pumpen, se figur till vänster. När dessa inte längre är spända och den övre delen förs nedåt åt höger 
kommer den undre delen roteras medurs runt axelns och då inte längre vara i kontakt med pumpen, se 
figur till höger. 

 
14. Verktyget spänner fast pumpen med hjälp av fjädern som trycker två korsade delar ifrån varandra, figur till 

vänster. När fjädern sedan pressas samman lossas pumpen, se figur till höger. 

 

15. När fjädrarna är spända pressas delarna på sidan ihop samtidigt som de två vågräta delarna pressas isär, se 
figur till vänster. När fjädrarna sedan pressas ihop trycks de sedan i sidled längs den vågräta delen ovanför 
pumpen och pumpen kan lossas, figur till höger. 
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16. I mitten är en tyg- eller plastklädd fjäder monterad runt två remmar som är fästa på varsin sida om 
verktyget, se figur till vänster. När fjäderns pressas ihop spänns inte längre remmar vilket resulterar i att 
delarna på sidan av verktyget som håller fast pumpen inte heller dras ihop längre. Pumpen kan då lossas. 

 
17. De två siddelarna har kugghjulsformade överdelar och i mitten sitter en pinne med gängor som dessa hålls i 

kontakt med. När denna pinne förs nedåt roterar kuggarna neråt längs pinnen och pumpen lossas.

 
18. Den högra delen som är i kontakt med pumpen sitter på en skena och pressas mot pumpen med hjälp av 

en fjäder. När denna sedan pressas samman rör sig denna del bort från pumpen längs skenan och pumpen 
kan då lossas, se figur till höger. 

 

19. En fjäder håller en pinne på plats i lyfthålen, när denna fjäder dras ut till höger med hjälp av det vänstra 
handtaget så följer denna fästpinne med och är då inte längre i kontakt med pumpen. Ett gångjärn som inte 
är uppritat krävs för denna lösning vid manövrering eller ett flexibelt material. Till höger visas närbild på 
fästpinnen. 
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20. På vänster sida finns en fjädrande pinne i lyfthålet, när denna dras ut följer fjädern med och pumpen kan 
lossas. När pinnen släpps åker den tillbaka till ursprungsläge. Till höger visas närbild på fästpinnen.

 
21. Den vänstra spaken är rörlig och spänd i förhållande till den andra spaken, se figur till vänster. När denna 

sedan kläms ihop till höger pressas även fjädern ihop och den korsande nedre pinnen förs då till höger 
vilket gör att pumpen kan lossas. Se figur till höger. 

 

22. I den rörformade delen finns en fjäder som håller inne en gripklo, när det T-formade handtaget sedan 
pressas neråt mot rördelen pressas även gripklon ut och trycker inte längre fast pumpen. 
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A7 Elimineringsmatris 
 

 
Koncept att gå vidare med: 
5, 7, 8, 13, 14, 18, 19 och 21.  
I rapporten har dessa fått nya namn A-H 
 

5 = A 
7 = B 
8 = C 

13 = D 
14 = E 
18 = F 
19 = G 
21 = H 
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A8 Förklaring till kriterier 
 

1. Lätt att använda 
Hur lätt verktyget är att manövrera för operatören, exempelvis om det är lätt att applicera 
verktyget på rätt ställe på pumpen 

2. Få delar 
Hur många komponenter som verktyget totalt består av 

3. Stabil konstruktion 
Hur robust utformningen är av komponenter och om sammanbindningarna mellan 
komponenterna anses pålitlig 

4. Risk för skada 
Hur stor skaderisk det tros vara för operatören vid användning av verktyget, exempelvis 
klämrisk 

5. Snabb applicering 
Hur lång tid det kan tänkas ta att fästa verktyget på pumpen 

6. Låg krävd kraftansträngning 
Hur mycket kraft som operatören behöver applicera för att påverka verktyget 

7. Lågt underhåll 
Om det exempelvis finns små skrymslen där smuts kan fastna, verktyget behöver smörjas 
eller om en fjäder kan behövas bytas 

8. Lätt att manövrera med en hand 
Hur enkelt det anses vara att styra verktyget utan att ta hjälp av båda händerna 

9. Ergonomisk handrörelse 
Hur ergonomisk handrörelsen är för att manövrera verktyget anses 

10. Tydligt formspråk 
Hur lätt det är att förstå hur verktyget ska användas på rätt sätt 

11. Balanserat lyft 
Hur väl pumpen hålls balanserad med hjälp av verktyget när pumpen transporteras via 
telfern 

12. Hållbar konstruktion 
Hur hållbar konstruktionen anses, kan påverkas av exempelvis material, 
hopsättningsmetod och dimensionering 

13. Få arbetsmoment 
Hur många arbetsmoment som operatören totalt måste utöva för att fästa verktyget på 
pumpen och sedan lossa detta 
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A9 Pughs matris, relativ beslutsmatris  
 

 
 

 

Figur 6 Pughs relativa beslutsmatris 

   

Gammalt 
namn(A6) 

 Nytt 
namn 

5 = A 
7 = B 
8 = C 

13 = D 
14 = E 
18 = F 
19 = G 
21 = H 
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A10 Pughs matris, Viktning av kriterium 
Eftersom att de ställda kriterierna inte alla har lika stor betydelse utfördes även en 
viktbestämningsmatris. Där alla kriterierna parvis jämfördes med varandra, är kriteriet viktigare 
ges det en 1, lika viktgt 0,5 och är det andra kriteriet viktigare en 0. Totala poängen per kriterium 
summeras sedan och divideras med totala poäng.

 

Figur 7 Viktbestämningsmatris 

För att sedan överföra denna skala till en skala 1-10 så ges kriteriet med högsta relativa 
summa(σIMAX) maxvärdet(wIMAX) i skalan. Sedan beräknas övriga viktkriterier i proportion till 
denna med de relativa summavärdena enligt formel nedan: 
wI=( σI/ σIMAX) wIMAX 

wIMAX : Maxvärdet i skalan σIMAX : Högsta relativa summa 
wI:  Viktfaktor  σI:  Relativa summan 
  

 

Figur 8 Skalade viktfaktorer 
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A11 Viktningsmatris  
 

För att sedan kunna avgöra vilket av de tre koncepten B, C och H så används en kriterium 
viktningsmatris där uppfyllnad av det viktade kriteriet undersöks. 
Kriterium står som i Pughs till vänster och de tre kvarstående lösningsalternativen i raden längst 
upp. Bredvid kriterierna står viktningen(w) och sedan väljs en ny skala(1-5) som ska representera 
hur väl ett lösningsförslag uppfyller det behandlade kriteriet. Denna faktor kallas v och ger i det 
här fallet en subjektiv bedömning av lösningsförslagen. 
Det ideala fallet skulle då uppfylla alla kriterier med 5 på skalan och skulle då få totala poäng(t) w 
multiplicerat med 5. 
Den totala poängen räknas sedan ihop och gav utslaget att koncept B var det bästa följt av 
koncept H och till sist koncept C. 

 

 

Figur 9 Kriterieviktningsmatris 
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A12 Kraftanalys 
För att kunna avgöra ungefär vilka krafter som krävs har två fall undersökts. Dels ifall all kraft 
från pumpens vikt endast tas upp av fäststiften och dels om piggarnas geometriska utformning  
försummas och alla fasthållande krafter måste komma från krafter applicerade på pumpens sidor. 
I den slutgiltiga konstruktionen kommer det antagligen vara en kombination av både sidokraft 
och kraft ovanifrån på piggarna. 
 
Fall 1 
Sökt 
Krafterna FR1 och FR2 som påfrestar piggarna  
 
Givet   
Massa, m ≈ 20 kg 
Gravitation, g ≈ 9.81 m/s2 
Lösning 
Formler: 
↑ΣFy = 0 
Den resulterande kraften R är lika stor som tyngdkraften Mg och FR1 = FR2. 
↑: R – 2 FR = 0  
FR1 = 𝑅

2
 = 𝑀𝑀

2
 ≈ 200

2
 = 100 N. 

Svar: Stiften påverkas av en kraft uppifrån på ca 100 N vardera. 
 
Fortsättning fall 1 
Sökt 
Skjuvspänningen, τ, på stiften och maxial tillåten skjuvspänning, τtill.  

Givet   
Kraften på ett stift, F≈ 100 N 
Radie,  r = 4 mm = 0,004 m 
Säkerhetsfaktor,  ns antas till 2 
Sträckgräns stål, σtill  ≈ 200 N/mm2 
 
Lösning 
Formler: 
τ=𝐹

𝐴
   (ekv1) 

A =  𝜋𝑟2   (ekv2) 
τ till = 0,6 * σtill   (ekv3) 
σtill = 

σ𝐵𝑟𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑠

    (ekv 4) 
 
ekv. 1 och 2:   τ = 100

𝜋0,0042
   1989436,789 Pa ≈ 2 N/mm2 

 

ekv. 3 och 4:  τ till  = 0,6×200
2

 = 60 N/mm2 

 
Svar 
Skjuvspänningen på vardera stift blir ca 2 N/mm2, vilket inte utgör någon fara för 
konstruktionern eftersom den tillåtna skjuvspänningen är betydligt högre. 
  

Figur 10 FR:kraft på 
piggarna, R 
resulterande kraften 
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Figur 4 

Figur 5 

Fall 2 
Sökt 
Normalkrafterna, N1 och N2, som den tryckande sidokraften från verktyget måste övervinna om 
stiften försummas. 
 
Givet  
Massa(m)≈ 20 kg 
Gravitation ≈ 9.81 m/s2 
Bredd,  B ≈ 0,2 m 
Höjd, H ≈ 0,135 m 
 
Lösning 
Formler: 
FF = Nμ (ekv1) 

μ: Friktionskoefficienten 
Vid jämnviktsläge 
→ΣFx = 0 (ekv2)  
↑ΣFy = 0 (ekv3)  
ΣM. = 0 (ekv4) 
F: Kraft M: Moment 
 
→ΣFx = 0 
→: N1 – N2 = 0 N1 = N2 
↑ΣFy = 0 
 
Antagande att FF1 = FF2  
↑: 2FF – mg = 0 FF = 𝑚𝑀

2
–  

 
ΣM. = 0(runt pricken i nedre vänster hörn av pumpen) 
- mg(𝐵

2
) - N1(

𝐻−𝑥
2

) + N1(
𝐻−𝑥
2

) + F2*B = 0    

- mg(𝐵
2
) + F2*B = 0 F2 = 

mg(𝐵2)

𝐵
= 𝑚𝑀

2
 

 
Insatt med ekv1: 
Nμ = 𝑚𝑀

2
  N = 𝑚𝑀

2𝜇
 

 
Svar  
Kraften som verktyget måste trycka med om endast friktionskraften ska kunna hålla uppe 
pumpen är N1=N2 =FR1=FR2 = 𝑚𝑀

2𝜇
≈ 100

𝜇
 N 

Om man antar ett värde 𝜇=0,5 för metall mot gummi vid torr yta blir det ca 200 N per sida. 
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A13 Konceptskisser, vidareutveckling 
 

 
 
 

0. Grundfigur 

 

 
A1 Länkarm som i rakt horisontellt läge förhindrar rörelse av den rörliga delen.  

+ Enkel konstruktion  - Kan lätt låsas om man råkar kommer åt handtaget. 

 
A2 Samma princip som ovan 

+ Enkel konstruktion  - Kan lätt låsas om man råkar kommer åt handtaget. 
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A3 Någon form av rak kugg som möjliggör justering. Fjädrande tryckskruv låser fast rörelsen i sidled, vid 

tillräcklig handkraft kan den rörliga delen föras längs skenan. 
+ Reglerar sig själv   - Fjädrande tryckskruven behöver antagligen 
bytas ut regelbundet 
 
 

 
A4 Liknande princip som ovan, den hindrande fjäderskruven skulle även kunna gå igenom hela skenan och på 

så vis stoppa den rörliga delen, rak kuggen kan då tas bort. 
+ Säker låsning   - Något oergonomisk  

 
A5 Genom att trycka ner den övre spaken så tappar den kontakt med rakkuggen och den rörliga delen kan då 

föras längs skenan. 
+ Säker låsning   - Kräver kraft ner mot verktyget 
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A6 Tanken är att när alla leder som i läge ett är i vertikalt läge så kan den hindrande pinnen stå emot 

horisontella krafter från den rörliga delen.  
- Osäker och osmidig lösning 

  
A7 Fjädern ser till att piggarna trycks emot tätt, hålsrummet i mittlänken tillåter lite spelrum i horisontelt läge 

vid fastspänt läge. Men aldrig så mycket att piggen skulle kunna hoppa ur. 
- Enkel konstruktion   - Kan lätt låsas upp om får stöt på handaget 
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A14 Konceptskisser, skena 
 

Gul: Den rörliga delen 
Orange: Skena 
Alla a-bilder illustrerar skenan i genomskärning och b-bilderna skenan från sidan, sett utifrån. 
1. En c-formad skena och passande geometri för den rörliga delen 
2. De gråa elipserna illustrerar hjul som ska underlätta den horisontella rörelsen. 
3. Skenan består av två horisontella lösa delar som pressas samman med muttrar(de grå 
rektanglarna) 
4. På vardera sidan om skenan finns det håligheter där den rörliga delen sticker ut för att ge extra 
stadga. 
5. På ovansidan om skenan finns det en hålighet där den rörliga delen sticker ut för att ge extra 
stadga. 
6. Bilden visar skenan från sidan i genomskärning, den lösa delen kan också göras mer stabil med 
förlängning i rörelsens riktning. 

1a.  1b. 2a  2b.   

3a. 3b. 4a. 4b.  

5a. 5b 6.  
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A15 Material 
 

En utredning av olika sorters material gjordes för att lättare kunna välja konstruktionslösning. De 
materialen som undersökts är aluminium, stål och termoplast. 

Vikten för ett handverktyg bör inte överstiga 2,3 kg enligt ergonomiska riktlinjer och måste klara 
av en del påfrestningar. Därför bör materialet vara lätt och med hög hållfasthet.  
 
Fördelarna med aluminium är förutom låg vikt med en densitet på 2700 kg/m3 så har den en hög 
styrka, är lätt att forma i olika extraherade profiler, korrosionsbeständig och återvinningsbar.  
En vanlig legering som används till aluminiumprofiler är med magnesium och kisel. Denna heter 
6000-serien och erhåller bra hållfastegenskaper.  
(aluminiumriket, u.d.) 

 
De flesta verktyg och lyftbalkar är tillverkade av konstruktionsstål på grund av dess seghet och 
goda svetsbarhet.  Densiteten ligger på 7850 kg/m3 vilket är ca 3 gånger högre än aluminium. 
(konstruktionsstål, 2015) 
Ett verktyg tillverkad av stål bör ytbehandlas för att uppnå en längre hållbarhet, även om stålet 
inte vistas i en fuktig miljö. 
Fästelement som till exempel brickor, skruvar, muttrar och fjädrar är ofta tillverkade i stål.  
 (begroup, u.d.) 
 

Termoplaster är ett lätt material som är starkt och tåligt samt resident mot många kemikalier. 
Materialet är också flexibelt och anpassningsbart, det går att tillverka komplicerade former och 
detaljer i ett moment genom till exempel formsprutning eller vakuumformning. Termoplaster är 
även återvinningsbara genom omsmältning. (plastformning, u.d.) 
 

Tillverkningen av gripverktyget kan lösas på flera olika sätt. Extruderade profiler i olika storlekar 
kan skruvas eller svetsas ihop till en ram som utgör själva skelettet i konstruktionen.  

Ett annat sätt att tillverka gripverktyget på är genom till exempel formsprutning av termoplast. 
Detta skulle dock kunna bli väldigt kostsamt då formen skulle behövas tas fram unikt just för 
detta verktyg.  
En annan metod är genom 3D-skrivare eller sintring vilket fungerar både i plast och metall.  
Dessa tillverkningsmetoder är utmärka för att ta fram komplicerade geometrier och 
oregelbundna. Däremot kan bearbetning som till exempel att borra hål bli svårt speciellt i en 
hård plast eftersom plasten kan spricka eller smälta av friktionen.    

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Seghet
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A16 Beräkning av nominell livslängd för 
kullagret i skenstyrningen. 

 

Skensystemet är från Rollco och har modellnummer: SBI20SL-MF-1-K1-150-15-15. 

Sökt 
Hur många gånger vagnen kan röra sig fram och tillbaka på skenan. 
 

Givet  
Last   P = 100 N  
Grundläggande dynamisk belastning  C = 22 200(tabellvärde för skenstyrningen) 
Skenans längd   Lskena = 150 mm 
Sträcka som vagnen inte åker på Lslider = 21,42 mm 
Exponenten 3 gäller för kullager 
 
Lösning 

Formler: 
Nominell livslängd: L = ( 𝐶

𝑃
 )3 * 50 

L: Nominell livslängd[km] 

L = ( 22200
100

 )3 * 50 = 547052400 km =547052400000 m 

Total längd som vagn högst rör sig på = 150 – 21.42 =128,58 mm = 0,12858 m 
 

547052400000
0.12858

 = 4254568362000 ≈ 4254 miljarder gånger 

 

Svar 
Vagnen kan åka fram och tillbaka 4254 miljarder gånger. 

  



34 
 

Figur 6 (Sodemann, 2015) 

A17 Fjäderkraftsberäkning 
 

Fjädern på verktyget är en tryckfjäder serie B C08500683500S rostfri tråd ⌀1.73 mm från 
Sodemann Industrifjedre A/S.  
 
Sökt 
Kraftspannet för Fn i konstruktionen. 

Givet 
Max fjäderkraft  FnMax = 40.53 N
   
Fri längd   L0 = 88.90 mm 
Max belastningslängd  Ln, = 46.43 mm 
Max kompressionssträcka  Sn. = 42.47 mm 
Tråddiameter   d = 1.73 mm 
Ytterdiameter   De =21.59 mm 
Innerdiameter   Di = 18.13 mm 
Fjäderkonstant   k= 0.95 N/mm 
 
Lösning 
Formler: 
Fn = - k×x  där x = fjäderförlängning. 
 
I konstruktionen kommer fjädern vara förspänd med 5 mm, vilket kommer ge en kraft på 4,75N.  
Som max tillåter konstruktionen att fjädern trycks ihop till x = 42,15 mm vilket resulterar i att 
max kraft för användaren kommer bli ca 40 N. 
 
Svar Kraften kommer variera mellan ca 4.75–40 N. 
 

 

Figur 7 Diagram över fjäderkraften 
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A18 Sprängskiss och stycklista 

 

Observera att ritningen här är förminskad och därmed är inte skalan korrekt. 

A. Presspassat härdat stål stift 
B. Plattjärn i aluminium  
C. skruv M5x16 (Eugen Wiberger AB skruvar) 
D. U-profil i aluminium  
E. Skruv M5x16 (Eugen Wiberger AB skruvar) 
F. Telferfäste i aluminium  
G. Inställningsbult (Eugen Wiberger AB )  
H. Skruv (Mattssons i Anderstorp AB) 
I. Taggbricka (Bufab Bix AB AZ 6,4 stål )  
J. Plattjärn i aluminium  
K. Glidbussning (Igus ab ) 
L. Rundstång (BE Group Sverige AB, n.d.) 
M. Handtag i termoplast (Eugen Wiberger AB ) 
N. Skruv M4x8 (Mattssons i Anderstorp AB) 
O. Skruv M6x18 (Mattssons i Anderstorp AB) 
P. Skruv M5x6 (Mattssons i Anderstorp AB) 
Q. Fjäder 
R. Vagnfäste  
S. Glidbussning (Igus ab )  
T. Räls med vagn (Rollco skenstyrningar)  
U. Tryckskruv (Eugen Wiberger AB) 
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A19 Ritningar
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Fig 16 Alla ritningar ovan är förminskade, skalan är därför inte korrekt 
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A20 Uppfyllnad av kravspecifikation  
 

 BESKRIVNING KRAVSTÄLLARE UPPFYLLNAD 

1 Funktionskrav   

1.1 Verktyget ska utformas för att lyfta en 
pump som väger 20 kg 

Kund Ja, säkerställt med FEM-analys 
och uträkningar 

1.2 Verktygets geometri skall passa 
pumpens utformning och fixturer 
omkring 

Kund Ja, det är säkerställt med CAD-
modellering och förbjudna områden 
berörs inte 

1.3 Infästning ska ske via givna lyfthål Kund Ja, två stift har geometri för att 
passa hålen 

1.4 Cykeltiden för applicering av verktyg 
ska understiga 15 s 

Kund Bör testas för att kunna 
säkerställas 

1.5 Cykeltiden för att lossa av verktyg ska 
understiga 15 s 

Kund Bör testas för att kunna 
säkerställas 

1.6 Handkraften får inte överstiga 50 N Kund Handkraften kommer att variera 
mellan 4.75–41.7 N. 

1.7 Konstruktionen ska klara en livslängd 
på minst 20 000 lyft d.v.s 
kontruktionen ska klara statisk 
bärförmåga med säkerhetsfaktor två 

Kund Ja säkerställd genom kraft- och 
skjuvningsberäkningar och FEM-
analys.  

1.8 Montering och demontering ska ske 
mekaniskt 

Kund Ja, inga andra drivkällor har 
använts 

1.9 Verktyget ska gå att fästa på en telfer Kund Ja, det finns en ögla som passar 
telferns dimensioner och klarar 
lasten för både pump och verktyg 
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 BESKRIVNING KRAVSTÄLLARE UPPFYLLNAD 

2 Bruksanvisning skall finnas Arbetsmiljöverket Ja, bruksanvisning finns 

2.1 Lyftredskapet ska vara konstruerat för att 
motstå en statisk belastning av tre gånger 
bärförmågan utan att lasten frigörs även 
om kvarstående deformation uppstår 

SS-EN 13155, 5.1.1 
Lastbärande mekaniska 
delar 

Ja säkerställd genom kraft- 
och skjuvningsberäkningar. 

2.2 Lyftredskapet ska vara konstruerat för att 
motstå en statisk belastning av två 
gånger bärförmåga utan kvarstående 
deformation 

SS-EN 13155, 5.1.1 
Lastbärande mekaniska 
delar 

Ja säkerställd genom kraft- 
och skjuvningsberäkningar.  

2.3 Lyftredskap som är avsett för manuell 
manövrering ska vara försett med 
handgrepp, ordnade så att skador 
undviks. Speciella handgrepp krävs inte 
om egenskaper som utgör naturliga 
handgrepp byggs in. 

SS-EN 13155, 5.1.3 
Handgrepp 

Ja, handgrepp finns på 
verktyget 

2.4 Arbetsområdet ska vara synligt från 
manövreringsplatsen, hantering av 
verktyget ska vara synligt 

SS-EN ISO 1200-2, 4.2.1 
Geometriska faktorer 

Ja, allt manövrering är 
överskådlig för användaren 

2.5 Vassa kanter och hörn ska undvikas som 
kan orsaka skador, mjuka former är att 
föredra 

SS-EN ISO 1200-2, 4.2.1 
Geometriska faktorer 

Vassa kanter har eliminerats 

2.6 Ergonomiska principer ska beaktas vid 
konstruktion för att minska mentala eller 
fysiska påfrestningar hos operatören 

SS-EN ISO 1200-2, 4.8.1 
Att beaktas 
ergonomiska principer 

Ja, ergonomi har tagits i 
åtanke under hela 
produktutvecklingen 

2.7 Verktyget ska inte utsöndra farliga 
ämnen 

SS-EN ISO 1200-1, 4.8 
Risker orsakade av 
material och ämnen 

Lacken är beprövad och 
ofarlig, detsamma gäller 
handtaget 

2.8 Verktygets gränser och avsedd 
användning ska specificeras 

SS-EN ISO 1200-2, 5.1.3 
Riskreducering 

Designen har ett tydligt 
formspråk och 
färgmarkeringar har använts 
för att minimera 
felanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BESKRIVNING KRAVSTÄLLARE UPPFYLLNAD 
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4 Miljökrav   

4.1 Materialet skall kunna 
återvinnas/återbrukas 

Samhället Materialen i konstruktionen 
är metall och plast som kan 
antingen återvinnas eller 
återbrukas 

5 Produktionskrav   

5.1 Ingående komponenter skall kunna 
tillverkas med befintliga metoder eller 
vara standardkomponenter 

Tillverkaren Ja, komponenterna går att 
köpa in färdiga, som 
halvfabrikat eller tillverka 
med välkända metoder. 
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