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Sammanfattning 
Projektet grundar sig på en produktutveckling åt Cimco Marine AB. Projektet skall ta fram 
och utveckla ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt öppningsförfarande av Cimco Marines 
AB motorkåpa för nästa generations dieselutombordsmotor. Den nya motorkåpan kommer att 
tillverkas av ett nytt material och med en ny tillverkningsmetod. I samband med detta skifte 
vill Cimco Marine genomföra ett förbättringsarbete på motorkåpans öppningsförfarande. 
 
Arbetet berör motorkåpans öppningsväg, låsmekanismer, infästningspunkter och handtag. 
Detta för att optimera åtkomsten av motorns servicepunkter, underlätta daglig tillsyn och 
möjliggöra motoråtkomst till havs för eventuella reparationer.  
  
Projektet har innefattat problemanalyser, informationsinhämtning, analys av nuvarande 
lösning, konceptgenerering, konceptval och detaljkonstruktion. Erfarenheter och kunskaper 
från tidigare kurser som CAD, ritteknik, produktutveckling och hållfasthetsberäkningar har 
tillämpats vid behov.  
 
Projektgruppen har arbetat mot att presentera två koncept som alla uppfyller företagets 
kravspecifikation. Ett av koncepten har, i samråd med Cimco Marine AB, valts för 
vidareutveckling och konstruktion. 
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Abstract 
The base of this project is the development of a new product for Cimco Marine AB. The aim 
of the project is to further develop the existing, or design a completely new opening procedure 
concerning the motor cowling for the next generation of Cimco Marines diesel outboard 
motor. The new motor cowling will be produced in a different type of material and using a 
different manufacturing method. In connection with this change, Cimco Marine AB would 
like to make improvements in the opening procedure of the motor cowling. 
 
This project concerns the opening and locking device of the motor cowling, its attachment 
points and its handles. These improvements are made for optimizing the accessibility for the 
service points of the motor, facilitate the daily inspection and enable accessibility to perform 
eventual repair while at sea. 
 
The work procedure involves problem analysis, gathering of information, analysis of the 
existing solution, concept generation, choice of concept and detailed design. The project team 
has used experiences and knowledge from earlier university courses such as CAD, drawing 
techniques, product development and solid mechanics when it has been found appropriate. 
 
The project team has intended to present two concepts that meet the company’s requirement 
specification. In consultation with Cimco Marine AB, one concept have been chosen for 
further development and design.  
 
Key-words 
product development, product development process, outboard marine engine, cowling  



 



 

 

Förord 
 

Denna rapport är ett resultat av ett projektarbete som utfördes enligt ramen för kandidatarbete vid 
institutionen Tillämpad Maskinteknik,  programmet Maskinteknik med inriktning Innovation och 
Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Examensarbetet har förflutit enligt tidsplan. 

Projektgruppen har stött på problem och löst dem efter bästa förmåga med hjälp av stöd från vår 
handledare, information från tidigare kurser och kurslitteratur. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras projektets bakgrund, problembeskrivning, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Cimco Marine är ett svenskt företag beläget i Ängelholm. Företaget bildades 2012 med mål att ta 
fram en dieselutombordsmotor för yrkesutövare som kustbevakningen, sjöräddningen, tullverket, 
taxibåtar och marinen. Idag har företaget en 200 hästkrafter stark turbodieselmotor som heter Oxe 
Diesel. Motorn är spännande ur fler synvinklar än det faktum att den drivs av diesel. Bland annat 
har Cimco Marine ersatt den traditionella kraftöverföringen med kolfiberförstärkta kuggremmar.  

I samband med utvecklingen av nästa generations motor skall en rad punkter behandlas. En av 
dessa punkter är motorns öppningsförfarande.  

Den nya motorkåpan kommer att tillverkas av ett nytt material och med en ny tillverkningsmetod. 
I samband med detta skifte vill Cimco Marine även genomföra ett förbättringsarbete på 
motorkåpans öppningsförfarande. 

Delar som kommer att beröras är motorkåpans öppningsväg, låsmekanismer, infästningspunkter 
och handtag. Detta för att optimera åtkomsten av motorns servicepunkter, underlätta daglig tillsyn 
och möjliggöra motoråtkomst till havs för eventuella reparationer.  
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1.2 Problemdefinition 

Att vara till sjöss ställer höga krav på utrustningen. Det måste finnas en god säkerhetsmarginal och 
om något skulle gå sönder måste det finnas möjlighet att åtgärda eventuella fel ute på havet. 

Motorkåpan sitter idag monterad runt en axel i bakkant och med en låsmekanism i framkant.  För 
att komma åt vitala servicepunkter på motorn så måste hela den övre motorkåpan lyftas upp och 
sedan avlägsnas vilket inte är optimalt. Vidare har låsmekanismen visat sig ha för snäva toleranser 
mot låsaxeln, vilket gör att det svårt att låsa kåpan vid återmontering. 

Idag sitter det fyra kompletterande låsningar på utsidan av kåpan som kan anses estetiskt störande 
och som samtidigt skapar ett extra moment vid montering och demontering av kåpan.  

Cimco Marine vill underlätta åtkomsten av servicepunkter, öka åtkomsten till vitala delar vid 
eventuella motorproblem samt få till en bättre låsningsmekanism som ej kräver de fyra 
kompletterande låsningarna.  

Konkreta problem som skall lösas är: 

• Hur skall montering/demonteringen av motorkåpan optimeras? 
 

• Hur skall en låsning av motorkåpan konstrueras för att erbjuda fullgod låsning utan för 
snäva toleranser? 
 

• Hur kan åtkomsten av lås förbättras?  
 

• Kan handtag placeras ut för att underlätta demontering/montering av motorkåpan utan att 
ha en för stor negativ inverkan på designen? 
 

• Hur många fäst- och låspunkter bör finnas och var bör de vara placerade för att erbjuda 
tillräcklig hållfasthet? 
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1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att förbättra öppningsförfarandet av mellan och övre 
motorkåpa. Närmare mål är: 

• Ta fram två konceptförslag varav minst ett förslag ska vara en vidareutveckling av rådande 
konstruktion där samtliga förslag uppfyller kundens krav. 

• Skapa en principiell CAD-modell av det slutgiltiga förslaget. 

• Skapa ett minimum av åtta idéförslag. 

• Studera den ergonomiska aspekten med öppningsförfarandet.  

• Utföra och avsluta arbetet utefter angiven tidsram enligt ganttschema. 

• Om möjligt skall standardkomponenter att användas. 

 

1.4 Kravspecifikation 

Cimco Marine har försett projektgruppen med en lista med krav och önskemål, se bilaga A. Med 
den listan som utgångspunkt har projektgruppen tagit fram denna kravspecifikation. 

 

• Låsen till toppkåpan ska hålla för 3000 N, i vertikalstatisk belastning. 

• Minst en låspunkt på toppkåpan. 

• Det skall vara möjligt för användaren att öppna och lyfta av kåpan ståendes i båten. 

• Alla delar ska vara korrosionståliga mot saltvatten. 

• Användaren ska kunna öppna toppkåpan utan verktyg. 

• Kåpan skall kunna hanteras av en person. 

• Låsmekanismen skall vara en standardkomponent, tillgänglig från underleverantörer. 

• Konstruktionen ska rymmas i tillgänglig volym mellan aktuella kåpor och motor. 
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1.5 Lösningsmetoder och hjälpmedel 

Projektet kommer att genomföras med hjälp av nedan nämnda metoder. 

• Brainstorming 

• TRIZ 

• Beslutsmatriser, Pughs och Kesselrings  

• CAD-program  

• Adobe CS-paketet 

• Internetbaserad research  

• Traditionell handskissning 

• Funktionsanalys 

• Formstudie/ FFF/3d-printing 

• FEM – Finita elementmetoden 

• Persona och moodboard 

• Empiriska metoder 

 

1.6 Projektavgränsning 

Med hänsyn till de tillgängliga resurserna och den aktuella tidsramen har gruppen kommit fram till 
följande avgränsningar: 

• Projektets tidsramar är skall motsvara 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckor 
heltidsarbete. 

• De delar som berörs av projektet är låsmekanism, fästpunkter och öppningsförfarande.  

• Inga ekonomiska kalkyler kommer att göras.   

• Det kommer inte att tas någon kontakt med eventuella underleverantörer. 

• Projektgruppen kommer inte att ta fram någon prototyp. 

• Produktionsritningar av det slutgiltiga konceptet kommer ej att skapas. 
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1.7 Organisation 

Projektets organisation består av en grupp om två personer. Det utsågs ingen projektledare utan 
tidigare erfarenheter har visat vilka naturliga roller personerna i gruppen har. 
 

Marcus Johansson 070-636 00 89 MarcusJ4@kth.se   

Jens Windhamre 076-110 06 42 Jenswin@kth.se 
 

Handledare på Cimco Marine:  Mårtensson, Kristoffer 

Handledare på KTH:   Lange, Mark 

  

mailto:MarcusJ4@kth.se
mailto:Jenswin@kth.se
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2 Informationsinhämtning 

För att bilda sig en uppfattning av rådande marknad och för att skapa referensramar inför det 
fortsatta arbetet genomfördes olika typer av informationsinhämtning.  

 

 

2.1 Persona och Moodboard 

Personas används för att skapa en fiktiv urtypsperson. Syftet med en persona är att ta fram en 
gemensam bild av en tänkt användare av produkten. Genom en persona går det också lättare att 
förstå behov och mål som en slutanvändare kan ha. 
Genom personas skapas en länk mellan användare och produktutvecklingsarbetet, som hjälper till 
att styra projektgruppen.  

 

En moodboard är ett kollage av material såsom foton, materialprover, texturer och färger. En 
moodboard används för att förmedla känslor eller en stämning i en produkt. Inom 
produktutveckling används moodboards för att bland annat kommunicera olika stilar till andra 
avdelningar eller kunder. En moodboard ger ett bra diskussionsunderlag vid möten med kunder 
för att stämma av känslor och designspråk. Till en moodboard finns ofta en kompletterande 
persona. Se bilaga B, Persona och Moodboard. 

 
 

2.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalyser kan användas vid produktutveckling där produkten utvecklas efter krav från 
kunden. Produktens funktioner delas upp i huvudfunktion och delfunktioner. Blir de framtagna 
delfunktionerna uppfyllda blir produktens huvudfunktion likaså. Dessa funktioner beskrivs med ett 
verb och ett substantiv. För att sedan veta vilka funktioner som skall prioriteras klassificeras sedan 
dessa enligt: 

HF = Huvudfunktion 

N = Nödvändigt 

Ö = Önskvärd 

För att utröna vilka funktioner och egenskaper som en motorkåpa och dess låsmekanism bör ha, 
genomfördes en funktionsanalys baserad på den befintliga kåpan.  

Se bilaga C för komplett funktionsanalys. 
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2.3 Grundorsaksanalys – 5 x Varför? 

En grundorsaksanalys genomförs för att nå roten på ett problem. Genom att utgå från en punkt 
eller ett perspektiv för att utröna ett problem ger ofta en helt ny frågeställning. För att kunna gå till 
botten med problemet ställer man sig frågan ”varför?” ett flertal gånger (Österlin, u.d.). 
Projektgruppen utgår från en användare som befinner sig på en båt.  

Av grundorsaksanalysen kan det konstateras att låstypen och konstruktionen av kåpans infästning i 
bakkant utgör problem som bör behandlas.  

Se bilaga D för komplett grundorsaksanalys 

 

 

2.4 TRIZ 

Vad är TRIZ? 
TRIZ är en rysk förkortning som kan översättas till teori för innovativ problemlösning. Metoden är ett 
verktyg för att identifiera faktorer för att lösa tekniska problem. Grundidén med TRIZ är att 
identifiera en konsekvens till en åtgärd. Till exempel kan åtgärden vara att lätta en konstruktion, 
konsekvensen blir då att konstruktionen kanske inte blir lika hållfast. 
Ett verktyg i TRIZ är en matris om 39 gånger 39 celler där varje cell motsvarar en konflikt mellan 
två egenskaper. I vardera cell står 4 olika principer för att lösa konflikten. 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

En TRIZ-studie hjälpte projektgruppen att undvika de vanligaste misstagen man begår under 
utvecklingsprocessen som bland annat är att identifiera fel problem, fokusera tidigt på en lösning, 
inte se möjligheter med gammal/ny teknik eller att inte upptäcka flera vägar till lösningen. Man får 
en tydligare bild om vad problemets ursprung är och/eller var den befinner sig.  
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Genom att leta bland de 40 principer som TRIZ erbjuder kan projektgruppen se om problemet har 
behandlats utifrån alla tänkbara sätt. De principer som projektgruppen anser sig vara av relevans 
var följande: 

• Segmentering 
Dela upp ett objekt i mindre delar. 
 

• Local quality 
Identifiera kontaktytor mellan användare och objekt och optimera dessa punkter.  
 

• Sammanfoga 
Likande delar och objekt kan föras närmare varandra eller till och med sammanfogas.    
Till exempel foga samman guider och låsmekanism 
 

• ”The other way around” eller tvärt om 
Fixera rörliga delar och låt fixerade delar bli rörliga. 
 

• Sfärer och kurvaturer 
Gå från en linjär rörelse till en rotationsrörelse 
 

• Dynamik 
Dela upp objekt så att de kan röra sig oberoende av varandra. Om ett objekt är styvt, gör det 
följsamt och adaptivt. 
  

• En till dimension 
Om ett objekt rör sig i en dimension, öka då frihetsgraden och möjliggör rörelse i fler 
dimensioner. Luta eller omlokalisera objektet, lägg det på sidan.  
 

• Återkoppling 
Introducera återkoppling för att förbättra en process eller handling 
 

• Självjusterande 
Utforma ett objekt så att det är självjusterande eller självlåsande. 

 

Genom TRIZ-analysen har projektgruppen identifierat nedan nämnda principer. Med hjälp av 
dessa principer kommer vi att skapa åtkomst till motorn. 

• Gångjärn, en frihetsgrad 
• Skjuta 
• Jalusi 
• Lyfta av 
• Korkskruv, två frihetsgrader  
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2.5 Analys av nuvarande lösning 

För att se vad som kan förbättras med den nuvarande lösningen analyserades den utifrån hur väl 
den genomför den tänkta uppgiften. Lösningen har granskats genom att fysiskt prova dess 
funktion på en motor i verkstadsmiljö. Nedan redogörs ingående komponenter samt fördelar- och 
nackdelar. 

Den befintliga låsanordningen på Oxe består idag av två låspunkter. I bak vilar en axel (a), skruvad 
i toppkåpan, i två hakar (b) som är skruvade i mellankåporna. I främre änden av utombordaren 
sitter ett handtag (c) som reglerar det lås (d) som håller toppkåpan på plats. Då detta har funnits 
otillräckligt har fyra gummiflaklås placerats runt om kåpan. Dessa sitter skruvade (e) runt 
mellankåpornas undersida och med motsvarande infällda förstärkningar (f) för spännernas hakar i 
toppkåpan (bilderna har maskerats pga. sekretess). 

 

 
 

Figur 2 - Planvy undersida topp- och mellankåpor 

  

c 

a 

b 

d 
e f 

Figur 1 - Sidovy av topp- och 
mellankåpor 
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Främre låsning 

 
Figur 3 - Främre låspunkt 

Handtaget reglerar en länkarm som i sin tur reglerar ett Southco R4 lås som är öppnar/sluter runt 
en låspinne (Striker rod). Låskammen (g) är U-formad och i öppet läge möter den låspinnen som 
med hjälp av ett nedåtriktat tryck på toppkåpan förs in i låst läge. 

 

 
Figur 5 - Främre låspunkt, mekanism 

Figur 4 - Befintlig låsmekanism (Southco R4 10-20-501-20) 

g 

c 

d 
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Bakre låsning 

 

 
Figur 6 - Bakre låspunkt, axel och hakar 

 

  

a 

b 



13 

 

 

2.5.1 För- och nackdelar med dagens lösning 

Fördelar 

Ovan nämnda lösning har flera fördelar. Att använda en standardkomponent, som låset, kan vara 
bra ur många vinklar. En produkt som finns på marknaden har redan genomgått en rad tester som 
funktionstest och uthållighettest. 

Dagens låsmekanism bjuder på ett estetiskt passande handtag som fällts in i kåpan. Länkaget som 
står för kraftöverföringen mellan handtag och låsmekanism består av en simpel stång som är lätt 
att byta ut vid behov. 

Konstruktionen av den bakre infästningen är robust och består av få delar vilket minskar risken för 
felande komponenter.  

Nackdelar 

En aspekt som kan skapa problem med en standardkomponent är att den är standard. I många fall 
kan det vara så att standarden underlättar arbetet vid en viss fas i utvecklingen. I slutändan kan det 
vara mer fördelaktigt att ta fram en modifierad variant av komponenten. Vid modifieringen ges 
möjlighet att skräddarsy en komponent utefter behov.  

Det har framkommit att det befintliga låset saknar två viktiga egenskaper.  
1. En tydlig lägesmarkering som anger om kåpan har blivit låst, tillexempel ett ljudligt klick eller en 
tydlig markering. 
2. Vid stängning av kåpan har låsaxeln inte gått ner i sitt tänkta läge utan ställt sig ovanpå låset, 
vilket hindrat kåpan att gå i lås. Höjdskillnaden mellan att låsaxeln går ner i låsklykan kontra att 
axeln ställer sig ovanpå låset är liten, vilket gör det svårt att avgöra låsläget okulärt. 

I bakkant skapar konstruktionen ett icke tillfredsställande tryck mot tätningslisten. Komponent b 
har ett för stort spel mot axeln, vilket är orsaken till det bristande tätningstrycket. För att montera 
av motorkåpan krävs det att kåpan först låses upp och lyfts i framkant cirka 45 grader för att sedan 
lyftas helt vertikalt. En annan form på bärarmarna (bild b) hade gjort det möjligt att enbart lyfta 
kåpan vertikalt.   
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2.6 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys genomfördes för att se vad andra branschföretag har för standardlösningar 
och för att undersöka möjligheten av att ta fram en ny lösning med hjälp utav 
standardkomponenter. En konkurrensanalys kan också ha inflytande på idégenereringsprocessen. 
Analysen genomfördes genom att granska huvudaktörer på marknaden. Som en fördjupad del i 
konkurrensanalysen undersöktes eventuella patent kan vara av intresse för projektet. 

Efter en granskning av marknadens olika motortillverkare kunde projektgruppen dra slutsatsen att 
oberoende företag använder sig utav liknande lösningar. 

Grovt kan man dela in konstruktionslösningarna efter 4 olika motorklasser. Små motorer (upp till 
50 hk) med 1 låsmekanism, mellanstora motorer (50-100 hk) med 2 låsmekanismer, stora motorer 
(över 100 hk) med 3 låsmekanismer och ”moderna” lösningar. 

Det är små variationer som skiljer de olika låsmekanismerna åt. Mellan små och stora motorer är 
det ofta bara antalet låsmekanismer som skiljer. Även olika tillverkare använder sig utav samma typ 
av mekanismer.  
 
Enligt projektgruppens efterforskningar har det förekommit 3 stycken populära låsmekanismer 
sedan början på 80-talet. Runt år 2005 började företag att ta fram moderna lösningar där bland 
annat handtagen integrerats i designen i större utsträckning än tidigare. (Naeslund, 2016) 

 

2.6.1 Äldre låsmekanism av hasp-typ 

Den här typen av låsmekanism har funnits sedan 80-talet. Den är vanligt förekommande på små till 
mellanstora motorer. På de mindre motorerna är det vanligt att motorkåpan har en läpp i framkant 
(båtens färdriktning) som träs in i ett säte. Den bakre delen av motorkåpan sänks sedan ned över 
motorn. Ett handtagsvred finns beläget i bakkant av motorns kåpa. När handtagets vrids så roterar 
en låsthasp upp över den bakre låsläppen.  

På de större motorerna är ofta den främre läppen utbytt med ytterligare en låsmekanism av samma 
typ som i bakkant. Detta gör att de större och tyngre kåporna går att lyfta rakt upp istället för att 
först vinklas och sedan lyftas som de mindre lättare motorkåporna. (Naeslund, 2016). 
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(Marine Engine, 2016) 

 

 

2.6.2 Utvecklad version av hasp-typ lås 

En vidareutveckling av låsmekanismen i avsnitt 2.6.1 
Denna typ förekommer på små till stora motorer och motorkåporna kan vara utrustade med 1 till 3 
låsmekanismer. I det här utförandet har de två hasparna som står för låskontakten mellan 
motorkåpa och motor bytts ut mot en krokformad hasp som låser över en axel. På axeln sitter en 
plastcylinder som fungerar som ett glidlager och minskar friktionen, som i sin tur underlättar 
upplåsning/låsning.   

 

 

Figur 7 - Äldre låsmekanism med låsläpp, detalj 13 i bild 
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(Marine Engine, 2016) 

 

 

2.6.3 Flaklås 

Den här typen av konstruktion är vanligt förekommande inom många olika områden som på 
släpkärror, motorhuvar och diverse karossdetaljer. Tillverkaren Honda har i stor utsträckning 
använts sig utav just flaklås på allt från små motorer med ett flaklås till stora motorer med tre  
flaklås. 

 

 

Figur 8 - Utvecklat hasplås med glidlager, nummer 17 i bild, för 
minskad friktion 
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Figur 9 - Flaklås. Vanligt förekommande på bland annat släpvagnar 

(Marine Engine, 2016) 

 

2.6.4 Moderna lösningar 

Det har under 2000-talet kommit nya typer av låsmekanismer från olika tillverkare. Gemensamt för 
de nya lösningarna är att de förekommer på mellanstora till stora motorer. Handtagen är i större 
utsträckning gömda och utplacerade för att underlätta av- och på montering av motorkåpan. 

 

2.6.5 Patent 

USA utgör en stor marknad för fritidsbåtar och motorer till dessa. Enligt National Marine 
Manufacturers association köptes det 218,400 nya utombordsmotorer i USA till ett värde av 2.5 
miljarder dollar under 2014 (The National Marine Manufactures Association, 2015). På grund utav 
den omfattande marknaden i USA har vi valt att titta efter patent rörande ”outboard cowl 
latch/lock”, med andra ord patent rörande låsning av motorkåpor.  

Amerikanska patent: 
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Patent  US4871333 

Ansökt: 30 juni 1988 

Status: Ej aktivt 

Kommentar: 

Traditionell hasp där en låsläpp roteras 
över en annan med hjälp utav ett handtag.  

Figur 10 - Patent US4600396 

  
 

 

Patent  US4600396 

Ansökt: 19 december  1983 

Status: Ej aktivt 

Kommentar: 

En äldre låsning som öppnas enligt 
flaklåsprincipen i motorns framkant.  
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Patent  US5195483 

Ansökt: 22 april 1992 

Status: Ej aktivt 

Kommentar: 

Lås med hjälp utav en fjäderbelastad 
låskil. Kilen manövreras med hjälp utav 
ett handtag där en vajer står för 
kraftöverföringen. Gör det mjöligt att 
placera handtaget fritt. 

Patent  US6991500 

Ansökt: 2 mars 2005 

Status: Aktivt 

Kommentar: 

En fjäderbelastad låsarm skjuts över en 
axel eller vice versa. Låsarmen styrs sedan 
via en eller flera länkarmar och ett 
handtag. Strikepin lås. 
Patent  US7163428 

Ansökt: 16 mars 2005 

Status: Aktivt 

Kommentar: 

Liknar hasplåset med en av läpparna är 
ersatt med en hjulförsedd axel för att 
minska friktionen vid låsning/öppning. 

  
 

Figur 11 - Patent US4871333. Hasplås utan glidlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Patent US5195483. Fjäderbelastad 
låskil 

Figur 13 - Patent US6991500.  
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Patent  US7201623 

Ansökt: 14 oktober 2005 

Status: Aktivt 

Kommentar: 

Liknar patent US6991500 till funktion, är 
ett fjäderbelastat lås där en arm låser runt 
en axel eller fästpunkt. För att låsa upp 
dras armen bak, bort från låspunkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 - Patent US7163428. Aktivt patent av 
låshasp med glidlager 

Figur 15 - Patent US7201623 
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2.7 Material 

För att kunna rekommendera lämpliga material och dimensioner så behövde projektgruppen 
inhämta information om plaster och metaller. 

2.7.1 Metaller 

Korrosion, med ett vanligare ord även kallat rost, är ett fenomen som alla tillverkare bör beakta. 
Rost upptäcks ofta först då det påverkar ytans utseende och vid ett tidigt skede går det ofta att 
motverka. Om ett angrepp får fortsätta utan åtgärd kan det få förödande konsekvenser och 
förutom en kosmetisk påverkan drabbas även hållfastheten negativt. Obehandlat stål börjar 
korrodera vid en relativ luftfuktighet om 60% eller högre. Stål måste därför behandlas för att klarar 
av den sådana miljöer. 

Stål och järn korroderar/rostar, koppar ärgar och andra metaller oxiderar. För att en metall skall 
korrodera krävs det syre och fukt. Om dessa två delar finns i materialets atmosfär kan materialet 
reagera med sin omgivning och korrosionsprodukter bildas. Rost är ett poröst material som har 
egenskapen att hålla kvar fukt, vilket i sin tur påskyndar korrosionsprocessen. Korrosionen 
kommer att fortgå tills rosten och fukten är avlägsnad. Salter, svaveldioxid, klorider och andra 
föroreningar kan påskynda korrosionsangreppet. Smuts kan också påskynda korrosionsangrepp på 
grund utav att det binder fukt.  

 

Vad är korrosion? 

Korrosion eller rostning av järn och stål, är en elektrokemisk process som skapar en galvanisk 
ström. Det kan liknas vid ett batteri där en ädlare metall agerar katod (-) och en mindre ädel metall 
blir anod (+). När dessa metaller har tillgång till syre och vatten skapas en elektrisk spänning. 
Därför bör metaller som sammanfogas inte ha för stora skillnader i sin elektriska potential. Om det 
av olika skäl inte går att ha samma material i skruven som i det sammanfogade materialet skall alltid 
skruven vara av en ädlare metall än det sammanfogade materialet.  

 

Det är alltid den metall som har högst elektrisk potential som kommer att offra sig eftersom 
materialet som sammanfogas ofta är av större volym kommer den galvaniska strömmen att bli 
utspridd över en större yta. Med andra ord kommer skruven att brytas ner men över en mycket 
lång tid. 

 
Figur 16 - Fästelement av oädlare metall ger låg korrosion 
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(Nordic Fastening Group, 2016) 

 

Är skruven av en mindre ädel metall än sammanfogsmaterialet så kommer den galvaniska 
strömmen att bli mer koncentrerad vilket ökar korrosionen. Materialet runt skruven kommer att 
snabbt brytas ned och vandra över till skruven.  

 

 
Figur 17 - Fästelement av ädlare metall ger kraftig korrosion 

(Nordic Fastening Group, 2016) 

 

Förebyggande åtgärder 

Det finns tre metoder som ofta tillämpas. 

Metod 1 är att separera metallerna från varandra med hjälp av ett icke ledande material och på så 
vis undgå galvaniska strömmar. Detta kan göras med bland annat en hylsa i nylon som separerar 
skruv och mutter från fogningsmaterialet.  

Metod 2 går ut på att ta bort metallernas kontakt med syre och fukt. Ofta görs detta med olika 
typer av färger och lacker. Det är av stor vikt att metallerna är rena och torra när de målas, skulle 
fukt och syre stängas in mellan metallytan och färgen skulle det uppstå korrosion, även kallat 
rostbubbla.  

Metod 3 är att galvanisera metallen. Galvanisering är en typ utav elektrokemisk process där järn 
eller stål beläggs med ett lager av korrosionsbeständigt material. Den vanligaste typen är 
förzinkning. Ett stycke järn eller stål sänks ned i en jonlösning med zink. Sedan kopplas en 
elektriskström till järnet eller stålet. Polen bör vara av motsatt laddning mot zinkjonerna. På grund 
utav den elektriska spänningen kommer zinkjonerna att attraheras till stålet och belägga dess yta. 
Beroende på önskat korrosionsskydd brukar zinkytan vara 8 – 20 μm. Zink är en oädel metall och 
offrar sig då istället för järnet eller stålet. Zink korroderar cirka 10 gånger långsammare än stål.  

Varmförzinkning används då det finns ett större krav på korrosionsskydd, till exempel utomhus. 
Metallen doppas i ett bad av smält zink som håller en temperatur mellan 460-540  °C. 
Varmförzinkning ger ett zinklager som är omkring 60 μm. (Bulten Sweden AB, Magnus Carlunger 
et al., 1999) 
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Korrosivitetsklasser 

Korrosivitetsklasser i ISO-standard SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 bedömer 
omgivningar utifrån avfrätning per tidsenhet på metaller. Med hjälp av dessa klasser kan lämplig 
kvalitet av stål väljas.  

 
Figur 18 - Korrosivitetsklasser 

(Swedish Standards Institute, 1998) 

Rostfritt stål 

Det finns många olika typer av rostfria stål. Rostfritt stål är en legering där huvudlegeringsämnet är 
krom och kromhalten överstiger 12%. Motståndsförmågan mot korrosion beror på att kromet 
oxiderar och skapar en tun skyddande oxidhinna. Att höja kolhalten gör det möjligt att härda stålet. 
Genom att tillsätta nickel förändras egenskaperna ytterligare och stålet får ökad seghet och 
formbarhet.  

När det kommer till rostfria fästelement klassificeras dessa i två olika grupper. 

A2 – Rostfri 
För bruk i allmänna utomhusmiljöer. 

A4 – Syrafast 
Kan monteras i alla miljöer.  
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2.7.2 Plaster 

Nedan följer en kort summering av vanligt förekommande plaster som kan komma att tillämpas i 
en kåpkonstruktion.  

Termoplaster – Plaster som inte förlorar sin kemiska struktur vid smältning. 
Härdplaster – Plaster som har starka molekylkedjor som ej släpper vid uppvärmning, plasten kan 
alltså ej smälta utan börjar brinna.   

 

Polypropen (PP) 
Användningsområden: Matlådor, leksaker, livsmedelsförpackningar. 

Polypropen tillhör familjen termoplaster. Plasten är genomskinlig, tål kemiska påfrestningar och 
har en hög resistans mot utmattning. Det går att tillsätta halogenerade flamskyddsmedel.  

Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS) 
Användningsområden: Tangentbord, bilinteriörer, Skyddshjälmar, Resväskor 

Plasten är en kombination av tre stycken polymerer, akrylnitril, butadien och styren. Beroende på 
mängden av respektive polymer kan plastens egenskaper varieras och detta har gjort plasten 
mycket användbar. Plasten är lämplig för olika tillverkningsmetoder såsom formsprutning. Med 
hjälp av Polykarbonat kan plasten göras slagtåligare och används då bland annat till bilinteriör. ABS 
har en mycket blank yta vilket gör den populär till tillverkning av diverse kåpor.  

Polyamid (PA) 
Användningsområden: textiler, skor, fiskelinor, köksredskap 

Det finns två stycken typer av polyamid som är vanligt förekommande. Nylon 6 och Nylon 6-6. 
De har mycket lika materialegenskaper men skiljer sig på en kemisk nivå där ursprungsmolekylens 
utformning skiljer dem åt.  
Polyamid är en plast med god temperaturresistens och har en låg genomsläpplighet för gaser. 
(Bruder, 2013) 
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2.8 Empiriska metoder 

 

Fältanalyser och studiebesök görs hos företag och arbetsplatser för att se hur en produkt används i 
verkligheten. Ute i fält kan man bedöma hur produkten används, om användare brukar produkten 
på det sätt ingenjörer och tillverkare har tänkt eller om de har kommit på en egen tillämpning eller 
lösning. I samband med besök kan också frågor ställas direkt till användarna om hur de upplever 
produkten. Studiebesök kan också göras vid produktutvecklingsprojekt. Då kan en bild inhämtas 
över dagens lösning, var det finns eventuella problem som bör lösas eller aspekter som borde 
behållas och vidareutvecklas.   

 

Intervjuer sker ofta med nyckelpersoner eller instanser för projektet, så som tillverkare, 
återförsäljare, montörer, slutanvändare och servicepersonal. Olika typer av produkter ger olika stor 
tyngd av dessa personers åsikter.  

I detta projekt har tre instanser ansetts ha en större tyngd.  

- Tillverkaren – Cimco Marine AB 

Projektets kund och har en god kännedom om produkten. Det är också företagets vision som skall 
förverkligas genom detta produktutvecklingsprojekt.  

- Slutanvändaren 

En mindre serie motorer har tillverkats och levererats till slutanvändare runt om i världen. En stor 
del av slutanvändarna arbetar inom säkerhetsyrken med sekretess. På grund av detta har 
projektgruppen inte kunnat kontakta eller besöka någon utav slutanvändarna. Projektgruppen har 
förlitat sig på information om slutanvändarna som har försetts av tillverkaren Cimco Marine AB.  

- Servicepersonal 

Ett av företages mål är att skapa ett enkelt serviceförfarande. Genom att flytta fram alla de punkter 
som utgör föremål för service och besiktning, har tillverkaren lyckats med detta. Företaget har 
önskemål om att kunna utföra enklare reparationer ombord. Dock rekommenderas att service 
genomförs hos en professionell verkstad. Verkstadsmekaniker hanterar motorer av olika tillverkare 
och storlekar dagligen och bör således besitta viktig information.  

Intervjuer 

Intervjuer kan genomföras utifrån en rad olika metoder. På grund utav det geografiska läget har 
projektgruppen valt att först förse personer med skriftliga frågor via mail för att sedan över telefon 
samtala om dessa frågor. För att minimera intervjuarens influenser i intervjun lades kraft på att låta 
intervjuobjektet själv få föra talan. Frågor försökes i största möjliga mån ställas neutralt och på ett 
icke ledande sätt.  
 
Målet med intervjun var att samla in generell kunskap om olika tillverkare, samla information om 
eventuella problem som är vanligt förekommande och skapa en bild utav en mekanikers behov och 
arbetssituation (se bilaga F).  
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2.9 Idégenerering 

 

För att ta fram ett brett underlag och för att se problem ur olika vinklar så användes traditionell 
brainstorming. Med den informationen projektgruppen erhållit genom TRIZ-analys, 
grundorsaksanalyser, intervjuer och konkurrensundersökningar så genomfördes en kort men 
intensiv brainstorming. Målet med denna korta och intensiva session var att få fram så många olika 
öppningsförfaranden som möjligt.  

Sessionen genomfördes genom att i en öppen diskussion komma på så många idéer som möjligt, 
dessa idéer skrevs snabbt ner utan någon djupare analys. Vidarutvecklig av olika förslag togs också 
i beaktning. Projektgruppen lade stor vikt att inte kritisera något förslag utan bara ge positiv 
feedback. Att ha högt i tak under den här typen av aktiviteter är mycket viktigt. Alla idéer är 
välkomna och ju fler desto bättre. 

Nästa steg i idégenereringsprocessen var att påbörja sorteringen av alla dessa hastigt nedskriva 
idéer. Många idéer behövde ytterligare förklaring och snarlika idéer summerades till en.  

Resultatet blev 16 stycken olika öppningsförfaranden. Se bilaga E för samtliga förslag. 

Dessa förslag är viktiga för att kommunicera projektgruppens idéer till kunden. Enkla bilder säger 
ofta mycket och med hjälp utav korta förklarande texter går det att kommunicera funktioner och 
design på ett enkelt sätt.  

 
Figur 19 - En skiss på ett av 16 öppningsförfaranden 
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2.10 Urval 1 – Pughs beslutsmatris 

 

Pughs matris är ett verktyg för att objektivt kunna rangordna olika koncept, idéer eller lösningar på 
problem. Genom att använda Pughs matris kan man systematiskt gå igenom olika koncept och 
sålla bland dessa för att se vilka som bör tas vidare för vidareutveckling.  

Genom att sätta upp utvalda relevanta kriterier tillsammans med en referens, ofta den nuvarande 
lösningen eller ett av koncepten, bedöms de övriga koncepten utifrån referensen. Bedömningen 
sker genom att ange om konceptförslaget är bättre (+), likvärdigt (0) eller sämre (-) än referensen i 
det aktuella kriteriet. För att referensen skall bli en bra utgångspunkt får den 0 i samtliga kategorier.  

Det går även att lägga in viktning av olika kriterier om några anses vara viktigare än andra. Vid 
summeringen multipliceras viktningen in i respektive kriterium och utifrån den summerade 
poängen rangordnas sedan de olika alternativen. Projektgruppen sätter en relevant gräns för hur 
många av toppalternativen som skall tas vidare.  

 

 
Vikt   Koncept 

Urvalskriterier 1-3 Befintlig lösning 1. Förslag A 2. Förslag B 
Kriterium 1 1 0 + + 
Kriterium 2 2 0 0 + 
Kriterium 3 2 0 - 0 
Kriterium 4 3 0 - - 
Summa +     1 3 
Summa 0     2 2 
Summa -     -5 3 
Slutbetyg     -4 0 
Rangordning     2 1 

Fortsätta?     NEJ JA 

     Summa = vikt*(kriterium 1)+vikt*(kriterium 2)…… 
  Slutbetyg = (Summa +)-(Summa - ) 
  

     Figur 20 - Exempel på Pugh´s matris 

För att sortera idégenereringen valde projektgruppen att utföra en Pughs matris där samtliga idéer 
togs med. Som referens satte projektgruppen den nuvarande lösningen. 

 

  



28 

 

2.10.1 Pughs topp 4 

Här nedan ses de 4 koncepten med de högsta poängen. Projektgruppen satte som mål att topp 3 
koncepten skulle tas vidare för utvecklig men på grund utav en delad tredjeplats och en diskussion 
med Cimco Marine valdes tillslut 2 koncept för vidareutveckling. 

  Vikt Koncept 
Urvalskriterier 1-3 15. Skjutlock 3. Vertikallyft 2. Bakåttipp 11. Frontlucka liten 
Möjliggör tvåhandsfattning 3 + 0 + + 
Lätt att hantera 3 + + + + 
Lätt att avgöra lägesposition 2 + 0 + + 
Underlätta daglig tillsyn 3 + - + + 
Avställning kåpa 1 + 0 + + 
Omfattning designpåverkan 2 0 0 0 0 
Omkonstruktionsomfattning 3 - 0 0 - 
Stabilitetsinverkan 2 + + 0 0 
Kostnader tillverkning 2 - + - - 
Kostnader montering 1 0 + 0 - 
Kostnader inköp av mekanism 2 0 + 0 0 
Tätningslinjer 2 + 0 + - 
Robusthet 3 + + - 0 
Viktpåverkan 3 + + - 0 
Åtkomst för service 2 - 0 - 0 
            
Summa +   22 16 14 12 
Summa 0   5 15 10 14 
Samma -   7 3 10 8 
Slutbetyg   15 13 4 4 
Rangordning   1 2 delad 3 delad 3 

Fortsätta?   JA JA NEJ NEJ 
 
Figur 21 - Top 4 idéerna i Pugh´s matris 
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2.10.2 Kriterier 

Utvalda kriterier väljs med omsorg och skall spegla samtliga led i användarkedjan. Alla avdelningar 
och personer som kommer i kontakt med produkten kan ha ett kriterium som de anser är viktigt. 
Som utomstående kan det vara svårt att ackumulera alla önskemål och utifrån dem ställa upp 
relevanta kravkriterier.  

Kravkriterierna som projektgruppen har satt upp anses spegla produktionsaspekter, ekonomiska 
aspekter samt aspekter ur en användarsynvinkel.  

 
Några av kriterierna utgör en grund för diskussion, projektgruppen har efter diskussion valt att 
skatta vissa punkter utefter bästa förmåga.  

Stabilitetsinverkan har skattats efter kåpans nuvarande design och tyngdpunkt. Olika 
öppningsförfaranden förskjuter tyngdpunkten uppåt eller neråt, detta anser vi påverkar stabiliteten.  

Tillverkningskostnader har bedömts utifrån hur komplicerad kåpans tillverkning uppskattas bli. 
Kostnader för inköp bedömdes utifrån ett uppskattat antal lås- och fästpunkter. 
Monteringskostnad uppskattades efter komplexitet på eventuella gångjärn och lås, antalet 
infästningspunkter och uppskattade toleranskrav. 
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3 Vidareutveckling av 2 koncept 

För att kunna göra en bättre bedömning utav de två val som togs vidare från Pughs matris, så 
skissades och modellerades enkla modeller upp. Dessa modeller togs fram för att undersöka om 
idéerna var principiellt genomförbara. Modellerna står som grund för diskussion av eventuella 
problem. Materialet sammanställdes till två stycken idéposters som också presenterades för Cimco 
Marine. Se bilaga H samt I 

 

3.1 Ergonomi 

Vad är ergonomi? 

Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergon, arbete och nomos, lag. Ordet nämns ofta i reklam 
för bilar, stolar och kök. Ergonomi är ett tvärvetenskaplig- och tillämpningsområde som behandlar 
samspelet mellan människa-teknik-organisation för att förbättra och optimera hälsa och 
välbefinnande. Med andra ord, läran om anpassning utav arbete och arbetsmiljö till människors 
förutsättningar och behov. 

Idag regleras mycket inom ergonomi genom arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  

(Arbetsmiljöverket, 2015) 

 

Ergonomi vid manuell hantering 

Vid alla typer av produktframtagning och utveckling bör de ergonomiska aspekterna ha en 
betydande roll. Det finns en klar koppling mellan hur pass en ergonomisk produkt är och hur 
kvalitén på en produkt uppfattas. Många designers och ingenjörer arbetar omedvetet efter 
människans ergonomiska förutsättningar. Genom att skapa produkter och utefter personers 
önskemål och förutsättningar skapar ergonomiska produkter.  

Med manuell hantering menas att hantera ett föremål genom att lyfta, bära, skjuta eller dra det. Vid 
sådan hantering krävs det en kraft som, om den blir för stor, kan orsaka skada på kroppen. Vanliga 
områden som skadas på grund utav påfrestningar vid tung och/eller repetitiv manuell hantering är 
ländrygg, skuldror och axlar. Det är muskler, senor och leder som utsätts för påfrestningar vilket 
kan leda till skador och smärtor.  

Vid manuell hantering av objekt är det rekommenderat att undvika tunga föremål så långt som 
möjligt. Det finns många sätt att undgå tunga manuell hantering. Tillexempel kan många objekt 
hanteras med hjälp utav olika verktyg och mekaniska hjälpmedel.  

Företag kan i sin tur genomföra olika organisationsanpassningar. Möjliggöra att personal inte är 
stressade så att hanteringen av objekt sker på fel sätt, möjliggöra att det finns tillräckligt med 
personal och så vidare.  
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Projektgruppen anser att de har ett ansvar rörande ergonomin vid hanteringen utav motorns kåpa. 
Områden som bör behandlas är utformningen utav handtag och kroppens ställning vid av- och på 
montering samt kåpans vikt.  

För att bedöma risker vid manuell hantering finns det information i arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 
 

Faktorer som påverkar ergonomin 

Tidspress i samband med manuell hantering ökar risken för skador. Genom tidspress skapas stress 
vilket leder till spänningar i kroppen men risken för slarv ökas också.  

Ett objekt bör vara utrustat med anvisade bärpunkter och information om objektets vikt och 

enligt arbetsmiljöverket bör följande punkter tas i beaktning: 

• tidspress  

• greppbarhet  

• arbetsutrymme  

• arbetstagarens förutsättningar 

• underlagets beskaffenhet  

• vikt och stabilitet på bördan  

• synförhållanden  

• arbetsställningar och arbetsrörelser  

• hur ofta och hur länge arbetet ska utföras  

• klimatförhållanden. 

Utrymme 

För att på ett effektivt och korrekt sätt hantera objekt bör det finns utrymme som medger 
rörelsefrihet för kroppen och eventuella hjälpmedel. Vid olika typer utav service och 
underhållsarbeten är det ofta trångt och mörkt. Vid hantering av alla typer av objekt är det viktigt 
att undvika att belasta kroppen i böjda och/eller vridna ställningar.  
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Lyfta 

Tunga lyft innebär en stor belastning för ländryggen men också andra delar utav kroppen är i 
riskzonen. Om ett lyft inte sker på ett korrekt sätt utan sker med sneda, böjda eller vridna 
kroppspositioner är risken för skador stor.  

Lyft av ett objekt med en vikt större än 25kg bör inte förekomma enligt AFS. Dock anses det som 
godkänt om det sker vid enstaka tillfällen. Vid dessa tillfällen skall det finnas goda förutsättningar 
för lyftet som möjliggör att objektet kan hållas nära kroppen i en bra arbetsposition. I ett dagligt 
arbete är det svårare att konsekvent lyfta objekt på ett korrekt sätt och därför bör då inte objektens 
vikt överstiga 15 kg.  

Vid bedömningen utav risken vid lyft skall det tas hänsyn till tiden ett lyft pågår, objektets vikt, 
lastens position i förhållande till kroppen och arbetsförhållanden. 

 

 

Resultat lyfta 

Resultatet av arbetsmiljöverkets bedömningsmall för att lyfta objekt påvisar att användare kommer 
att röra sig i riskområde 2. Detta anser projektgruppen är ett godkänt riskområde.  

 
Figur 22 - Svar från ergonomiskbedömningsmall gällande lyftande moment 

 

Både koncept 3 och 15a landar inom samma riskområde. Bedömningsmallen är inte tillräckligt 
komplex för att särskilja på de små skillnaderna mellan koncepten. 
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Skjuta- och/eller dragande arbetsmoment 

Att hantera ett objekt genom att skjuta eller dra medför en ökad belastning på bland annat axlar 
och skuldror. Det kan också finnas risk för olyckor och skador genom klämning. Finns det inte bra 
handtag eller möjlighet till tvåhandsfattning så ökar det också risken för skador. Precis som vid lyft 
så bedöms risken för skador utifrån olika punkter. 

- Objektets vikt 

- Tidsåtgång för arbetet 

- Frekvensen utav arbetsmomentet 

- Friktion 

- Kroppens position under arbetet 

Resultat skjuta- och/eller drag 
 
Resultatet av arbetsmiljöverkets bedömningsmall för att skjuta eller dra objekt påvisar att 
användare kommer att röra sig i riskområde 2. Detta anser projektgruppen är ett godkänt 
riskområde.  

 
Figur 23 - Svar från ergonomiskbedömningsmall gällande skjutande eller dragande moment 
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3.2 Urval 2 – Kesselrings Beslutsmatris  

 

För att bedöma vilket av de två koncept som uppfyller kravkriterierna bäst genomförs en 
Kesselringsbeslutmatris.   

I en Kesselringsmatris bedöms ett koncept inom ett kriterium från 1-5. 5 anses vara mycket bra 
och konceptet uppfyller kriteriet på ett tillfredsställande sätt. 1 anses mindre bra och konceptet 
uppfyller kriteriet dåligt eller inte alls.  

Projektgruppen har valt att använda samma kriterier som vid Pughs matris och dessa grundar sig i 
kunders önskemål och kravspecifikation.  

 

Kesselrings beslutmatris 
  Poäng delas ut från 1-5,  
  där 5 är mycket bra och 1 mindre bra 
    
  Kriterier Koncept 3 Koncept 15 

Möjliggör tvåhandsfattning 2 3 
Lätt att hantera 2 5 
Lätt att avgöra lägesposition 5 5 
Underlätta daglig tillsyn 2 4 
Avställning kåpa 1 3 
Omfattning designpåverkan 5 2 
Omkonstruktionsomfattning 4 2 
Stabilitetsinverkan 5 3 
Kostnader tillverkning 4 4 
Kostnader montering 4 4 
Kostnader inköp av mekanism 4 3 
Tätningslinjer 5 4 
Robusthet 3 4 
Viktpåverkan 1 5 
Åtkomst för service 2 3 
Summering 49 54 

 
Figur 24 - Kesselrings beslutmatris av två koncept 

Summan kan utläsas och påvisar att koncept 15 är marginellt bättre än koncept 3. 

Projektgruppen har gjort en bedömning att en lösning som inte faller inom ramen för det ordinära 
skulle gagna produkten. Koncept 3 är en standardlösning som funnits på marknaden i en längre tid 
och i stor utsträckning. 
Cimco Marines motor är speciell på många sätt och bör således ha en lösning som speglar dess 
originalitet.  

 



36 

 

4 Utveckling av valt koncept 

För att bedöma realiteten i det utvalda konceptet så genomförde projektgruppen enklare 
modelleringar och hållfasthetsbedömningar. 

 

4.1 Konstruktion 

 
Konstruktionsfasen är en mycket viktig fas vid alla produktutvecklings-och 
produktframtagningsprojekt.  

I konstruktionsfasen skall idéer, skisser och designförslag konkretiseras och byggas upp utav någon 
form av konstruktion. Konstruktionsfasen ställer höga krav på teknisk förståelse och erfarenheter 
kan vara till stor fördel. Att kunna visualisera olika typer av lösningar och vara medveten om dess 
för- och nackdelar kan drastiskt minska konstruktionstiden. 

Förutom att få fram en konstruktion med hjälp utav ett CAD-program skall det också ofta 
tillverkas en prototyp. Syftet med prototyper kan vara att testa funktion, passform, design och 
ergonomi. Men, det är också ett viktigt verktyg för att visa kunder eller beslutsfattare hur en 
produkt kommer att se ut i verkligheten. 

Att göra ändringar efter att en produkt har tagits i produktion är kostsamt. Kostnaden för att 
genomföra ändringar ökar exponentiellt efter att projektet har passerat en viss punkt. 

På grund utav detta är det mycket viktigt att inte stressa igenom konstruktionsfasen och ge tid och 
utrymme för itereringar. Det är i den här fasen alla fel skall upptäckas och det sparar pengar under 
produktens livscykel.  

4.1.1 Kåpans delningslinje 

För att maximera hanterbarheten av den övre motorkåpan har projektgruppen i samråd med 
Cimco Marine beslutat att ändra delningslinjen mellan undre och övre motorkåpa.  

Genom detta minskar den övre motorkåpans vikt och storlek, vilket för med sig bättre 
hanterbarhet och ergonomi. 

 
Figur 25 - Sidovy av gammal och ny delningslinje 
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Den nya linjen är dragen för att minimera estetisk inverkan. Genom att nyttja de befintliga linjerna 
i designen gör att delningslinjerna på ett naturligt sätt smälter in i designen.  

 

I framkant går den nya delningslinjen några centimeter längre ner för att möjliggöra lättare 
hantering utav kabelstammen. Vid alla typer av arbeten med kabelstammen måste den träs igenom 
hålet vilket inte är optimalt. 

 

 

4.1.2 Styrskena 

För att optimera hanteringen och de ergonomiska aspekterna har projektgruppen diskuterat olika 
typer av skenor och dess konstruktion har itererats många gånger.  

Projektgruppen anser att det finns behov av styrningar som skall underlätta montering och 
demontering men samtidigt också förhindra att kåpan hamnar i ett felaktigt läge.  

Två skenor kommer att finnas monterade på babord- och styrbordssidan av motorn vilket gör att  
den övre kåpan kommer att vara låst i sidled. 

En kritisk detalj är vinkeln som skenorna skall monteras i. Användaren måste känna att vinkeln 
som motorkåpan kommer att röra sig i är naturlig och inte kräver en onormal arbetsställning. Olika 
båtar har olika mycket utrymmen mellan motorns framsida och båten. Detta gör att färdvägen och 
längden på skenorna måste vara kort.  

Monteras skenorna i det horisontella planet hämmas användarvänligheten. Monteras skenorna 45 
grader mot horisontalplanet underlättar det montering/demontering men skapar sämre 
förutsättningar för hållfastheten.  

Vinkeln som skenorna monteras i skapar också en påföljd för infästningen i bakkant. Stödet bör  
följa samma rörelseväg för att underlätta monteringen. 

Skenornas placering bör vara symmetrisk. Om någon skena skulle sitta på en annan höjd drabbas 
användarvänligheten negativt.  

Skenorna bör vara av rostfritt stål, som bör klara av en omgivningsatmosfär av C4-klass.  

 

Figur 26 - Ny delningslinje 

Figur 27 - Gammal delningslinje 
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Figur 28 - Olika konstruktionsförslag av skenor 

 

4.1.3 Hjularm och hjul 

Armen som skall hålla hjulet monteras i den övre motorkåpan. Förslagsvis gjuts en fästposition i 
en förstärkning där armen fästs. Två skruvar är permanent monterade i förstärkningen, armen träs 
över dessa och fästs sedan med bricka och mutter.  

På armen monteras ett hjul av plast eller metall. Hjulet kommer att löpa i skenan och skall 
obehindrat kunna rotera runt sin axel. Lämpligt lager kan vara av typen glidlager eller kullager. 

 
Figur 29 - Arm med tillhörande hjul och låsaxel 
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4.1.4 Bakre styrning 

För att skapa ett tryck mot tätningslinjen samt för att uppfylla kundens krav på hållfasthet, har 
projektgruppen valt att montera en styrning i bakkant. Förutom att styra motorkåpan på plats, 
kommer den att också att agera som en fästpunkt. Sätet som sitter monterat på mellankåpan skall 
ta upp krafter i horisontal- och vertikalplanet samtidigt som det skall ha en styrande utformning.  

Läppen som skall gå in i sätet är utformad för att låta sig styras och hjälpa att styra in kåpan i rätt 
läge. I låst läge skall låsläppen ge erforderligt tryck för tätningen.  

 
Figur 30 - Konstruktionsförslag av bakre styrning 

  

  



40 

 

4.2 FEM – Finita elementmetoden 

För att få ett grepp om låsanordningens robusthet samt för att kunna tillgodose det ställda kravet 
på att utombordsmotorn skall kunna lyftas vertikalt i  kåpan utan att den skall lossna, har 
projektgruppen gjort en enklare FEM-analys på den CAD-modell som framställts.  

Då delar av den befintliga CAD-modellen består av relativt komplexa parter, sett ur ett FEM-
perspektiv, valde projektgruppen att isolera de fyra lås- och fästpunkterna och göra analysen på 
dessa enbart. 

Eftersom lås- och fästpunkterna i CAD-modellen då agerar fristående fanns ingen naturlig punkt 
att applicera den kraft som ska motsvara motorns massa på ca 300 kg. Projektgruppen beslöt då att 
jämt fördela kraften på de fyra punkterna. Detta ger inte en korrekt analys men ändå tillräckligt 
noggrann för projektets syften. 

Utombordsmotorns massa på ca 300 kg motsvarar 2943N. Detta avrundas upp till 3000N och 
fördelas med 750N på vardera punkten i positiv z-riktning. 

 

Den gröna kraftpilen symboliserar gravitationen på 9810 mm/s^2 i negativ z-riktning. Den gula, 
blå samt de två röda kraftpilarna symboliserar ovan nämnda kraftfördelning (se figur 31). 

Samtliga belastade delar som i någon form rör sig, eller som i någon form styr delar som rör sig är i 
FEM-analysen utförda i rostfritt stål av kvalitet med en sträckgräns omkring 250 MPa. De rostfria 
delarna är i sin tur inneslutna eller på annat sätt fästade i de förstärkningar som gjutits in i kåpan. 
Dessa förstärkningar är i FEM-analysen utförda i polypropen med en sträckgräns på ca 30 MPa. 

  

Figur 31 - Fördelning av krafter 
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4.2.1 Resultat av FEM-analysen 

Höga spänningar på 327 MPa uppkom i konstruktionen som håller kåpan i bakkant (31). Dessa 
uppstår i en radie på det z-bockade stålet. Den höga lokala spänningen anser projektgruppen dock 
är orimlig och är troligen en konsekvens av den starkt förenklade FEM-modellen. 

Det uppstår även höga lokala spänningar i den främre låspunkten (32). Dessa härrör från 
infästningen till den ögla som fungerar som ”strike rod” för R4-låset. Då öglan är fästad med 
dubbla muttrar i långhål (för justeringsmöjlighet) uppstår ett högt hålkantstryck. Detta kan 
reduceras tillfredställande med hjälp av brickor eller med en alternativ lösning för 
justeringsmöjlighet. 

 

 

 

  
Figur 33 - Främre låspunkt med kraftappliceringspil 

Figur 32 - Z-bockat stål i bakkant med kraftappliceringspil 
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4.3 Resultat 

Resultatet består av fyra lås- och fästpunkter som samverkar för att hålla motorkåpan på plats 
under de betingelser en marin miljö kan medföra samt att underlätta förfarandet vid montering och 
demontering av den övre motorkåpan. Estetiskt är tanken att den nya lösningen inte skall bryta 
rådande formspråk. 

 

Figur 34 - Mellankåpa med låspunkter   Figur 35 - Perspektivvy av övre och mellan kåpa  
  

 

Resultatet är en vidareutveckling av den befintliga lösningen, där övre motorkåpan helt avlägsnas 
från motorn. Motorkåpan har delats vid befintliga linjer för att minimera inverkan på rådande 
formspråk. Därtill är den övre motorkåpan mindre och därmed lättare att hantera. 

 

Den nya lösningen innebär att den övre motorkåpan demonteras genom att handtaget i framkant 
manövreras. R4-låset i framkant släpper då taget om låsbygeln och kåpan kan dras framåt mot 
användaren tills hjulen i sidofästena lämnar den slutna delen av u-profilen, samt att den bockade z-
profilen i bakre styrningen lämnar sitt säte. Därefter kan kåpan avlägsnas och läggas åt sidan. 
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Figur 37 - Främre låspunkt i låst läge 

 

När den övre motorkåpan ska monteras placeras hjulen i u-profilens öppna del. Kåpan kan nu 
skjutas framåt så att z-profilen i bakkant styrs in i sitt säte. När detta sker går hjulen samtidigt in i 
den slutna delen av u-profilen. När R4-låset slår emot låsbygeln krävs en lätt tryckning för att 
kåpan skall låsas fast. Detta ger även användaren en signal om att den övre motorkåpan sitter rätt i 
sitt läge. Tätningen mellan övre motorkåpan och mellankåpan agerar fjädrande element.  

 

 

 

Figur 39 - Bakre styrning i låst läge 

 

Figur 36 - Främre låspunkt i öppet läge 

Figur 38 - Bakre styrning i öppet läge 
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Figur 41 Sidostyrning i låst läge 

Figur 40 Sidostyrning i öppet läge 
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5 Diskussion och slutsats 

Att planera och genomföra ett projekt är alltid utmanade. Processen kan alltid förbättras och alla 
projekt ser olika ut. Erfarenhet kan spela en stor roll i hur väl ett projekt planeras och fortgår. För 
att tillgodogöra sig kunskap från genomfört projekt behövs en reflektion över processen. 

 

5.1 Metoder och genomförande  

Den initiala tidsplaneringen med tillhörande ganttschema har utgjort en bra grund för hela 
projektet. Under projektets första del flöt arbetet på och datum och milstolpar passerades enligt 
plan. När projektet befann sig i mitten informationsinhämtningsfasen så körde projektgruppen 
fast. Mycket tid lades på informationsinhämtning. Informationen var svårare att inhämta än 
planerat vilket gjorde att det tog mer tid i anspråk. Ett ytterligare problem som upptäcktes vid 
informationssummeringen var att en stor del av informationen var av lite värde för själva projektet. 
På grund utav detta fick projektgruppen revidera planeringen och ganttschemat.  

Tiden som hade förbrukats felaktigt fick följderna att andra delar i projektet fick mindre tid än vad 
som hade behövts. Projektgruppen insåg försent att mer tid borde ha lagts på att arbeta ikapp den 
förlorade tiden istället för att enbart planera om och minska tiden för andra delar i projektet.  

De lösningsmetoder och hjälpmedel som projektgruppen valde i början utav projektet, se avsnitt 
1.5,  har genomförts utan problem. Projektgruppen anser att med hjälp utav de listade metoderna 
så har uppdraget kunnat lösas. Metoderna har projektgruppen använt sig utav tidigare vilket 
underlättade genomförandet av varje moment.  

Metoderna kan delas kan kopplas till olika ändamål och faser i projektet.  
Persona och moodboard hjälpte projektgruppen att se eventuella önskemål och problem ur tänkta 
användares perspektiv. De hjälpte också till vid framtagningen utav kravkriterierna i Pugh´s matris.  

Grundorsaksanalys, empiriska studier, TRIZ och internetbaserad research hjälpte till att skapa bra 
idéer som erbjöd en bra bredd inför gallringen av dessa. 
 

Traditionell handskissning tillsammans med Adobe CS paketet hjälpte till att kommunicera idéer 
inom projektgruppen men också till Cimco Marine. Då projektarbete har skett på distans så har det 
varit viktigt att kunna förmedla idéer på ett bra sätt.  

Hanteringen av cad-filer har varit problematisk. Cimco Marine använder sig utav ett program som 
projektgruppen inte har haft tillgång till. Cimco Marine försåg då projektgruppen med en STEP-fil 
av den aktuella motorn.  

Olika CAD-program kan hantera STEP-filer olika bra, men även bra program kan inte hantera en 
STEP-fil så att detaljer (s.k. features) i modellen kan återskapas. Detta tillsammans med att CAD-
modellen var komplex gjorde att projektgruppen under lång tid inte kunde öppna modellen på 
tillgänglig hårdvara. 

När projektgruppen fick tillgång till en kraftigare dator kunde filen öppnas och modellen kunde då 
göras mer lättdriven. Genom att släcka ner detaljer i modellen så kunde en hanterbar modell tas 
fram. Detta gjorde att projektgruppen kunde påbörja modelleringen på en av två vanliga datorer.  

Många detaljer i modellen felade under hela projektet utan att projektgruppen lyckades reparera 
dem. Detta gjorde modellerandet i CAD betydligt mer tidskrävande dels på grund utav felande 
komponenter men också på grund utav att endast en projektmedlem hade tillräckligt kraftig dator 
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för att hantera den lättade filen. Med detta i åtanke hade det varit förmånligt att påbörja 
konstruktionsarbetet tidigare än vad projektgruppen faktiskt gjorde. För att hinna med utsatta 
tidsramar genomfördes det förenklingar av cad-modellerandet. Projektgruppen hade velat se bättre 
och mer detaljerade cad-modeller vilket var ambitionen i början av projektet.   

 

5.2 Slutsats 

För att på ett enkelt sätt kunna avgöra om uppsatta mål uppnåtts så tittar vi på dem igen.  
 

• Ta fram två konceptförslag varav minst ett förslag är en vidareutveckling av rådande 
konstruktion där samtliga förslag uppfyller kundens krav. 

Detta mål anser projektgruppen har uppnåtts. Projektgruppen skapade ett brett underlag av idéer 
som utvärderades utifrån relevanta kriterier. Ett av de förslag som gick vidare enligt utvärderingen 
var en vidareutvecklad variant av den nuvarande lösningen. Låsmekanismen, infästningen i bakkant 
och den lätta åtkomsten till servicepunkter bibehölls. 

• Skapa en principiell CAD-modell av det slutgiltiga förslaget. 

Projektgruppen känner att mer arbete kunde ha genomförts på CAD-modellen för att på ett bättre 
sätt representera projektgruppens lösning. På grund utav oförutsedda händelser (se avsnitt 5.1) 
under projektets gång nådde inte den slutgiltiga kvalitén den initiala ambitionsnivån. De modeller 
som skapats är dock representativa för idén och förmedlar på ett godkänt sätt tänkt konstruktion 
av lösningen.  

• Studera den ergonomiska aspekten med öppningsförfarandet.  

Den slutgiltiga idén och öppningsförfarande utvärderades enligt arbetsmiljöverkets 
bedömningsmallar av risker vid manuell hantering. Dessa mallar visade på godkända 
belastningsnivåer. På grund utav den låga hanteringsfrekvensen av motorkåpan så behövdes 
ytterligare bedömning av ergonomin. Projektgruppen har resonerat kring hur öppningsförfarandet 
positionerar kroppen och hur ”enkel” hanteringen är.  

• Utföra och avsluta arbetet utefter angiven tidsram enligt ganttschema. 

Tidsramen som sattes i början av projektet har följts. De målstolpar som sattes upp har dock 
behövts justeras (se avsnitt 5.1) Resultatet av projektgruppen hantering av tidsbristen resulterade i 
att tillgänglig tid för olika aktiviteter minskade. I efterhand så borde projektgruppen istället för att 
minska tiden för andra aktiviteter ökat arbetstempot och så fort som möjligt arbetat ikapp förlorad 
tid. 

• Om möjligt skall standardkomponenter att användas. 

Projektgruppen anser detta mål som uppfyllt. Alla komponenter i det slutgiltiga förslaget är inte 
standardkomponenter. Dock kan standardkomponenter med små modifikationer användas.  
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6 Rekommendationer 

 

Projektgruppen rekommenderar att det tas fram en prototyp som gestaltar den CAD-modell som 
skapats i detta projekt. Utifrån prototypen bör funktionstester genomföras. Funktionstesterna bör 
bland annat belysa hanteringen utav kåpan, längden på kåpans styrningar och färdväg, och var ett 
eventuellt handtag kan placeras på övrekåpans översida.  

 

Materialval och Tillverkningsmetoder 
Kåpans material ligger utanför genomfört projekt. Det är viktigt att valda material inte har en 
negativ effekt på varandra. Val av plasttyp bör överensstämma med kåpans tillverkningsplast.  

Vad gäller rostfria detaljer är skall dessa vara anpassade för den marina miljön. Förslagsvis kan 
detaljer konstrueras i EN 1.4404 (Damstahl, 2013) eller i material med likvärdiga 
materialegenskaper. Fästelementen rekommenderas vara hålla A4-klass. 

För att uppnå en robust motorkåpa som skall klara av de ställda kravkriterierna bör fästelement 
vara anpassade för ingjutning i kåpans plastdetaljer. Skulle det ställas ytterligare krav på hållfasthet 
förslår projektgruppen att en hel metallkrans med svetsade fästelement gjuts in vid kåpornas 
tätningslinjer.  

Motorkåpans delningslinje 
Motorkåpan delas längs befintliga linjer för att bäst bevara det estetiska uttrycket. Den övre kåpan 
bör bilda överkant av hålet för kabelstammen och den undre kåpan bildar sidor och underkant. 
Detta för att kabelstammen ska ligga kvar i sitt läge när den övre kåpan avlägsnas.  

Den undre kåpan delas som den befintliga i två delar och monteras förslagsvis ihop med 
skruvförband och styrningar. 

Både den undre och den övre kåpan bör förses med en förstärkningssarg som ger stadga och 
tätningen och ger möjlighet till integrering av fästytor för de beslag i rostfritt stål som utgör lås- 
och fästpunkterna. 

Var delning kan ske på bästa sätt bör beslutas efter att den nya designen av kåpan har beslutats. 

Främre låspunkt 
Den främre låspunkten skiljer sig, enligt önskemål från Cimco Marine, i princip inte mycket från 
den befintliga lösningen. En skillnad är att låsriktningen är ändrats för att möjliggöra det nya 
öppningsförfarandets riktning. 

Projektgruppen valde att reglera R4-låset med befintligt handtag. Projektgruppen anser att det 
handtag som används idag fyller sin funktion på ett adekvat sätt och är således inte ett föremål för 
utveckling. Handtaget kan bytas ut om det är ekonomiskt försvarbart dock har projektgruppen inte 
gjort några sådana kalkyler. 

Projektgruppen ser också fördelar och möjligheter med att byta ut befintligt R4-lås till ett eller flera 
traditionella flaklås. Dessa lås kan ha en positiv effekt på formspråket då de i rätt utförande 
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symboliserar kraft, stabilitet och funktion. Vidare går den låstypen också att montera utanpå 
motorkåpan vilket möjliggör mer utrymme för motordetaljer.   

Bakre styrning 
Den bakre styrningen bör utformas av bockad rostfri plåt. Det är möjligt att denna funktion kan 
tillfredsställas med motsvarande plastdelar integrerade i tidigare nämnda sarg. Enligt 
hållfastighetsberäkningarna så uppstår lokala spänningar i den bakre styrningen som bör beaktas.  
Projektgruppen beslöt sig för att använda rostfritt material av hållfastighets skäl.  

Bredden på z-profilen i CAD-modellen och således även i hållfasthetsberäkningarna är 30 mm. Det 
kan finnas fler anledningar att fundera över om den skall breddas ytterligare. Dels för att en ökad 
bredd ger en större yta över vilka böjspänningarna i z-profilen och sätet kan fördelas. Dels för att 
en bredare profil gör att användaren lättare kan styra in den i sitt läge.  

Sidostyrning och hjularm 
Projektgruppen anser att utformningen av sidostyrningarna bör optimeras. De fyller en viktig 
funktion genom att applicera press på tätningslinjen runt kåpan. Det har tagits fram flera modeller 
som har varierad komplexitet. Projektgruppen valde att återgå till en så enkel utformning som 
möjligt.  

Projektgruppen anser det lättare att justera armen än skenan. Ett eller två långhål längs hjularmen 
för att justera armens utstick rekommenderas. Hjularmens vinkel tillsammans med långhål ger 
justeringsmån i både horisontal- och vertikalplanet vilket projektgruppen anser vara 
tillfredställande. 

Hjulets material föreslår projektgruppen till plast eller rostfri metall. Det finns för och nackdelar 
med bägge material dock bör materialet som väljs klara av den marina miljön.  

Utstick från motorkåpa kan justeras med hjälp av långhålen. Hjularmens utstick bör inte vara för 
stort då det eventuellt kan fastna i diverse objekt.  

 

  



51 

 

 

 

7 Källförteckning 

 

Arbetsmiljöverket, 2015. www.av.se. [Online]  
Available at: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---
ergonomi/manuell-hantering/ 
[Använd 03 06 2016]. 

Bruder, U., 2013. i: Värt att veta om plast. u.o.:Bruder consulting ab, p. 216. 

Bulten Sweden AB, Magnus Carlunger et al., 1999. i: M. Carlunger, red. Ordning ur Kaos. Åshammar: 
IDÉ bild, p. 144. 

Damstahl, 2013. www.damstahl.se. [Online]  
Available at: 
http://www.damstahl.se/Files/Billeder/2011/PDF/SV/Produktkatalog/12_tekniskinfo_prodweb
.pdf 
[Använd 06 03 2016]. 

Marine Engine, 2016. www.marineengine.com. [Online]  
Available at: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/5-
4stroke/0p073456-thru-0p400999-bel/cowling 
[Använd 03 06 2016]. 

Marine Engine, 2016. www.marineengine.com. [Online]  
Available at: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/25-4stroke-
carb/0r131842-up/cowling 
[Använd 03 06 2016]. 

Marine Engine, 2016. www.marineengine.com. [Online]  
Available at: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/8/0d281000-thru-
0g760299-usa/cowls 
[Använd 03 06 2016]. 

Naeslund, F., 2016. Båtmekaniker [Intervju] (1 5 2016). 

Nordic Fastening Group, 2016. http://nfgab.se. [Online]  
Available at: http://nfgab.se/sv/teknik-kvalitet/tekniska-sidor/ytbehandling-korrosionsskydd/ 
[Använd 06 03 2016]. 

Swedish Standards Institute, 1998. ISO 12944-2. i: u.o.:u.n. 

The National Marine Manufactures Association, 2015. www.nmma.org. [Online]  
Available at: http://www.nmma.org/assets/cabinets/Cabinet449/Preview.pdf 
[Använd 03 06 2016]. 

Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D., 2014. Product Design and Development. 1:1 red. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Österlin, K., u.d. Funktionsanalys. i: Design i fokus. Malmö: Daleke Grafiska AB, p. 37. 

 

 



52 

 

 
 

  



53 

 

8 Figurförteckning 

Figur 1 - Sidovy av topp- och mellankåpor .............................................................................................. 10 
Figur 2 - Planvy undersida topp- och mellankåpor ................................................................................. 10 
Figur 3 - Främre låspunkt ........................................................................................................................... 11 
Figur 4 - Befintlig låsmekanism (Southco R4 10-20-501-20) ................................................................. 11 
Figur 5 - Främre låspunkt, mekanism ....................................................................................................... 11 
Figur 6 - Bakre låspunkt, axel och hakar ................................................................................................... 12 
Figur 7 - Äldre låsmekanism med låsläpp, detalj 13 i bild ...................................................................... 15 
Figur 8 - Utvecklat hasplås med glidlager, nummer 17 i bild, för minskad friktion ........................... 16 
Figur 9 - Flaklås. Vanligt förekommande på bland annat släpvagnar ................................................... 17 
Figur 10 - Patent US4600396 ..................................................................................................................... 18 
Figur 11 - Patent US4871333. Hasplås utan glidlager ............................................................................. 19 
Figur 12 - Patent US5195483. Fjäderbelastad låskil ................................................................................ 19 
Figur 13 - Patent US6991500. .................................................................................................................... 19 
Figur 14 - Patent US7163428. Aktivt patent av låshasp med glidlager ................................................. 20 
Figur 15 - Patent US7201623 ..................................................................................................................... 20 
Figur 16 - Fästelement av oädlare metall ger låg korrosion ................................................................... 21 
Figur 17 - Fästelement av ädlare metall ger kraftig korrosion ............................................................... 22 
Figur 18 - Korrosivitetsklasser ................................................................................................................... 23 
Figur 19 - En skiss på 1 av 16 stycken öppningsförfaranden ................................................................ 26 
Figur 20 - Exempel på Pugh´s matris ........................................................................................................ 27 
Figur 21 - Top 4 idéerna i Pugh´s matris .................................................................................................. 28 
Figur 22 - Svar från ergonomiskbedömningsmall gällande lyftande moment ..................................... 33 
Figur 23 - Svar från ergonomiskbedömningsmall gällande skjutande eller dragande moment ........ 34 
Figur 24 - Kesselrings beslutmatris av två koncept ................................................................................. 35 
Figur 25 - Sidovy av gammal och ny delningslinje .................................................................................. 36 
Figur 26 - Ny delningslinje .......................................................................................................................... 37 
Figur 27 - Gammal delningslinje ................................................................................................................ 37 
Figur 28 - Olika konstruktionsförslag av skenor ..................................................................................... 38 
Figur 29 - Arm med tillhörande hjul och låsaxel ..................................................................................... 38 
Figur 30 - Konstruktionsförslag av bakrestyrning ................................................................................... 39 
Figur 31 - Fördelningt av krafter ................................................................................................................ 40 
Figur 32 - Z-bockat stål i bakkant med kraftappliceringspil .................................................................. 41 
Figur 33 - Främre låspunkt med kraftappliceringspil .............................................................................. 41 
Figur 34 - Mellankåpa med låspunkter   Figur 35 - Perspektivvy av övre och mellan kåpa ........... 42 
Figur 37 - Främre låspunkt i låst läge ........................................................................................................ 43 
Figur 36 - Främre låspunkt i öppet läge .................................................................................................... 43 
Figur 39 - Bakre styrning i låst läge ............................................................................................................ 43 
Figur 38 - Bakre styrning i öppet läge ....................................................................................................... 43 
Figur 40 Sidostyrning i öppet läge ............................................................................................................. 44 
Figur 41 Sidostyrning i låst läge .................................................................................................................. 44 
  



54 

 

  



55 

 

9 Bilagor 

Bilaga A. Kravspecifikation ........................................................................................................................ ii 
Bilaga B. Persona och moodboard .......................................................................................................... iii 
Bilaga C. Funktionsanalyser .................................................................................................................... vii 
Bilaga D. Grundorsaksanalys .................................................................................................................... ix 

Bilaga E. Beslutsmatris PUGHS ............................................................................................................... x 

Bilaga F. Intervju .......................................................................................................................................xii 
Bilaga G. Skisser öppningsförfarande ................................................................................................... xiv 

Bilaga H. Konceptidé 3 ............................................................................................................................ xv 

Bilaga I. Konceptidé 15 ......................................................................................................................... xvi 
Bilaga J. Ergonomiska bedömningar .................................................................................................. xvii 
Bilaga K. FEM - Stress Analysis Report ............................................................................................. xxiii 
 

 





i 

 

 
 

  



ii 

 

 

 
Bilaga A. Kravspecifikation 
Kravspecifikation kåpa OXE utombordare 

Examensarbetet ska göras som en studie på nästa generations lås på kåpor till utombordare på 
Cimco Marine AB. Det innebär att ta fram koncept på nya designförslag på hur kåporna ska 
monteras ihop med varandra och hur dem sen hålls fast, och även tillverkning av prototyper för att 
testa olika konstruktioner. 

Riktpunkter för designen: 

• Låsen till toppkåpan ska hålla för att lyfta ca 300kg 
• Vibration och slagtåligt, ska klara vibrationer från motorn och slag från hård sjö 
• Alla delar ska vara korrosionståliga mot saltvatten 
• Minst en låspunkt, gärna tre, på toppkåpan 
• Estetiskt passande mot kåpdesign 
• Billig och enkel konstruktion med få delar 
• Ska vara okänsligt för tillverknings och monteringstoleranser 
• Kan behövas styrningar för toppkåpan när den ska passas mot de andra kåporna 
• Kunna öppna och lyfta av kåpan lätt när man står på båten 
• Intuitivt kunna se var man ska öppna och lyfta av kåporna 
• Kunna öppna toppkåpan utan verktyg 
• Idag används ett R4-lås från Southco till toppkåpan, inget krav att använda detta men gärna 

något liknande 
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Bilaga B. Persona och moodboard 
 

Användartyp 1 
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Användartyp 2 
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Bilaga C. Funktionsanalyser 
 

Funktionsanalys av motorkåpa 

Funktion  Klass* Anmärkning 

Erbjuda Skydd HF Mot marin miljö 

Äga Formspråk HF Robust 

Erbjuda  Skydd  Ö Motorbuller 

Erbjuda Skydd N Mot Personskador 

Motstå driftmiljö N Vibrationer, slag 

Påvisa Områden N Tydliga handtag och 
öppningsreglage 

Uttrycka Design Ö  

Underlätta Service N Åtkomst till 
servicepunkter 

Äga Stabilitet N  

Medge Ventilation N Luftintag och 
cirkulation 

Påvisa Information Ö Varumärke, effekt, 
motortyp  

Äga Resistens   N Marin 
miljö/korrosion  

Erbjuda Grepp Ö Handtag 

*HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd  
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Funktionsanalys av infästning av motorkåpa 

Funktion  Klass* Anmärkning 

Hålla Motorkåpa HF  

Medge Rörelse HF Montering/demontering 

Erbjuda  Läge Ö Styrningar 

Påvisa Läge N Låsningsläge 

Motstå Driftmiljö N Vibrationer, slag och 
vatten 

Påvisa Områden N Handtag, 
Öppningsreglage 

Uttrycka Design Ö  

Erbjuda Känsla Ö Kvalitetskänsla och 
Displayvärde 

Äga Stabilitet N  

Äga Hållfastighet Ö Statisk vertikal 
belastning om 3kN 

Förhindra Läckage N Mellan kåpa och 
tätningslist 

Medge Fäste N Fäst- och låspunkter 

Äga Trygghet Ö Pålitlighet vid grov sjö 

Äga Enkelhet Ö Få delar, enkel 
tillverkning, 
Standardkomponenter 

*HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd  
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Bilaga D. Grundorsaksanalys 
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Bilaga E. Beslutsmatris PUGHS 
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Bilaga F. Intervju 
 

Summering intervju med Felix Naeslund - båtmekaniker 

För att få en bättre inblick i vad båtmekaniker efterfrågar gällande större utombordsmotorer så 
kontaktade vi en båtmekaniker.  

 

Intervjun skedde via telefon med en öppen frågeställning.  

 

Finns det tillverkare idag som branschfolk anser vara lite exklusivare? 
  

- Både ja och nej, Suzuki, Yamaha och Suzuki har bra kvalité på sina motorer men är dyrare i 
inköp och service. Evinrude och Mercury är billigare men erbjuder i min mening mycket för 
pengarna utan att kompromissa för mycket med kvalité.  

 

Finns det någon tillverkare som används av i större utsträckning av professionella användare? 

 
- Det finns ingen tillverkare idag som används mer än andra. Personer som kör så kallade RIB-

båtar använder i stor utsträckning Suzuki men det beror på att Suzuki har lyckats sälja in sig 
bättre just de användarna. 
 

När du servar utombordsmotorer och demonterar/monterar motorkåpan, vad är i din mening det 
mest irriterande problemet? 

 
- När jag demonterar större motorkåpor är det största problemet att det ofta saknas bra 

lyfthandtag. Det gör att man får lyfta kåpan på ett knepigt och inte så ergonomiskt sätt. Jag ber 
ofta om hjälp vid demontering/montering av motorkåpan. 
 

- Vid montering av kåpan så är det ofta som kåpan inte hamnar rätt och går då inte att låsa. Det 
finns inte några guidespår som underlättar monteringen.  
 

- Ett annat stort problem är att många låsmekanismer inte har någon tydlig lägesangivning. Detta 
gör det svårt att veta om kåpan verkligen sitter på plats och att låsen är helt låsta. 
 

Finns det någon kåplösning som du föredrar framför andra? 

 
- Ja, Honda har en väldigt simpel flaklåslösning som jag gillar. Den är simpel med få delar, går 

”aldrig” sönder och du ser tydligt om kåpan är låst eller ej. 
 

- Mercury har ett nytt system med ett handtag som är trevligt. Den lösningen känns modernare 
men det är ibland problem med att låsa den då kåpan kan hamna lite på sniskan. 
  

- Honda har också en ny lösning som är min favorit. De har ett handtag mitt uppe på motorkåpan 
och sedan ett annat i nedre framkant på motorn. Handtaget i framkant är likt de som sitter på 
bilar. Placeringen utav handtagen gör det mycket lättare att hantera motorkåpan själv.  
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Vad är det som du ofta lagar på utombordsmotorer? 

 
- Om jag skall nämna de tre vanligaste sakerna som jag åtgärdar så är det fel på olika givare,  

O-ringar och bränsleslangar.  
 

Mercury har en serie som heter Verado där motorkåpan är 2-delad, vad tycker du om den? 

 
- Jag gillar den inte. Det skapar ett extra moment för mig när jag skall arbeta på motorn. Jag vill 

på ett så enkelt sätt som möjlig komma åt så mycket av motor som det bara går. Med den 2-
delade kåpan måste jag arbeta mer för att komma åt motorn. Den nya 2-delade luckan är kanske 
bra för båtägaren om personen vill kolla oljenivåer men för all form av service och reparation så 
skapar systemet enbart mer arbete.  
 

- Mercury har nog en tanke med att underlätta för ägare att serva sina motorer och har på grund 
utav detta infört den här nya typen av kåpa. De har färgat alla locken på olika servicepunkter 
gula och på dem har de placerat ut QR-koder som du kan scanna med din mobiltelefon och får 
då direkt fram en instruktionsvideo på hur du skall göra med tillexempel oljebyte. Det enda 
problemet är att privatpersoner inte får genomföra service på sina motorer, om de gör det så 
gäller inte längre vissa garantier.  
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Bilaga G. Skisser öppningsförfarande 
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Bilaga H. Konceptidé 3 
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Bilaga I. Konceptidé 15 
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Bilaga J. Ergonomiska bedömningar 
 
 

Lyfta och bära 
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Bilaga K. FEM - Stress Analysis Report 

 
 

 

 

 

Simulation: 2 

General objective and settings: 

Design Objective Single Point 

Simulation Type Static Analysis 

Last Modification Date 2016-06-01, 23:06 

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No 

Separate Stresses Across Contact Surfaces Yes 

Motion Loads Analysis No 

 

Material(s) 
Name Polypropylene 

General 

Mass Density 0,899 g/cm^3 

Yield Strength 30,3 MPa 

Ultimate Tensile Strength 36,5 MPa 

Stress 

Young's Modulus 1,34 GPa 

Poisson's Ratio 0,392 ul 

Shear Modulus 0,481322 GPa 

Part Name(s) 

monteringsplatta_enkel02_rak 
Sidostyrning_z_fäste för Hjularm0 
bakre styrning_z_fäste i lock 
Främre lås_fäste i mittkåpa02 
monteringsplatta_enkel02_rak_vänster 
Sidostyrning_z_fäste för Hjularm0_vänster 

Analyzed File: 15a_assembly02.iam 

Autodesk Inventor Version: 2015 SP2 (Build 
190223200, 223) 

Creation Date: 2016-06-01, 23:23 

Simulation Author: Jens Windhamre 
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 Results 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 1,18998 N 

0 N 

0,00267774 N m 

0,00267774 N m 

-0,096336 N 0 N m 

1,18608 N 0 N m 

Fixed Constraint:2 545,431 N 

-398,691 N 

15,3316 N m 

12,1165 N m 

0 N -7,6121 N m 

-372,209 N -5,50509 N m 

Fixed Constraint:3 545,941 N 

398,71 N 

15,4349 N m 

12,2675 N m 

1,5703 N 7,58719 N m 

-372,934 N 5,49343 N m 

Fixed Constraint:4 732,427 N 

0 N 

5,10503 N m 

5,10503 N m 

0 N 0 N m 

-732,427 N 0 N m 

Fixed Constraint:5 736,86 N 

0 N 

27,2401 N m 

27,2401 N m 

0 N 0 N m 

-736,86 N 0 N m 

Fixed Constraint:6 0,541566 N 

0 N 

0,0038081 N m 

0,00380805 N m 

0,0963496 N 0,0000183234 N m 

0,532927 N 0 N m 

 Result Summary 
Name Minimum Maximum 

Volume 647003 mm^3 

Mass 1,31889 kg 

Von Mises Stress 0,00000000030357 MPa 319,628 MPa 

Displacement 0 mm 1,45292 mm 

Safety Factor 0,713328 ul 15 ul 
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