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SAMMANFATTNING 
 
 

Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- 
koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten 
kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan 
implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. 
 
På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för 
hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneumatisk press. Den sistnämnda 
pressmetoden används när det rör sig om lite längre presstider på detaljen, från ett par 
sekunder och uppåt. Idag finns det två modeller som drivs med tryckluft och som pressar med 
olika kraftintervall beroende på vilket lufttryck som tillförs till systemet. Det har visat sig att 
det finns ett behov hos företaget att ta fram en ny konstruktion som pressar med ett lägre 
kraftintervall än de befintliga modellerna kan erbjuda. Det är önskvärt att reducera 
tillverkningskostnaden jämfört med tidigare modeller. Framförallt är en ny lösning på xy-
bordet önskvärd då den står för en stor del av den totala kostnaden. För att tryckbilden, och 
därmed resultatet, ska bli så bra som möjligt är det också viktigt att konstruktionen går att 
kalibrera i x- och y-led, samt att även felaktigheter i planheten går att justera. 
 
Under konstruktionsarbetet har olika tekniska lösningar och koncept tagits fram som 
utvärderats. Den slutliga konstruktionen består av en tryckluftscylinder som är dimensionerad 
för att trycka med de krafter som är specificerade. Den rörliga delen av cylindern förs ner och 
pressar samman detaljen och telefonen som är placerade i en fixtur. Den är i sin tur fixerad i 
ett justerbart xy-bord som består av två aluminiumplattor med urfrästa spår. Inställningen av 
tryckbilden i x- och y-led sker med hjälp av styrpinnar. Eventuella skillnader i planheten 
verifieras redan vid monteringen av pressen, och justeras genom skimsning. 
 
Tillverkningskostnaden för den nya modellen har reducerats med 30 % jämfört med de 
tidigare pressarna. Konceptlösningen på det nya xy-bordet innebär en kostnadsminskning med 
50 % mot det befintliga bordet.  
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ABSTRACT 
 
Flextronics Design in Linköping, that is a part of the American owned Flextronics concern, is 
an industrializing unit in the mobile segment. That implies that the main occupation of the 
unit is to manufacture and evaluate test and production equipment, and also test and 
production processes that later will be implemented at the high volume factories in low cost 
countries.  
 
Depending on the model of the mobile phone, there are a differing amount of details that must 
be attached by pressing, either by hand, manually driven, or pneumatically driven presses. 
The last method is used were the pressure time of the detail increases, from a few seconds and 
more. There are two existing models that operates by pressurized air, and that presses with 
different force intervals, depending on the variety of the pressure that is contributed to the 
system. The company has discovered the need of an additional press that operates in an even 
lower interval then the existing models can offer. It is desirable to reduce the manufacturing 
cost compared to the former constructions. Especially is a new solution of the xy-table 
interesting as it stands for a great share of the total cost. For the pressure result to be as good 
as possible it is also important that the construction can be calibrated in both the x- and y-
direction, and furthermore, that eventual differences in the flatness can be adjusted. 
 
During the constructional phase different technical solutions and concepts were evaluated. 
The final construction contains of a pneumatic cylinder that is dimensioned for the stated 
force interval. It is positioned so that the moving part of the cylinder goes down and presses 
the phone unit and the applied detail together, which both are placed in a fixture. The fixture 
is fixated in an adjustable xy-table that consists of two aluminium plates with milled slots. 
The adjustments of the pressure offset in the x- and y-direction are done by guiding pins. 
Eventual differences in the flatness are verified and aligned already when assembling the 
press. 
 
The manufacturing cost for the new model has been reduced by 30 % compared to the 
existing presses. The concept solution of the new xy-table means a cost reduction of 50 %  
 
 



 iv



 v

FÖRORD 
 
För civilingenjörsutbildningarna, ska som ett avslutande moment i studierna, ett 
examensarbete på 20 poäng utföras, motsvarande 30 poäng efter Bolognaanpassningen. 
Arbetet är tänkt att fungera som en kvittens för de kunskaper den studerande har inhämtat 
under sin utbildning, samt även ge den kommande ingenjören fördjupade kunskaper inom det 
område denne specialiserat sig. 

Denna rapport är resultatet av just ett sådant examensarbete inom Maskinteknik, med 
inriktning mot konstruktion, som utförts på uppdrag av Flextronics Design i Linköping. 
 
Jag vill börja med att tacka min handledare och examinator på Linköpings universitet, Petter 
Krus.  
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mig chansen att omsätta teori till praktik, och som stöttat mig genom hela examensarbetet. 
 
Jag vill också tacka Bertil Franzén som uppmuntrat mig och fungerat som en mentor under 
rapportskrivningen, och som med sitt alltid glada humör bidragit till att jag känt mig 
välkommen på Flextronics från första stunden. 
 
Min tekniske handledare på företaget, tillika konstruktören till basfixturen Forceman, Tommy 
Pettersson, har under resans gång alltid tagit sig tid och besvarat mina frågor och funderingar. 
 
Jag vill också passa på att tacka alla andra personer som jag varit i kontakt med på andra 
avdelningar av företaget, och som med sin kunskap hjälpt mig komma vidare i 
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synpunkter på mitt arbete, och fått mig att känna mig som en i gänget.    
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1   INLEDNING 
 
Denna rapport är tänkt att kunna läsas och förstås av en i ämnet oinsatt person. Dock kan ett 
visst mått av teknisk bakgrund underlätta läsningen och öka förståelsen. Det som författaren 
av rapporten tror kan vara svårbegripliga eller alltför företagsspecifika begrepp, termer och 
förkortningar är förtydligade i ordlistan som ligger med som en bilaga (se bilaga 1) 
I inledningskapitlet förklaras bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och mål. Här ges 
också en kortare introduktion om vilken metodisk arbetsgång som följts för att lösa uppgiften, 
samt vilka avgränsningar som ansetts nödvändiga att göra i arbetet.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrundsinformationen grundar sig uteslutande på diskussioner med, den på företaget 
tekniske handledaren och konstruktören på avdelningen Process Development, Tommy 
Pettersson. 
 
Blickar man tillbaka 6-7 år i tiden på Ericssons tillverkning av mobiltelefoner, och med det 
menas här från kretskort till färdig telefon, så skiljer den sig markant från hur den delen av 
kedjan ser ut idag. Då köptes många redan sammanbyggda delar från olika underleverantörer, 
till exempel fronter med färdigmonterat displayglas. Detta resulterade naturligtvis i ett färre 
antal monteringsmoment vid sammanbyggnaden vid Ericssons tillverkningsenheter, men 
inköpspriset för alla ingående detaljer blev högt. Kasseringskostnaden sköt också i höjden då 
företaget blev tvungen att kassera hela detaljen om någon del av den inte levde upp till de 
specificerade kraven. Likaså försvårades felsökningen och spårningen av en detaljbatch med 
dålig kvalitet då en underleverantör i sin tur kunde ha använt sig av ett flertal 
underleverantörer för sin produktion. En summering av läget då blir således, en onödigt dyr 
slutprodukt och en kvalitetsprocess som visade sig vara svårkontrollerad. 
 
Genom åren har denna bild förändrats och gått över till att alla delkomponenter köps in och 
monteras ”in-house”. Denna förändring har sänkt tillverkningskostnaden för mobiltelefonerna 
och förbättrat spårbarheten av fel i produktionen, men det har också medfört att en hel del nya 
specialverktyg och fixturer blivit tvungna att konstrueras för att lösa den sammanbyggnad av 
komponenter som dåvarande Ericsson, nuvarande Sony Ericsson, tidigare lade ut på sina 
underleverantörer. 
 
Många av de sammanbyggda delar som förut köptes in är adhesiva detaljer som behöver 
limmas och pressas samman under olika lång tid och med olika tryckkraft för att limmet 
mellan komponenterna ska hinna med att härda. Om det bara rör sig om tider upp till en 
sekund som limmet behöver för att härda och inte kräver en specifik tryckkraft kan detta lösas 
rent manuellt. Skulle det däremot vara fråga om delar som kräver längre trycktider än så är det 
säkrare att använda en tidsinställbar fixtur som pressar samman komponenterna under ett 
angivet tidsintervall. En annan anledning är att det visat sig vara svårt att upprätthålla och 
säkerställa kvaliteten vid manuell pressning vid längre härdningstider. Om inte den angivna 
tiden efterföljs riskerar delarna att inte väta samman helt, vilket kan resultera i att damm och 
annan smuts kan ta sig in på icke önskvärda ställen i telefonen. Vill det sig riktigt illa kan det 
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innebära att telefonens ESD-skydd inte fungerar fullt ut och riskerar att kortsluta komponenter 
i mobilen, vilket i sin tur kan leda till att den slutar att fungera helt och hållet.  
 
Idag används adhesiva detaljer i nästan samtliga modeller och utvecklingen går mot att antalet 
ökar för varje ny modell som lämnar ritbordet. Då mobiltelefonerna tenderar att bli mindre 
och samtidigt innehålla mindre och både tryckkänsligare och ESD-känsligare komponenter, 
har i takt med detta kraven på pressverktygens känslighet att kunna jobba i allt lägre 
tryckkraftsintervall ökat. 
 
 

1.2 Kort om företaget 
 
Samtal med huvudhandledaren, dessutom chef för avdelningen Process Development, Thomas 
Björkman, står för en stor del av informationen som ligger till grund för 
företagspresentationen nedan. Där inget annat anges är det således dessa samtal som är 
referensen. 
 
Flextronics grundades 1969 av Joe McKenzie när det företag han jobbade på gick i konkurs. 
Företagsidén var att förse företagen i Silicon Valley med de kvantiteter av kretskort som de 
själva inte hann med att tillverka. Från början var det bara han och hans fru som jobbade i 
företaget och handlödde alla komponenter på korten. Företaget blomstrade under hela 70-
talet, och 1980 sålde han det vidare. (Reference for Business, 2002)  
 
Idag är det amerikanskägda företaget, med huvudkontor i Singapore, en av världens absolut 
största kontraktstillverkare av elektronikprodukter inom bland annat data, infrastruktur, 
medicin och mobiltelefonmarknaden. Det innebär att företaget har möjlighet att erbjuda sina 
kunder helhetslösningar vilket kan innefatta hela kedjan från utveckling, design och 
konstruktion, till högvolymstillverkning. En av fördelarna för kunden med att lägga ut delar 
av sin verksamhet på kontraktstillverkning är att det ger en större kontroll över 
tillverkningskostnaderna, samt ger kunden en möjlighet att koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Intäkterna för företaget uppgår för verksamhetsåret 2007 till 18,9 miljarder 
USD, där den mobila sidan står för ungefär en tredjedel av de totala intäkterna.  
Företaget har kontor och tillverkningsenheter i över 30 länder, utspridda på fyra kontinenter. 
(Flextronics, 2007)  
 
Det totala antalet medarbetare uppgår till cirka 100 000 där den enskilt största arbetsgivaren 
är fabriken i Doumen, Kina, där 50 000 människor jobbar.  
 
Antalet anställda i Sverige är cirka 1 000 och finns lokaliserade i Göteborg, Kalmar, 
Karlskrona, Linköping, Norrköping och Stockholm.  
 
Linköpingsenheten, Flextronics Design i Linköping, tillhör juridiskt sett Flextronics 
International Sweden AB, men jobbar under FlexMobile som är ett av sju marknadssegment, 
vilka tillsammans täcker upp hela Flextronics verksamhet. Anläggningen i Linköping 
införlivades i Flextronics-koncernen 2001 då företaget tog över verksamheten från dåvarande 
Ericsson. Vid den tidpunkten jobbade det nästan 2 000 människor där och fabriken var en 
högvolymsenhet av mobiltelefoner. Idag inhyser de något mindre lokalerna cirka 200 
anställda, och verksamheten har gått från att vara en volymfabrik till att nu vara en 
industrialiseringsenhet. Enheten fungerar som en brygga mellan Sony Ericssons 
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utvecklingsavdelning och högvolymstillverkningen, vilken bland annat återfinns i Kina, 
Malaysia, Mexico, och Brasilien. Det innebär att företaget konstruerar verktyg, ger förslag på 
testlösningar, genomför prototypserier, ger återmatning till utvecklingsavdelningen, bistår 
med testlösningar och teknisk expertis till de produktionsenheter inom såväl Flextronics som 
Sony Ericsson där de nya mobiltelefonmodellerna ska produceras i stora serier. 
Linköpingsenheten är indelad i följande avdelningar: 
 

• Project 
• Test 
• Prototyping 
• Process & Development 
• Administration 

 
Flextronics Design i Linköping har ett tätt samarbete med volymfabrikerna och dess 
teknikavdelningar i Kina, Malaysia, Mexico och Brasilien. För de projekt, eller delar av 
projekt, som drivs i Linköping, tar man idag fram alla fixturkoncept. Tanken är att fabrikernas 
konstruktionsavdelningar i Doumen, Kina, och Shah Alam, Malaysia, där dessa projekt senare 
skall volymproduceras, successivt ska ta hand om uppdateringarna på dessa fixturer, samt 
även sköta all duplicering av till exempel test- och basfixturer.  
 
När detta skrivs har precis ett uppköp av konkurrenten Solectron genomförts, vilket innebär 
en ökning av personalstyrkan med cirka 50 000 (Solectron, 2007). I Sverige har Solectron en 
anläggning belägen i Östersund med strax över hundra anställda som arbetar med 
kretskortstillverkning (Evertiq, 2007). 
 
 

1.3 Forceman 
 
De idag existerande fixturerna hos Flextronics, som med hjälp av tryckluft pressar fast 
adhesiva detaljer vid sammanbyggnaden av mobiltelefonerna kallas för Forceman. Fram till 
dags dato finns det två varianter av Forceman, där konstruktionerna i sig är identiska. Det 
enda som skiljer dem åt är storleken på den pressande cylindern vilket resulterar i att dessa två 
modeller jobbar inom två olika tryckkraftsintervall. Då Forceman används vid 
sammanbyggnaden av de flesta mobiltelefonmodellerna är konstruktionen uppdelad i en 
basfixtur och en produktspecifik fixtur, som på företaget går under benämningen applikation. 
Till basfixturen räknas allt utom just applikationen vars utförande naturligtvis varierar 
beroende på mobiltelefonmodellen, samt vilken detalj som ska appliceras.  
 
 

1.4 Syfte  
 
Trots att det redan finns två varianter av Forceman-fixturen har det framkommit att det finns 
behov, vilket nämndes i ”Bakgrunden” ovan, av en tredje modell som jobbar i ett ännu lägre 
tryckkraftsintervall. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en sådan modell åt 
företaget. 
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1.5 Mål 
 
Under dessa 20 veckor, över vilket examensarbetet sträcker sig, är målet att detaljkonstruera 
denna tredje variant av Forceman. I arbetet ingår också att titta över designen både vad gäller 
ergonomi vid underhåll såsom regelbunden användning, och inte minst för att få ner den totala 
tillverkningskostnaden. Detta är av stor vikt då både Flextronics och Sony Ericssons 
produktionsenheter runt om i världen använder många Forceman i sina produktionslinor. En 
helt ny konceptlösning på fixturbordet är av ekonomisk vikt då den står för en stor del av 
totalkostnaden. Det vore också önskvärt om det redan i samband med sammanbyggnaden av 
basfixturen gick att kalibrera den i alla rumskoordinaterna x, y, och z. Materialvalen till 
konstruktionen skall följa gällande miljödirektiv både vad gäller tillverkning och återvinning 
vid kassering. De måste också uppfylla de direktiv som företaget själva har satt upp gällande 
bland annat ESD-skydd.  
 
 

1.6 Metodik 
 
När ett större projekt, som till exempel ett examensarbete, skall genomföras är det viktigt att 
det följer en antagen metod från början till slut, just för att säkerställa att ingenting glöms 
bort. Metoder i sig är inget problem att hitta, det finns en hel uppsjö av dem. Problemet är 
snarare att hitta någon som ligger på ”rätt” nivå och passar till det specifika projektet. 
 
Under detta arbete har en något avskalad variant av Hubkas och Eders annars mycket 
ingående utvecklingsprocedur nyttjats (Hubka & Eder, 1992). Författaren har i de tre 
inledande konceptfaserna använt sig av arbetsgången från Ulf Liedholms rapport, Systematisk 
Konceptutveckling, (Liedholm, 1999), vilken i stora delar är just en förenkling av Hubkas 
metod i konceptfaserna. De tre sista faserna i konstruktionsprocessen baseras direkt på just 
Hubkas och Eders arbetsgång, om än även här, något förenklad. 
 
I sin korthet kan sägas att teorin förespråkar att konstruktionsarbetet bryts ner i följande sex 
faser, presenterade i kronologisk ordning nedan: 
 

• Problemgranskning 
• Funktionsanalys 
• Konceptgenerering 
• Preliminär layout 
• Dimensionerad layout 
• Detaljerad layout 

 
Ingen närmare presentation av metodiken kommer att göras här. En utförligare beskrivning 
kommer att finnas under respektive kapitel och stycke.  
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1.7 Avgränsningar 
 
Examensarbetet begränsas till att ta fram en detaljkonstruktion, det vill säga ritningar och 
tillverkningsunderlag för produkten. Någon prototyp för verifiering och utvärdering är inte 
planerad att hinnas med under dessa 20 veckor. Inte heller någon form av 
spänningsberäkningar för att på det sättet optimera godtjocklekar, dimensioner på skruvar och 
så vidare, då de för denna konstruktion inte är kritiska. För att det också skulle hinnas med 
under utsatt tid hade fokus fått släppas på andra viktiga delar av konstruktionsarbetet. 
 
Då det finns en konkurrenssituation att ta hänsyn till vill inte företaget gå ut med detaljerade 
tillverkningskostnader, priser på ingående delar och så vidare, där det inte är nödvändigt för 
arbetet. Därför kommer istället siffrorna på dessa ställen att ersättas av bokstäver eller ett 
förhållande som presenteras med ett procentuellt tal. 
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2   FRÅN PROBLEM TILL 
KONSTRUKTIONSKRITERIELISTA 

 
Den första fasen i konstruktionsarbetet, konceptfas 1, bygger på den kravspecifikation eller 
problemformulering (se bilaga 2) som från början ställts upp av uppdragsgivaren, i detta fall 
Flextronics. Med problemformuleringen som utgångspunkt skall problemet undersökas mer 
noggrant för att skapa en tydligare helhetsbild. När detta är genomfört kan en 
konstruktionskriterielista upprättas vilket är målet med den första konceptfasen.  
 
Inledningen av varje stycke kommer att innehålla en liten generell sammanfattning och 
förklaring kring rubrikerna i kursiv stil. 
 
 

2.1 Problemgranskning 
 
Här måste problemet noggrant och kritiskt undersökas från alla håll för att skapa förståelse 
för vad problemets lösning skall utföra. I problemgranskningen skall ingen vikt läggas vid hur 
det kommer att göras.  
 
För att underlätta problemdefinieringen kan den, enligt Liedholm (1999), indelas i fem 
frågor:  
 

• Vad är problemet? 
 
• Vem har problemet? 

 
• Vad är målet? 

 
• Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 

 
• Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

 
Genom att ställa dessa frågor görs en granskning av det nuvarande problemet: 
 

• Vad är problemet? 
Idag finns ingen pressfixtur som verkar i ett tryckkraftsintervall ner till 20 N, och att 
komma åt att utföra underhåll på fixturen är idag svårt och tidskrävande. Hur det går 
till presenteras utförligare i stycket ”Nuvarande teknisk lösning”. Basfixturen kostar 
idag, med allt inräknat, cirka A1 SEK. Den totala kostnaden för xy-bordet ligger hos 
dagens konstruktion på strax över 2 000 SEK, vilket anses vara för högt. Det går inte 
heller att kalibrera över- och underapplikationen i x- och y-led annat än att 
tillsammans med en telefonenhet föra dem samman och rent visuellt verifiera att de 
ligger rätt i förhållande till varandra. Ett annat problem är att det i nuvarande 
konstruktionen inte går att säkerställa planheten i z-led innan fixturen ställs in i 
produktionen. Om planheten inte är bra kan det visa sig i form av sämre yield för 
produkten. I värsta fall kommer en sämre produkt ut till slutkunden. 
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• Vem har problemet? 
Problemet ägs av avdelningen Process Development på Flextronics Design i 
Linköping 

 
• Vad är målet? 

När examensarbetet är slut skall det finnas en detaljkonstruktion av en ny pressfixtur 
som klarar den ovan nämnda tryckkraften 20 N. Användarvänligheten i form av 
underhåll skall öka, och målet är att tillverkningskostnaden av pressfixturen har 
reducerats. Ett bra och billigt sätt att justera applikationerna är önskvärt. Målet är 
också att en kalibreringsmetod och en lösning på att justera planheten i z-led tas fram, 
samt en metod för att kalibrera in över- och underdelen mot varandra i x- och y-led. 
Skulle kalibreringen av planheten kunna göras direkt när fixturen är färdigmonterad, 
och justeringen av x- och y-led kunna göras med endast applikationerna och utan 
inblandning av en telefonenhet skulle det vara ett plus i kanten. 

 
• Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 

Skador på operatören måste undvikas. Fixturen måste vara stabil och inte riskera att 
tippa. Justeringslösningen får inte riskera att ge följdfel i form av, exempelvis, 
osäkerhet i att bestämma tryckkraften mellan applikationerna. 

 
• Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

Det är uttalat från Flextronics att de vill att drivningen av pressfixturen skall ske med 
hjälp av tryckluft och kunna anslutas till det vanliga tryckluftssystemet. Inte heller att 
någon kringutrustning har någon alternativ drivkälla som till exempel elektriska 
lägessensorer. Under hela konstruktionsprocessen måste alla alternativ kritiskt 
granskas ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 
 

2.2 ’’State of the Art ’’ 
 
Här gäller det att läsa in sig på området. Vilka liknande produkter finns på marknaden idag, 
och vad har de för tillverkningskostnad? Vad har konkurrenterna för tekniska lösningar inom 
motsvarande område? Ett annat sätt kan vara att undersöka vilka befintliga patent som finns 
idag. Detta kan vara bra för att inte, omedvetet, använda någons redan patenterade lösning 
vilket kan leda till senare repressalier. Det kan också vara idé att ta reda på om, och hur, 
andra branscher löst liknande problem. 
 
 

2.2.1 Nuvarande teknisk lösning 
 
De två varianter av automatiserade pressfixturer som används idag i tillverkningen går under 
benämningen Forceman. Dessa drivs med hjälp av tryckluft. Det som skiljer dem åt är 
diametern på cylindrarnas tryckluftskamrar. I den större varianten finns två 20 mm kolvar 
vilket ger ett tryckkraftsintervall på 125 – 380 N. I den mindre Forceman-fixturen sitter en 
likadan cylinder men med en diameter på 12 mm för de bägge kolvarna. Detta gör att den kan 
generera en tryckkraft mellan 45 – 135 N. Intervallen beror på att trycket i den tillförda luften 
varieras mellan 2 – 6 bar beroende på vilken detalj det är som ska monteras. Varför just detta 
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intervall? Nuvarande cylindrar är specificerade att klara tryck upp till 7 bar och därför är den 
övre gränsen satt för att ge en säkerhetsmarginal upp till cylindertillverkarens övre gräns vid 
kontinuerlig drift. Att gå under den undre tryckgränsen ner mot 1 bar när över- och 
underapplikationerna pressas samman kan leda till att komponenterna i det pneumatiska 
systemet inte fungerar som de är tänkta att göra. Därför finns en säkerhetsmarginal även här. 
Det nuvarande pneumatiska systemet finns att studera i bilaga 4. 
 
Den tekniska principen vid pressningen av adhesiva detaljer är en fast underapplikation med 
enheten, och en rörlig överapplikation som åker ner och pressar samman de båda 
applikationerna under en given tid. Arbetsgången är följande: 
Telefonenheten placeras i en extern underapplikation, som finns på bordet bredvid pressen, 
där adhesivet manuellt sätts på plats. Därefter plockas den bort och placeras i basfixturens 
underdel vilken är fastskruvad i det inställda och fixerade xy-bordet, se figur 2.1. Operatören 
trycker på startknappen varefter den övre applikationen, fäst i den rörliga delen av cylindern, 
åker ner och påbörjar pressningen. När tidventilens ackumulator i systemet är full, vilket sker 
vid den inställda tiden, slår den om och initierar att tryckluften leds till cylinderns två främre 
kamrar och detta medför att den övre applikationen åker upp till sitt ursprungsläge. Enheten 
plockas av och arbetscykeln är fullbordad. 
 
All pneumatik finns inrymd i basfixturens kropp (se figur 2.1) vilken i sig är fastskruvad i den 
stora bottenplattan. Tryckluftscylindern är fastskruvad så att den sitter en bit ut från övriga 
kroppen, vilket visas i figur 2.1, för att möjliggöra förflyttning och fininställning av 
underapplikationens placering. I figur 2.2 kan monteringen av startknappen på ovansidan av 
kroppen, bakom cylindern ses. Operatören eller teknikern kan avläsa trycket via en 
tryckmätare på den vänstra sidan av basfixturen (se figur 2.1) genom ett avfasat hål för att 
säkerställa att inställningen är rätt. Om något underhåll behöver utföras måste teknikern med 
dagens konstruktion ta bort den bakre täckplåten genom att lossa på sex insexskruvar, vilket 
visas i figur 2.2. Anledningen till att det sitter en fastskruvad täckplåt där är att för att 
operatören inte skall kunna justera något själv utan ska tillkalla en tekniker när problem 
uppstår. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 - Basfixturen sett snett framifrån 
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Figur 2.2 - Basfixturen sett snett bakifrån 

 
Justeringsbordet (figur 2.1) består av en basplatta som också den är fastskruvad i 
bottenplattan. Ovanpå den ligger en urfräst platta som går att justera i y-led, och ovanpå den 
ligger även där en urfräst platta som går att justera i x-led. Bägge de övre två delarna av 
justeringsbordet låses med vardera fyra låsskruvar. Vid åtdragningen av låsningsskruvarna bör 
teknikern trycka bordet mot basplattan, annars riskerar bordet att resa sig en aning då kraften 
från låsningsskruvarna kommer från sidan och inte uppifrån. Den kalibrering som utförs idag 
är rent visuell och kan först göras då telefonenheten tillsamman med adhesivet finns 
tillgänglig och är placerad i den undre applikationen. Ingen kontroll av planheten görs, men 
två styrpinnar sitter i frontplattan och cylinderkroppen, se figur 2.3, för att minska felet. 
Styrpinnarna minskar dock bara felvinkeln mellan över- och underapplikationen kring y-
axeln, men inte kring x-axeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3 - Cylinderkroppen och frontplattan med tillhörande infästningshål för styrpinnar 
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De flesta detaljerna i basfixturen är tillverkade i aluminium, basplattan, täckplåtarna, och 
sidorna, dock inte justeringsbordet som är tillverkat i rostfritt stål. Skruvarna är tillverkade i 
blankförzinkat stål. Den höga luftfuktigheten vid produktionsenheterna i bland annat Kina och 
Malaysia gör att korrosionsprocessen går snabbt och därför kräver någon form av legerat stål 
som står emot den miljön bättre. 
 
Hur är det då med säkerheten? Vad händer om en operatör råkar fastna med fingrarna mellan 
applikationerna? I den nuvarande tekniska lösningen är det problemet löst genom att systemet, 
då cylindern rör sig, jobbar med ett tryck på 1 bar vilket ger en så låg tryckkraft att operatören 
inte skadas vid en eventuell klämning. Ovan nämndes att den undre gränsen är satt till 2 bar, 
men trots det tillåts systemet att jobba med 1 bars tryck då kolven rör sig. Då över- och 
underapplikationerna förs samman slås en mekanisk givare till, av en i kolven fäst arm, och 
initierar det högre trycket. Operatören kan i detta läge inte få in fingrarna mellan delarna och 
klämrisken är således borta. 
 
 

2.2.2 Patent 
 
Vad finns det för idéer och uppfinningar som skulle kunna ge tips och uppslag till bra 
konstruktionslösningar på såväl hela konstruktionen som specifikt gällande xy-bordet? På 
Patent- och Registreringsverkets hemsida (Patent- och Registreringsverket, 2007) går det att 
klicka sig vidare till en patentdatabas och söka efter olika patent över hela världen antingen 
genom att söka efter ord i titeln eller texten, uppfinnare, publiceringsdatum med mera. Det 
visade sig dock, trots mycket nedlagd tid, vara svårt att hitta någon riktigt bra och användbar 
information som skulle kunna ge nya infallsvinklar på de olika problemen i projektet. I de 
flesta fallen när det rör sig om translation i x- och y-led är det patent på elektroniska lösningar 
som förbättrar noggrannheten och snabbheten, vilket inte alls är intressant för denna 
konstruktion. 
 
 

2.2.3 Konkurrenter 
 
Eftersom detta är en pressfixtur som används internt inom Flextronics och Sony Ericssons 
mobiltelefontillverkning och inte är en kommersiell produkt till en extern kund är det i princip 
omöjligt att få en inblick i hur konkurrenterna har löst sitt problem tekniskt. 
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2.2.4 Andra branscher 
 
Den bransch som ligger närmast till hands och som har ett stort utbud av pressar är 
metallbearbetningsindustrin. Här är det dock tal om helt andra dimensioner på pressarna och 
naturligtvis då också mycket större tryckkrafter. Mestadels handlar det om hydrauliska 
cylinderpressar med en rörlig överdel. Vissa pneumatiska pressar förekommer. En modell kan 
ses i figur 2.4. Tryckluft lämpar sig dåligt i höga tryckintervall då luften vid för höga tryck 
kan ge en dieseleffekt och skada cylindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4 - En pneumatisk press lämpad för metallbearbetning (Machineseeker, 2007) 

 
En annan bransch som använder sig av lättare pressar, och i många fall pneumatiska, är de 
som tillverkar etiketteringsmaskiner. Dessa kan användas vid märkning av kartonger, samt till 
exempel datum- och prismärkning av inplastade livsmedel såsom kött, ost och så vidare. Även 
här rör det sig om en rörlig överdel i form av en cylinder som pressar fast etiketten. 
 
 

2.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
 
Trots att det så pass tidigt i arbetet kan vara svårt att skaffa sig en uppfattning om problemet 
är lösbart eller ej, så är det av vikt att en teknisk och ekonomisk bedömning görs redan nu. 
Skulle slutsatsen bli att problemet inte går att lösa rent tekniskt eller att det skulle bli alltför 
dyrt, företaget kanske måste ta in extern hjälp, nyutbilda sin personal, nyanställa, investera i 
dyra maskiner och så vidare, och inte kan eller är beredda att ta den kostnaden är det bra att 
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få reda på det redan i det här skedet. Om företaget anser att projektet är både tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart är det ändå bra att fortlöpande göra nya bedömningar av den 
rådande situationen. 
 
Den tekniska och ekonomiska genomförbarheten för detta arbete måste anses god då det idag 
redan finns en befintlig fungerande produkt hos Flextronics. 
 
 

2.4 Konstruktionskriterielista, KKL 
 
Om bedömningen gjorts att projektet går att genomföra både tekniskt och ekonomiskt är det 
nu dags att upprätta en konstruktionskriterielista, vilken för enkelhetens skull förkortas KKL.  
De krav som ställts upp i kravspecifikationen eller framkommit från problemformuleringen, 
den information som införskaffats under problemgranskningen, samt vilka olika lösningar 
som finns tillgängliga på marknaden och företaget idag ska fungera som bas vid 
utarbetningen av listan.  
 
De egenskaper som kommer att komma med på listan indelas i två kategorier, krav och 
önskemål. Ett krav skall uppfyllas annars är formuleringen felaktig och bör skrivas om, 
antingen genom att omformulera kravet eller ändra det till ett önskemål. Som ett exempel kan 
tas en produkt där ett krav finns med i KKL att vikten inte får överstiga 2 kg. Skulle produkten 
visa sig väga 2,1 kg ska den egentligen inte vara ett alternativ att bygga vidare på. Är man 
trots det villig att gå vidare hade det varit bättre att ändra kravet och säga att produkten inte 
får väga mer än till exempel 2,2 kg, eller omformulera kravet till ett önskemål där en vikt 
under 2 kg är önskvärd. 
 
Egenskaperna som KKL ska ha under det fortsatta utvecklingsarbetet är tänkt att fungera som 
en riktlinje och ett stöd för konstruktören. Listan kan också vara bra att titta tillbaka på och 
jämföra med när slutprodukten ska utvärderas. För att inte glömma bort någon viktig del 
eller detalj när listan upprättas kan det vara bra att följa en given checklista. Vanligtvis är 
den KKL som skrivs i detta skede inte den slutgiltiga versionen utan den uppdateras och 
ändras allteftersom produkten alltmer tar sin slutliga form. 
 
Den checklista som använts i detta fall är direkt tagen från Ulf Liedholm, (1999), och finns 
med som en bilaga att studera (se bilaga 4).  
 
Upprättandet av KKL för detta arbete har baserats på företagets problemformulering till 
examensarbetet, problemgranskningen och sist men inte minst från diskussionerna, svaren, 
och förslagen från konstruktörerna på Flextronics konstruktionsavdelning. Listan är indelad i 
olika underrubriker vilka i sin helhet har sitt ursprung från den checklista som nämndes ovan. 
Underrubrikerna är följande: 
 

• Funktion 
• Funktionsbestämmande egenskaper 
• Brukstidsegenskaper 
• Tillverkningsegenskaper 
• Säkerhet och ergonomi 
• Ekonomiska egenskaper 
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• Arbetsmiljö 
• Miljö 

 
I listan finns också en kolumn för målvärde vilka, då de varit möjligt, är kvantifierade, samt 
en kolumn innehållande krav (K) eller önskemål (Ö). Hela konstruktionskriterielistan ligger 
som en bilaga (bilaga 5). I samma bilaga finns även anmärkningar för de kriterier där ett 
förtydligande är på sin plats. 
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In-tillstånd Ut-tillståndBlackBlackBlackBlack----boxboxboxbox
(huvudfunktion)(huvudfunktion)(huvudfunktion)(huvudfunktion)

3   FUNKTIONSANALYS 
 
Nedan följer arbetsgången i funktionsanalysen eller konceptfas 2, vilken grundar sig på 
konstruktionskriterielistan som upprättats. Tanken är att analysen ska hjälpa konstruktören 
strukturera fram olika lösningsprinciper, vilka kommer att ligga till grund för 
konceptgenereringen.  
 
Precis som i det tidigare kapitlet ”Från problem till konstruktionskriterielista” kommer en 
kort sammanfattning, i kursiv stil, av varje stycke göras om den bakomliggande teorin. Den 
redan invigde kan med gott samvete hoppa direkt på det specifika för detta examensarbete.  
 
 

3.1 Black-box 
 
I nästan samtliga fall då ett behov av att ta fram en produkt uppstår är dess ändamål att 
omvandla någonting, från ett tillstånd till ett annat. Låter det kryptiskt så kommer säkerligen 
följande exempel, hämtat från Ulf Liedholm, ”Systematisk Konceptutveckling”, hjälpa till att 
ändra på det: 
 
In-tillståndet är i detta fall smutsiga kläder och behovet finns av en produkt som omvandlar 
dessa till att vara rena, vilket blir ut-tillståndet.  
 
Kläderna, som genomgår denna metamorfos går i black-box-modellen under benämningen 
operand, eller operander, för det kan finnas fler. Men vad är då huvudfunktionen? Det vore 
lätt att snabbt svara att huvudfunktionen är en tvättmaskin, men då har vederbörande redan 
tagit ett steg för långt i processen. Än så länge skall ingen tankeverksamhet läggas på hur det 
går till, bara att kläderna i ut-tillståndet är rena.  
 
Syftet är att i ett första steg försöka beskriva huvudfunktionen, det vill säga vad som skall 
hända med operanden mellan dess in- och ut-tillstånd. Oftast brukar black-box-modellen 
illustreras enligt figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 - Black-box-modellen 

 
Idéer kring det praktiska upplägget har delvis hämtats ur ”Practical Studies in Systematic 
Design” av Hubka, Andreasen & Eder (1988). 
 
För detta examensarbete finns ett behov av att ta fram en produkt som pressar fast en detalj på 
en mobiltelefonenhet. Detta är produktens huvudfunktion. Operanden kommer dels att vara en 
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Pressa fast 
detalj på enhet

Enhet med inte 
fastpressad detalj 

Enhet med fast-
pressad detalj

Kalibrera
applikation

Icke kalibrerad 
applikation 

Kalibrerad
applikation

enhet som i sitt in-tillstånd har en ditsatt men ej fastpressad detalj. I ut-tillståndet kommer 
således detaljen att vara fastpressad på enheten, vilket åskådliggörs i figur 3.2.  
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 - Black-box-modellen för pressning av detalj på en mobiltelefonenhet 

 
Men det finns också ett annat underproblem till huvudfunktionen som behöver angripas på 
samma sätt, och det är hur kalibreringen av applikationerna skall gå till. Här kommer 
operanden vara applikationen som i sitt in-tillstånd komer att vara okalibrerad, och i sitt ut-
tillstånd vara kalibrerad. Den black-box-modellen presenteras, i figur 3.3, nedan. 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 - Black-box-modellen för kalibrering av applikation 

 

3.2 Tekniska principer 
 
För att etablera de tekniska principerna, det vill säga det huvudmedel som ska lösa 
huvudfunktionen av problemet, kan det vara bra att ha studerat vilka olika lösningar som 
finns på marknaden. Tillsammans med till exempel brainstorming kan förhoppningsvis ett 
antal principer genereras fram.  
 
Nästa fas blir att utvärdera de tekniska principerna som tagits fram och välja bort de som helt 
enkelt anses vara för dåliga. De kontrollfrågor som kan ställas i samband med denna fas 
skulle kunna vara: 
 

• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna? 
 
• Är den tekniska principen genomförbar såväl tekniskt som ekonomiskt? 

 
Man bör också ha i åtanke att en oprövad teknik kan medföra en hel del nyinvesteringar för 
företaget i form av, nya maskiner, utbildningar, nyanställning m.m. Detta kan dock vara 
motiverat om det ger ett försprång gentemot konkurrenterna. Ska produkten lanseras 
kommersiellt kan det vara relevant att fundera över hur kunderna kan tänkas ta emot den nya 
tekniken. 
 
Det finns också en möjlighet att operanden/erna som valts till black-boxen tidigare inte känns 
aktuella för en viss teknisk princip utan behöver modifieras. 
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3.2.1 Pressa fast detalj på enhet 
 
De principer som finns på marknaden handlar mestadels om att en rörliga överdel pressas ner 
mot en fixerad underdel där föremålet är placerat. Med hjälp av brainstorming och en 
utvärdering av den befintliga marknaden listas nedan de olika principer, över hur 
mobiltelefonenheten och adhesivet kan pressas samman: 
 

1. Rörlig överdel som pressar mot en fixerad underapplikation (figur 3.4) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.4 - Teknisk princip 1 - Rörlig överdel 

 
2. Rörlig underdel som pressar upp mot en fixerad överapplikation (figur 3.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.5 - Teknisk princip 2 - Rörlig underdel 

 
3. Både underdel och överdel är rörliga och pressas samman (figur 3.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.6 - Teknisk princip 3 – Både rörlig över- och underdel 
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4. Ledad överdel som fälls ned som en vindbrygga och pressar mot underdelen (figur 

3.7) 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.7 - Teknisk princip 4 – Ledad överdel 

 
 

5. Tvådelad överdel där vardera överdel sitter ledad på var sin sida om 
underapplikationen och fälls ned precis som ovan (figur 3.8) 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.8 - Teknisk princip 5 – Tvådelad överdel 

 
 

6. Den rörliga delen pressar horisontellt, vilket skulle innebära att man istället för en 
över- och underapplikation har en höger- och vänsterapplikation (figur 3.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.9 - Teknisk princip 6 – Horisontell pressning 

 
Det är nu dags att göra en utvärdering av de olika principerna. De kommer att listas med sina 
för- och nackdelar, och en bedömning om lösningen är aktuell att gå vidare med kommer även 
att presenteras här.  
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3.2.1.1 Teknisk princip 1 – Rörlig överdel, fixerad underdel 
 
Fördelar:     

- Färre komponenter då bara en del är rörlig 
- Många komponenter är utvecklade för att jobb nedåt i z-led 
- Välbeprövad metod, används i merparten av dagens konstruktioner 
- Sammanpressningen sker nära bottenplattan vilket ger bra förutsättningar för god 

stabilitet 
 

Nackdelar: 
- Inga direkta nackdelar 

 
Bedömning: 
Denna tekniska princip är definitivt genomförbar tekniskt och ekonomiskt eftersom den är 
välanvänd och beprövad. Lösningen kommer att gå vidare. 
 
 

3.2.1.2 Teknisk princip 2 – Rörlig underdel, fixerad överdel 
 
Fördelar:     

- Färre komponenter då bara en del är rörlig 
  
Nackdelar:    

- Många komponenter på marknaden är inte lämpade att pressa uppåt i z-led, det vill 
säga, risk för ett snävare utbud 

- Underapplikationen i vilken telefonenheten kommer att placeras kommer att hamna 
längre upp från arbetsbordet vilket kan resultera i en sämre ergonomisk arbetsställning 
för operatören. Detta är framförallt inte bra då borden inte alla gånger är anpassade 
efter operatören utan har en fast höjd 

- Det finns en risk att enheten flyttar sig ur sitt läge då underdelen börjar röra sig vilket 
leder till att pressytan hamnar fel i förhållande till adhesivet 

 
Bedömning: 
Trots att principen inte verkar helt optimal får den följa med för vidare utvärdering. 
 
 

3.2.1.3 Teknisk princip 3 – Både rörlig över- och underdel 
 
Fördelar:     

- Inga uppenbara fördelar 
  
Nackdelar:    

- Kommer att kräva fler ingående komponenter 
- Skiljer något i tryckkrafterna på de bägge rörliga delarna kommer den börja röra sig 

under pressningen 
- Rörliga delar både uppe och nere kommer att leda till en högre slutprodukt vilket kan 

påverka stabiliteten 
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- En högre produkt är inte heller bra för arbetshöjden för operatören som nämnts 
tidigare 

 
Bedömning: 
Principen är inte bra tekniskt och kommer dessutom att bli uppenbart dyrare än både 1 och 2. 
Lösningen förkastas. 
 
 

3.2.1.4 Teknisk princip 4 - Vindbrygga 
 
Fördelar:     

- Kan möjligtvis få till en lägre pressfixtur vilket gynnar stabiliteten av produkten 
- Bra arbetsergonomi 

  
Nackdelar:    

- Svårt att få kraften från överdelen nedåtriktad 
- En i sammanhanget obeprövad teknisk lösning 

 
Bedömning: 
Den stabilitet man kan tänkas vinna på lösningen uppväger inte nackdelarna. Eftersom 
tekniken inte är lika beprövad är det också svårt att göra en bedömning kring den ekonomiska 
genomförbarheten. Förslaget förkastas.  
 
 

3.2.1.5 Teknisk princip 5 – Tvådelad vindbrygga 
 
Fördelar:     

- Kan möjligtvis få till en ännu lägre pressfixtur än ovan vilket gynnar stabiliteten av 
produkten 

- Ger precis som ovan en bättre ergonomi för operatören 
  
Nackdelar:    

- Svårt att få kraften från överdelen nedåtriktad 
- En i sammanhanget obeprövad teknisk lösning 
- Svårt att få helt tätt mellan överapplikationens bägge delar vilket kan påverka 

pressningen negativt 
 
Bedömning: 
Faller på samma kriteria som principförslag 4 och förkastas därför också. 
 
 

3.2.1.6 Teknisk princip 6 – Horisontell pressning 
 
Fördelar:     

- Får en låg produkt vilket ger utmärkt stabilitet 
- Finns ett stort utbud av komponenter som verkar horisontellt 
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Teknisk 
princip Fördelar (+) Nackdelar (-)

Vidare-

utveckling?

1. Rörlig överdel, 
fixerad underdel

• Välbeprövad metod

• Finns ett stort utbud av 
komponenter

• Inga direkta 
nackdelar

Ja

2. Rörlig 
underdel, fixerad 
överdel

• En rörlig del – färre 
komponenter i 
konstruktionen

• Sämre ergonomi

• Risk för att 
telefonenheten rör sig

• Snävare utbud

Ja

3. Både rörlig 
över- och 
underdel

• Inga uppenbara fördelar • Fler komponenter
• Sämre ergonomi

Nej

4. Vindbrygga • Låg – god stabilitet

• Låg – ergonomisk

• Svårt att få kraften 
nedåtriktad
• Obeprövad teknik

Nej

5. Tvådelad 
vindbrygga

• Låg – god stabilitet
• Låg – ergonomisk

• Svårt att få kraften 
nedåtriktad

• Obeprövad teknik
• Delarna sluter ej tätt?

Nej

6. Horisontell 
pressning

• Låg – god stabilitet

• Låg – ergonomisk
• Stort  utbud av 
komponenter

• För stor bottenarea 
på produkten?
• Svårt att fixera 
enheten

Nej

Nackdelar:    
- Stor risk att basfixturen inte kommer att klara kravet för bottenareans dimensioner 
- Kommer att bli svårt att fixera telefonen i den andra applikationen 

 
Bedömning: 
Problemet med fixeringen av telefonenheten i applikationen samt att dimensionerna kommer 
att bli mycket svårt att lösa gör att lösningen inte går vidare. 
 
 

3.2.1.7 Sammanställning 
 
För att underlätta för läsaren presenteras, i tabell 3-1, en kort sammanställning av de olika 
tekniska principernas styrkor och svagheter samt om de får följa med för vidare utveckling 
eller inte. 
 
 

Tabell 3-1 - Sammanställning av de tekniska principerna för fastpressning av detalj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Kalibrera applikationer 
 
Vanligast när något ska justeras i x- och y-led är någon form av xy-bord. I större maskiner 
inom tillverkningsindustrin drivs borden ofta av en servomotor för vardera riktningen. 
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Verifieringen sker inte sällan optiskt, där ett digitalt gränssnitt tar in informationen om 
positioneringsfelet och omvandlar den till en impuls som talar om för motorerna hur långt de 
ska driva bordet i vardera riktningen för att komma rätt. Beroende på vilken noggrannhet man 
är ute efter finns det inget egentligt tak på hur mycket denna typ av utrustning kan kosta.  
Lösningen för justeringen av x och y till basfixturen måste vara både enkel, billig, och kunna 
skötas manuellt eller pneumatiskt. Kalibreringen däremot bör innefatta något mer än bara den 
visuella kontrollen, vilken redan finns idag. Gärna någon form av enkel mekanisk lösning som 
verifierar off-seten. 
 
Planheten kan mätas med tryckkänslig utrustning som tar in skillnaden i tryck och där 
informationen kan omvandlas till att till exempel ompositionera det rörliga tryckhuvudet. 
Dessa system är inte heller billiga och lämpar sig dessvärre dåligt för detta ändamål, också för 
att de innehåller en hel del elektronik. 
 
Inställningen och kalibreringen i z-led bör, precis som för i x och y, vara enkel, och billig. 
Samma tillvägagångssätt som vid framtagningen av tekniska principer för pressningen har 
nyttjats, såsom studier av marknaden, synpunkter och brainstorming-möten med konstruktörer 
från företaget.  
 
Hela kalibreringsprocessen kan indelas i underfunktioner som inte behöver vara direkt 
kopplade till varandra, en speciell teknisk lösning av justeringen i x-led, behöver inte vara 
kopplad till hur verifieringen av rätt position i x-led löses rent tekniskt. Av den anledningen 
kommar de tekniska principer som presenteras nedan, inte alla belysa samma problem.  
 
 

1. Ett rörligt x- och y-bord (figur 3.10) 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.10 - Teknisk princip 1 – Rörligt xy-bord 

 
2. En bottenplatta med sugkoppar där man placerar den undre applikationen och som 

sugs fast med hjälp av tryckluft (figur 3.11) 
 
 
 
 
 

Figur 3.11 - Teknisk princip 2 – Bottenplatta med pneumatiska sugkoppar 

 
3. En bottenplatta med massor av hål (skulle kunna vara gängade hål) där man kan välja 

vilka som passar bäst att fästa applikationen i (figur 3.12) 
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Figur 3.12 - Teknisk princip 3 – Bottenplatta med många hål 

 
4. Låta den pressande rörliga delen vara justerbar i x-led och på det sättet bara behöva ha 

en applikation som behöver justeras i y-led (figur 3.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.13 - Teknisk princip 4 – Horisontellt rörlig pressande del 

 
5. Verifiering xy - Någon form av styrpinnar, som fästs i över- eller underdelen, med 

matchande hålbild i motsvarande under- eller överdel (figur 3.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.14 - Teknisk princip 5 – Styrpinnar för verifiering av läget i x- och y-led 

 
6. En rörlig mellandel i z-led som kan ta upp ett visst fel i planheten (figur 3.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.15 - Teknisk princip 6 – Rörlig mellandel i z-led 
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planbitar
planplatta

y

planbitar

planplatta

x

7. Styrpinnar för att rikta upp i z-led kring en axel (precis som på befintlig Forceman, se 
”Nuvarande teknisk lösning”) (figur 3.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.16 - Teknisk princip 7 – Styrpinnar för att rikta upp i z-led 

 
  

8. Undersöka planheten genom att använda planbitar i över- och underdelen och manuellt 
mäta storleken på eventuellt glapp på någon sida. Figur 3.17 visar planheten kring x-
axeln och figur 3.18 visar planheten kring y-axeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.17 – Teknisk princip 8 - Planheten kring x-axeln 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.18 – Teknisk princip 8 - Planheten kring y-axeln 

 
9. Skimsning för att justera planheten i z-led (figur 3.19) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.19 - Teknisk princip 9 – Skimsning 
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10. Ha ett visst spel i fästskruvarna till den pressande delen så att det går att justera 
planheten (figur 3.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.20 - Teknisk princip 10 – Spel för fästskruvar vid justering av planhet 

 
De tekniska principerna listas här nedan med sina fördelar och nackdelar. Baserat på dessa 
görs en helhetsbedömning om den tekniska principens lämplighet för kommande 
konstruktion. 
 
 

3.2.2.1 Teknisk princip 1 – Rörligt xy-bord 
 
Fördelar:     

- Finns många olika lösningar på xy-bordet 
- Går att ställa in med bra noggrannhet 
- Välbeprövad metod, används nästan uteslutande idag 

 
Nackdelar: 

- Kan bli dyrt om fel variant väljs 
- Kan bygga på höjden – dålig ergonomisk ställning för operatören 

 
Bedömning: 
Denna tekniska princip är definitivt genomförbar tekniskt och ekonomiskt eftersom den är 
välanvänd och beprövad. Lösningen kommer att gå vidare. 
 
 

3.2.2.2 Teknisk princip 2 – Bottenplatta med pneumatiska sugkoppar 
 
Fördelar:     

- Behövs bara bottenplattan och applikationen – bygger inte på höjden 
- Går att ställa in med bra noggrannhet 

 
Nackdelar: 

- Måste alltid vara kopplad till tryckluftssystemet annars fixerar den inte applikationen 
- Måste i och med detta kalibreras på plats ute i produktionslinan 
- Fler ingående tryckluftskomponenter vilket gör produkten dyrare 
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- Kan även få in ett vridningsfel då den kan läggas med en vinkel mellan x- och y-axeln 
- Hög ljudnivå, på grund av sugljudet från de supkoppar som inte är i kontakt med 

applikationen och hela tiden drar in luft 
 
Bedömning: 
Så fort luften av någon anledning försvinner har man en rejäl tidsförlust då applikationen 
måste ställas in igen. Bara det räcker för att det på de stora produktionsenheterna inte ska löna 
sig med denna princip. Lösningen följer inte med för vidare utvärdering. 
 
 

3.2.2.3 Teknisk princip 3 – Bottenplatta med många hål 
 
Fördelar:     

- Behövs inget fixturbord vilket tar bort en del av kostnaden 
- Bygger inte på höjden vilket är bra ur operatörssynpunkt 

 
Nackdelar: 

- Går inte att borra hålen hur nära som helst, det skulle vid en viss gräns försvaga 
hållfastheten i bottenplattan och väggarna mellan hålen för mycket 

- Noggrannheten på inställningen är begränsad av avståndet mellan hålen 
 
Bedömning: 
Eftersom det är relativt små avstånd det handlar om är inte denna lösning tillräckligt noggrann 
för ändamålet. Förslaget avslås. 
 
 

3.2.2.4 Teknisk princip 4 – Horisontellt rörlig pressande del 
 
Fördelar:     

- Bygger även i denna lösning inte på höjden 
  
Nackdelar: 

- Kan påverka stabiliteten negativt om den pressande delen förflyttas i sidled 
- Ökar risken för oförutsedda stopp vid justering av en pneumatisk komponent 

(exempelvis lös tryckluftsslang) 
 
Bedömning: 
Fördelen med att det bara behövs ett riktningsbord och således inte bygger lika mycket på 
höjden är inte så stor att den övervinner nackdelarna, även om inte nackdelarna är lika 
uppenbart dåliga som i de två senaste förslagen ovan. Efter noggrannt övervägande avslås 
även denna tekniska princip. 
 
 

3.2.2.5 Teknisk princip 5 – Styrpinnar för verifiering av läget i x- och y-led 
 
Fördelar:     

- Enkel princip 
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- Billig 
 
Nackdelar: 

- Noggrannheten i kalibreringen beror till stor del på hur mycket spel som finns mellan 
styrpinnarna och hålbilden. 

 
Bedömning: 
En princip som går vidare då den är både billig och enkel.  
 
 

3.2.2.6 Teknisk princip 6 – Rörlig mellandel i z-led 
 
Fördelar:     

- Behövs ingen egentlig kalibrering då den rörliga delen tar upp fel i planheten 
 
Nackdelar: 

- Kan bli fördyrande för konstruktionen 
- Riskerar att ge följdfel som upptäcks senare 
- Blir högre – sämre ergonomi 

 
Bedömning: 
Trots att det finns en hel del nackdelar kommer denna tekniska princip följa med för 
ytterligare utvärdering då den har potential att kunna utvecklas. Om den kan utvecklas till att 
bli tillräckligt enkel, billig och tillförlitlig återstår att se. 
 
 

3.2.2.7 Teknisk princip 7 – Styrpinnar för att rikta upp i z-led 
 
Fördelar:     

- Enkel princip 
- Billig 

 
Nackdelar: 

- Är ingen helhetslösning för problemet i z-led utan bara en åtgärd som möjligtvis 
minskar problemet 

- Går inte att justera utan den sitter där den sitter 
 
Bedömning: 
Då den inte kommer att fördyra produkten och åtminstone förbättrar planheten går den vidare. 
 
 

3.2.2.8 Teknisk princip 8 - Manuellt mäta planheten med planbitar och planplatta 
 
Fördelar:     

- Mätningen kan göras direkt i samband med sammanbyggnaden 
- Billig, då det bara behövs en uppsättning planbitar och planplatta vilka kan användas 

vid monteringen av alla basfixturer 



 28 

- Enkel princip 
 
Nackdelar: 

- Tidskrävande att verifiera planheten och sedan justera den med hjälp av skimsning. 
Om det skulle visa sig ta lång tid kommer det att påverka kostnaden på basfixturen 
negativt 

- Svårt och tidskrävande att korrigera något ute i produktionslinan 
 
Bedömning: 
Trots att denna princip tillsammans med skimsningen är tidskrävande är den enkel och kan 
göras direkt vid monteringen. Principen följer med för att ytterligare utvärderas 
 
 

3.2.2.9 Teknisk princip 9 - Skimsning 
 
Fördelar:     

- Enkel princip 
- Billig 
- Går att ställa in direkt efter montering innan fixturen går ut i produktionen 

 
Nackdelar: 

- En lösning som inte tillhör själva konstruktionen utan är en åtgärd för att lösa något 
som inte gått att bygga bort i konstruktionen 

- En tidskrävande itererande justering då skimsbitarna måste placeras mellan strategiska 
ytor i basfixturen vilka sedan dras åt och kalibreras igen 

 
Bedömning: 
Även om principen inte tar hand om problemet utan bara symptomet är den iallafall enkel och 
billig vilket gör att den tas med för vidare utvärdering. 
 
 

3.2.2.10 Teknisk princip 10 – Spel för fästskruvar vid justering av planhet 
 
Fördelar:     

- Enkel 
- Billig 
- Mindre tidskrävande än ”Teknisk princip 9” 

 
Nackdelar: 

- Något som bara sitter fast med ett åtdragande moment men som har ett spel riskerar 
efter tillräckligt många presscykler att röra sig 

 
Bedömning: 
Trots att lösningen skulle kunna bli både enkel och billig så är det inte bra att ha en 
konstruktion som kommer att ändra sig vid drift. Att ställa om den under produktion är 
tidskrävande och dyrt. Risken är också att den innan upptäckt hunnit släppa igenom ett antal 
dåligt pressade adhesiv. 
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Teknisk 
princip Fördelar (+) Nackdelar (-)

Vidare-

utveckling?

1. Rörligt xy-
bord

• Finns många befint liga 
lösningar

• Bra noggrannhet
• Välbeprövad metod

• Fel sorts xy-bord kan bli 
dyrt

• Kan bli högt – dålig 
ergonomi

Ja

2. Platta med 
pneumatiska 
sugkoppar

• Låg - ergonomisk

• Bra noggrannhet

• Fler pneumatiska 
komponenter - dyrt
• Måste ha ständig tillförsel 
av tryckluft
• Måste kalibreras i linan

Nej

3. Bottenplatta 
med många 
hål

• Låg - ergonomisk
• Slipper fixturbord

• Begränsas av avståndet 
mellan hålen – dålig 
noggrannhet
• Begränsat av hur många 
hål som kan borras 

Nej

4. Horisontellt 
rörlig 
pressande del

• Låg - ergonomisk • Kan påverka stabiliteten 
vid förflyttning i sidled

Nej

5. Styrpinnar-
verifiering för 
av x- och y-led

• Enkel princip 

• Billig

• Styrpinnarna och 
motsvarande hål måste ha 
god passning för bra 
kalibrering

Ja

3.2.2.11 Sammanställning 
 
Även för kalibreringen presenteras en sammanställning i tabellform för att underlätta och 
samla upp de olika tekniska principerna som tagits upp. För de första fem tekniska 
principerna, se tabell 3-2, och för principerna 6-10, se tabell 3-3. 
 

Tabell 3-2 - Sammanställning av de fem första tekniska principerna för kalibreringen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Teknisk 
princip Fördelar (+) Nackdelar (-)

Vidare-

utveckling?

6. Rörlig 
mellandel i z-
led

• Ingen kalibrering, tar 
upp fel i planheten

• Kan bli fördyrande för 
konstrukt ionen
• Riskerar att  ge följdfel

Ja

7. Styrpinnar 
för att rikta 
upp i z-led

• Enkel princip 
• Billig

• Ingen helhetslösning
• Sitter där de sit ter, går 
inte at t ändra

Ja

8. Manuellt mäta 
planheten med 
hjälp av planbitar 
och planplatta

• Enkel princip
• Kan ut föras direkt vid 
sammanbyggnaden

• Tidskrävande
• Svårt  at t ändra ute i 
produktionslinan

Ja

9. Skimsning • Enkel princip 
• Billig

• Löser symptomet, inte 
problemet

• Tidskrävande

Ja

10. Spel för 
fästskruvar vid 
justering av 
planhet

• Enkel princip 

• Billig

• Kan röra sig och orsaka 
fel under produktion

Nej

Tabell 3-3 - Sammanställning av kalibreringens tekniska principer 6-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Transformationssystem 
 
När black-box-modellen och de tekniska principerna är framtagna blir nästa steg att med 
hjälp av dessa skapa transformationssystem. Dessa system, för det är vanligt att det blir fler 
än ett, är en vidareutveckling av black-boxen. Förut har det som händer mellan in- och ut-
tillståndet varit höljt i ett dunkel, men det är nu dags att ändra på det. Huvudfunktionen bryts 
ner i olika delsteg, så kallade transformationer.  
 
För varje teknisk princip som gått vidare i urvalsprocessen gäller det nu att etablera en 
teknisk process. Den bygger på de olika transformationer som operanden genomgår mellan 
in- och uttillstånd och kan skilja sig åt avsevärt mellan olika tekniska principer. Vanliga 
exempel på transformationer för en operand skulle kunna vara en ändring av: 
 

• Läge (då en passagerare = operand transporteras med hjälp av ett fordon). 
• Yttre form (vid någon form av bearbetning, t.ex. fräsning). 
• Inre form (t.ex. vid uppvärmning av en polymer som förändrar molekylkedjornas 

storlek och struktur). 
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Teknisk process

Förberedelsefas Utförandefas Avslutningsfas

Operand

In-tillstånd

Operand

Ut-tillstånd

Transformation

Transformationerna kan antingen ligga parallellt eller sekventiellt i förhållande till varandra 
och indelas i tre delar eller faser, nämligen förberedelse-, utförande- och avslutningsfasen. 
En generell teknisk process skulle kunna se ut enligt figur 3.21 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3.21 - Schema av en generell teknisk process 

 
 
När den tekniska processen är framtagen blir nästa steg att bestämma vilket system det är 
som utför varje transformation. De olika systemen, se Liedholm (1999), kan indelas i: 
 

• Det mänskliga systemet, HuS (Human System), vilket i de flesta fall är operatören. 
• Det tekniska systemet, TS (Technical System), det vill säga det system som 

konstruktören har fått i uppgift att konstruera. 
• Andra tekniska system. Det kan vara ett delsystem som konstruerats av någon annan, 

eller ett hjälpsystem som finns för att underlätta arbetet. Det skulle kunna vara en 
robot som plockar bort detaljer efter att de bearbetats av huvudsystemet. 

• Den aktiva omgivningen, AEnv (Active Enviroment). En förklaring skulle kunna vara: 
 

”om det tekniska systemet är en bil kan den aktiva omgivningen t.ex. vara vägnätet, 
bensinstationer, andra bilar m.m.”(Liedholm, 1999). 

 
Transformationssystemet innehåller således den tekniska processen och de olika systemen 
som utför transformationerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Förberedelsefas Utförandefas Avslutningsfas

Enhet med ej 
fastpressad detalj

Enhet med 
fastpressad detalj

Placera enhet 
med ej fast-

pressad detalj

Ta bort enhet 
med fast-

pressad detalj

För samman 
över- och 
underdel

Sära på 
över- och 
underdel

Upprätt-
håll trycket 

given tid

Lagra enhet och detalj 

HuS TS HuS

3.3.1 Pressa fast detalj på enhet 
 
De två tekniska principer som gick vidare från elimineringen för att vidareutvecklas var: 
 

• Teknisk princip 1 – Rörlig överdel, fixerad underdel 
• Teknisk princip 2 – Rörlig underdel, fixerad överdel 

 
Dessa två är ganska lika varandra i sitt utförande och därför behöver inte två olika 
transformationssystem tas fram. Det system som presenteras här går alltså att applicera på 
båda principerna. 
 
För produktens huvudfunktion består förberedelsefasen i att operatören (HuS) placerar 
enheten med adhesivet i position för att pressas samman. Det som föregås av detta, och som 
redan nämnts i stycket ”Nuvarande teknisk lösning”, är att operatören placerar enheten i en 
extern fixtur där adhesivet sätt på plats. Denna sammanbyggnadsdel ingår inte i black-boxen 
och kommer därför inte heller att tas med i transformationssystemet. Utförandefasen, som 
utförs av det tekniska systemet (TS), pressar samman över- och underdelen, upprätthåller 
trycket så länge som är specificerat och särar därefter på de sammanpressade delarna. 
Operatören plockar därefter manuellt bort telefonenheten. Förslaget för det 
transformationssystemet visas i figur 3.22. De olika utförande systemen är uppställda nedan: 
 

• HuS – Operatör 
• TS – Rörlig överdel, fixerad underdel alternativt rörlig underdel, fixerad överdel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3.22 - Transformationssystemet för pressning av detalj 
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3.3.2 Kalibrera applikationer 
 
Förfarandet med att sätta ihop transformationssystemet kommer att skilja sig något då en 
kombination av de valda tekniska principerna måste göras eftersom ingen princip täcker hela 
kalibreringen. De lösningar som gick vidare från bedömningen är: 
 

• Teknisk princip 1 – Rörligt xy-bord 
• Teknisk princip 5 – Styrpinnar för verifiering av läget i x- och y-led 
• Teknisk princip 6 – Rörlig mellandel i z-led 
• Teknisk princip 7 – Styrpinnar för att rikta upp i z-led 
• Teknisk princip 8 – Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Teknisk princip 9 – Skimsning 

 
Av dessa principer som täcker upp hela kalibreringen kan två huvudlösningskombinationer 
utkristalliseras: 
 

• Huvudprincip 1: Teknisk princip 1 + 5 + 8 + 9 + (7) 
• Huvudprincip 2: Teknisk princip 1 + 5 + 6 + (7) 

 
Lösningsförslag nummer 7 – Styrpinnar för att rikta upp i z-led, vilken är satt i parentes, 
behöver inte ingå i lösningskombinationen eftersom den inte är direkt kopplad till 
kalibreringen. 
 
För vardera huvudprincipen kommer ett translationssystem etableras. För den första kommer 
förberedelsefasen vara verifieringen av såväl x-led som y-led, samt planheten, vilka ligger 
parallellt med varandra då de kan utföras samtidigt eller i valfri ordning. Verifieringen utförs 
av både teknikern (HuS) samt av, för x- och y-led, styrpinnarna med motsvarande hål, vilket 
blir det första tekniska systemet (TS1). Likaså vid verifieringen av planheten är det en 
kombination av teknikern (HuS) och det tekniska systemet (TS2). Skulle verifieringen visa att 
ingenting behöver justeras utan positionen är bra redan från början kan fixering göras direkt, 
vilket ligger i den avslutande fasen. Det troligaste är att någon form av justering behöver 
göras vilket utförs av teknikern (HuS) på xy-bordet (TS3) eller via skimsning (TS4). Återigen 
måste en verifiering av positionen med samma frågeställning som tidigare göras. Denna 
iterering fortgår ända tills ett tillräckligt bra resultat är uppnått. Det slutliga steget, 
avslutningsfasen, blir att utföra fixeringen av positionerna, vilket även här sker i en 
kombination av det mänskliga (HuS) och det tekniska systemet (TS3 eller TS4). Det 
mänskliga och de olika tekniska systemen sammanställs även här nedan: 
 

• HuS – Operatör 
• TS1 – Styrpinnar för verifiering av läget i x- och y-led 
• TS2 – Verifiering av planhet 
• TS3 – Rörligt xy-bord 
• TS4 - Skimsning 
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Förberedelsefas Utförandefas Avslutningsfas

Icke kalibrerad 
applikation

Kalibrerad 
applikation

Justera i x-led

Justera 
planhet

Justera i y-led

HuS, TS1

Verifiera 
position i 
x-led, ok?

Fixera 
position i x-led

Verifiera
position i 
y-led, ok?

Fixera 
position i y-led

Verifiera 
planhet, ok?

Fixera planhet

HuS, TS4

HuS, TS3

HuS, TS2

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Strukturen på detta transformationssystem kan ses i figur 3.23 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.23 - Transformationssystemet för huvudprincip 1 

 
Det andra transformationssystemet kommer i stora drag vara likt systemet ovan. Det som 
kommer att skilja dem åt är planheten som inte skall behöva justeras eller kalibreras utan där 
den tekniska lösningen (TS3) ska kunna ta upp variationer för planheten i z-led. 
Transformationssystemet för huvudprincip 2 visas i figur 3.24. 
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Förberedelsefas Utförandefas Avslutningsfas

Icke kalibrerad 
applikation

Kalibrerad 
applikation

Justera i x-led

Justera planhet

Justera i y-led

HuS, TS1

Verifiera 
position i 
x-led, ok?

Fixera 
position i x-led

Verifiera
position i 
y-led, ok?

Fixera 
position i y-led

TS3

HuS, TS2

JA

JA

NEJ

NEJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.24 - Transformationssystemet för huvudprincip 2 

 

3.4 Funktions/medel –träd 
 
Så här långt in i arbetet har huvudfunktionen, olika tekniska principer, och de ingående 
transformationerna tagits fram. Dessa kommer, i nämnd ordning, att bilda de tre översta 
nivåerna i funktions/medel –trädet. I den fjärde nivån finns de medel som kan väljas för att 
utföra de olika transformationerna. Ytterligare ett steg ner, vilket blir nivå fem eller den 
tredje funktionsnivån, ligger underfunktionerna. Dessa finns för att realisera den praktiska 
användningen av respektive tranformationsmedel. Vanliga underfunktioner är bland annat 
kontrollfunktioner, och styr- och drivfunktioner (Liedholm, 1999).  
 
Syftet med allt detta är att kunna överblicka hela den konceptrymd som konstruktören skapat. 
Namnet funktions/medel –träd kommer naturligtvis från framtagningen av de olika funktioner 
som det tekniska systemet måste utföra, samt etableringen av de medel som tagits fram för att 
möjliggöra det funktionen skall utföra i praktiken. I figur 3.25 kan ett principiellt schema av 
ett funktions/medel –träd ses. För varje funktion måste ett medel väljas vilket i figuren är 
förtydligat genom att gråmarkera de val som gjorts.   
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Funktion

Medel Valt medel

Vald funktion

Underfunktioner

Transformationer

Tekniska principer / 
Huvudmedel

Huvudfunktion

Transformationsmedel

Rörlig underdelRörlig överdel

Pressa fast detalj på enhet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.25 - En schematisk bild av ett funktions/medel -träd 

 

3.4.1 Pressa fast detalj på enhet 
 
Precis som redan nämnts i den inledande delen av ”Funktions/medel –träd” bildar 
huvudfunktionen, de tekniska principerna och transformationerna de tre första nivåerna. 
Skulle de båda tekniska principerna, för fastpressning av detalj på enhet, med alla deras 
underliggande nivåer tas med skulle trädet bli stort och svåröverskådligt. Med tanke på att de 
olika principerna har samma transformationssystem är det inte heller nödvändigt i detta fall. 
Därför visas i figur 3.26 de första två nivåerna i funktions/medel –trädet för fastpressning av 
detalj på enhet, och de övriga nivåerna i figur 3.27 vilka, som redan sagts, gäller för bägge 
förgreningarna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3.26 - De första nivåerna i funktions/medel –trädet för fastpressning av detalj på enhet 
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Lagra enhet 
o ch detalj

Placera enhet 
med ej fast-

pressad detalj

Manuellt

För samman 
över- och 
underdel

Upprät thåll 
trycket  given 

t id

Sära på över-
och underdel

Ta bort enhet 
med fastpressad 

detalj

Över- och 
underapplikatio n

Trycklufts-
cylinder

Tidventil
Trycklu fts-

cylinder
Manuellt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.27 - Nivå tre och fyra för båda tekniska principerna rörlig överdel och rörlig underdel 

 
 
För att få en helhetsbild över funktions/medel –trädet för fastpressning av detalj på enhet visas 
en schematisk bild nedan, se figur 3.28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.28 - Hela funktions/medel –trädet för fastpressning av detalj på enhet 

 

3.4.2 Kalibrera applikationer 
 
Funktions/medel –trädet kommer även här delas upp i två olika tekniska principer, 
huvudprincip 1 och 2. Förgreningarna kommer i detta fall bli ännu större än i föregående fall 
och behöver delas upp ytterligare för att kunna utläsas. Figur 3.29 visar de två översta 
nivåerna för kalibreringen av applikationerna. 
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Huvudprincip 2Huvudprincip 1

Kalibrera applikation   

Verifiera 
pos it ion i 

y-led

Verifiera 
position i 

x-led

Verifiera 
planhet

Justera i x-led

Manuellt mäta fel i
planheten med 

hjälp av planbitar 
och planp lat ta

Huvudprincip 1

Styrpinne fäst  
i underdelen

Styrpinne fäst  
i underdelen

Profiler som 
bordet  löper på

Posit ionerings-
skruv

Styrpinne fäst 
i överdelen

Styrpinne fäst
i överdelen

Platta med 
frästa spår

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.29 - De två första nivåerna i funktions/medel –trädet för kalibrering av applikation 

 
Huvudprincip 1 och 2 får vardera delas upp i två delar, en höger och vänster del, för att göras 
mer överskådligt. För huvudprincip 1 se figur 3.30 och 3.31, samt figur 3.32 och 3.33 för 
huvudprincip 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.30 - Den vänstra förgreningen från huvudprincip 1 i funktions/medel -trädet 
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Justera planhet  Justera i y-led  Fixera x-led Fixera y-led 

Huvudprincip 1

Profiler som 
bordet löper på 

Positionerings-
skruv

Befintliga skruvar 
i konstruktionen

Skimsning
Platta med 
frästa spår

Fixera planhet  

Gängningen i 
positionerings-

skruven 

Vanlig skruv

Låsskruv

Gängningen i 
positionerings-

skruven

Vanlig skruv

Låsskruv

Verifiera 
position i x-led

Verifiera 
Position i y-led

Huvudprincip 2

Styrpinne fäst 
i underdelen

Styrpinne fäst
i överdelen

Styrpinne fäst 
i underdelen

Styrpinne fäst
i överdelen

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.31 - Den högra förgreningen från huvudprincip 1 i funktions/medel -trädet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3.32 - Den vänstra förgreningen från huvudprincip 2 i funktions/medel –trädet 

 
 
 



 40 

Kulled

Gängningen i 
positionerings-

skruven

Justera i y-led Justera i x-led  Justera planhet  Fixera x-led 

Huvudprincip 2

Profiler som 
bordet löper på 

Positionerings-
skruv

Platta med 
frästa spår

Fixera y-led  

Fjädrande 
mellandel

Vanlig skruv

Låsskruv

Profiler som 
bordet löper på 

Positionerings-
skruv

Platta med 
frästa spår

Gängningen i 
positionerings-

skruven

Vanlig skruv

Låsskruv

HP1 HP 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.33 - Den högra förgreningen från huvudprincip 2 i funktions/medel -trädet 

 
De förslag på medel som finns till justeringen av x- och y-led, samt planheten, kan i nuläget, 
för alla utom författaren av rapporten, verka minst sagt diffusa. Därför finns i bilaga 6 
förtydligande förgreningar av dessa i funktions/medel –trädet med tillhörande bilder. 
Ytterligare förtydliganden kring bilderna kan fås i nästa kapitel ”Konceptgenerering” under 
stycket ”Skapa koncept”.  
 
För att få en helhetsbild över funktions/medel –trädet för kalibrering av applikation visas en 
schematisk bild nedan, se figur 3.34. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.34 - Hela funktions/medel –trädet för kalibrering av applikation 
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3.5 Morfologisk matris 
 
Inte alltför sällan tenderar funktions/medel –trädet att växa sig stort och därmed svårt att 
överskåda med alla sina förgreningar. Det kan då vara bra att på ett enkelt sätt kunna 
strukturera upp de lägre nivåerna i trädet och lista dem i en så kallad morfologisk matris. De 
olika funktionerna ställs upp i kolumnen längst till vänster och de tillhörande medlen för 
respektive funktion presenteras på samma rad som den funktion de är knutna till. Nedan, i 
tabell 3-4, presenteras den generella stukturen på en morfologisk matris. 
 
 

Tabell 3-4 - En generell morfologisk matris 

Funktion Medel        

Funktion 1 Medel 1.1 Medel 1.2 Medel 1.3 Medel 1.4 
Funktion 2 Medel 2.1 Medel 2.2 Medel 2.3 Medel 2.4 
Funktion 3 Medel 3.1 Medel 3.2 Medel 3.3   
 
 
Nackdelen med den är att den är begränsad att bara kunna visa en vald nivå av 
funktions/medel –trädet i en och samma matris. Den kan dock vara ett bra komplement till 
trädet. 
 
De morfologiska matriserna för fastpressningen och kalibreringen ger en god överskådlighet 
då ingen av dessa har några underfunktioner specificerade som skapar ytterligare nivåer i 
funktions/medel –trädet. En morfologisk matris skapas således för vardera teknisk princip. 
Då, precis som tidigare, fastpressningens tekniska principer är uppbyggda på snarlika sätt 
räcker det med en gemensam matris för dessa, se tabell 3-5. De två huvudprinciperna i 
kalibreringen av applikationerna måste däremot få var sin, se figur tabell 3-6 och 3-7. 
 
 

Tabell 3-5 - Morfologisk matris för fastpressning av detalj på enhet 

Funktion Medel

Placera enhet med ej fastpressad detalj Manuellt

Lagra enhet och detalj Över- och underapplikation

För samman över- och underdel Tryckluftscylinder

Upprätthåll trycket given tid Tidventil

Sära på över- och underdel Tryckluftscylinder

Ta bort enhet med fastpressad detalj Manuellt  
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Tabell 3-6 - Morfologisk matris för huvudprincip 1 

Funktion 

Verifiera position i x-led
Styrpinne fäst i 
underdelen

Styrpinne fäst i 
överdelen

Verifiera position i y-led
Styrpinne fäst i 
underdelen

Styrpinne fäst i 
överdelen

Verifiera planhet

Manuellt mäta fel i 
planheten med 
hjälp av planbitar 
och planplatta

Justera i x-led
Platta med frästa 
spår

Positionerings-
skruv

Profiler som bordet 
löper på

Justera i y-led
Platta med frästa 
spår

Positionerings-
skruv

Profiler som bordet 
löper på

Justera planhet Skimsning

Fixera x-led Låsskruv Vanlig skruv
Gängningen i 
positioneringsskruven

Fixera y-led Låsskruv Vanlig skruv
Gängningen i 
positioneringsskruven

Fixera planhet
Befintliga skruvar i 
konstruktionen

Medel

 
 

Tabell 3-7 - Morfologisk matris för huvudprincip 2 

Funktion 

Verifiera position i x-led
Styrpinne fäst i 
underdelen

Styrpinne fäst i 
överdelen

Verifiera position i y-led
Styrpinne fäst i 
underdelen

Styrpinne fäst i 
överdelen

Justera i x-led
Platta med frästa 
spår

Positionerings-
skruv

Profiler som bordet 
löper på

Justera i y-led
Platta med frästa 
spår

Positionerings-
skruv

Profiler som bordet 
löper på

Justera planhet
Fjädrande 
mellandel Kulled

Fixera x-led Låsskruv Vanlig skruv
Gängningen i 
positioneringsskruven

Fixera y-led Låsskruv Vanlig skruv
Gängningen i 
positioneringsskruven

Medel
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4   KONCEPTGENERERING 
 
Konstruktionsarbetet kommer nu in i ett nytt skede, nämligen konceptfasen eller 
konceptgenereringen. Grunden för denna fas kommer att vara det redan upprättade 
funktions/medel –trädet och de morfologiska matriserna. Arbetet delas vanligtvis in i fyra steg 
(Liedholm, 1999, s.21): 
 

• Skapa koncept 
• Granska och förbättra koncepten 
• Utvärdera och välja koncept 
• Uppdatering av konstruktionskriterielistan, KKL 

 
Detta kommer att ligga till grund för den preliminära layouten senare. 
 
 

4.1 Skapa koncept 
 
Det är nu, med hjälp av just funktions/medel –trädet och de morfologiska matriserna, som 
olika medel ska kombineras och där tänkbara koncept ska komma till liv. Det finns dock en 
risk att antalet koncept snabbt blir många om det finns flera medel att utföra varje funktion. 
Vanligtvis sker en viss sanering då alla dessa inte brukar gå att kombinera med varandra. Ett 
exempel skulle kunna vara om en produkts drivning bestäms ska ske elektriskt. Det beslutet 
kan stänga vägarna i funktionsmedelträdet för olika underfunktioner vars komponenter 
endast kan drivas med hjälp av hydraulik eller pneumatik. 
 
 

4.1.1 Pressa fast detalj på enhet 
 
För just detta fall blir antalet möjliga koncept, i motsats till den nämnda risken ovan, kraftigt 
begränsade, faktiskt ner till endast två, då konstruktionskriteriekravet på att produkten ska 
drivas enbart med tryckluft måste uppfyllas. De två koncept som finns är det med en rörlig 
överdel och det med en rörlig underdel. Medlen för dessa är samma vilka kan ses i tabell 3-5 
från föregående kapitel. Dessa två får benämningen: 
 

• Koncept 1 – Rörlig överdel 
• Koncept 2 – Rörlig underdel 

 
 

4.1.2 Kalibrera applikationer 
 
De olika koncept som genereras från funktions/medel –trädet för kalibreringen kommer att 
kunna kombineras med de två koncepten ovan och skapa ett helhetskoncept som i nästa steg 
ska granskas och, om möjligt, förbättras. Begränsningen på antalet koncept blir inte lika 
påtaglig som för fastpressningen av detalj på enhet, men även här kommer vissa val att 



 44 

x

y
skruv

x

y

påverka vilka medel som kan väljas för andra funktioner. Det finns till exempel ingen, i 
nuläget, uppenbar anledning varför det medel som valts för verifiering, justering och fixering 
för x-led inte skulle väljas för samma funktioner i y-led. Likaså är valet av justering direkt 
kopplat till valet av fixering för x- och y-led. Valet av plattor med frästa spår är kopplad till 
fixering med vanliga skruvar, se figur 4.1, som dels skulle fungera som styrning åt bordet 
samt även fixering vid åtdragning av skruvarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 - Plattor med frästa spår och vanliga skruv för styrning och fixering 

 
Med ett bord som justeras med positioneringsskruvar, se figur 4.2, kommer även gängningen i 
skruvarna fungera som låsning så länge som inte någon vrider på dem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2 - XY-bord med justeringsskruvar 
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x
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låsskruv

Justering av 
planheten

Verifiering av 
planheten

Justering och fixering 
av x- och y-led

Verifiering av x- och 
y-led

Då fixturbordet löper på profiler, vilket kan ses i figur 4.3, kommer fixeringen ske med hjälp 
av låsskruvar som dras åt och på det sättet pressar profilen och skenan mot varandra så att 
glidning inte sker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 - XY-bord med profiler och låsskruv 

 
Koncepten från 1 till 6 bygger på de olika kombinationerna av huvudprincip 1, medan 
koncepten från 7 till 18 baseras på kombinationerna från huvudprincip 2. För varje koncept 
visas också en kombination av bilder för att förtydliga de olika valen. Precis som nämndes i 
kapitlet innan, så finns den tekniska principen, där styrpinnar mellan cylinderkroppen och 
kroppen som cylindern fästs i, för att rikta upp planheten i z-led (se ”Teknisk princip 7”). Den 
presenteras inte här nedan men finns fortfarande med som ett valbart förbättrande alternativ. 
Dock är den inte direkt kopplad till kalibreringen vilket är orsaken till att den inte tas med. 
 

4.1.2.1 Koncept 1  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Platta med frästa spår 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 
• Fixera planhet: Skruvar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4 - Koncept 1 – Förtydligande bildkombination 
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y-led
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Verifiering av 
planheten
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av x- och y-led
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y-led

4.1.2.2 Koncept 2  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 
• Fixera planhet: Skruvar 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.5 - Koncept 2 – Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.3 Koncept 3  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 
• Fixera planhet: Skruvar 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4.6 - Koncept 3 – Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.4 Koncept 4 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Platta med frästa spår 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 
• Fixera planhet: Skruvar 
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Justering av 
planheten

Verifiering av 
planheten

Justering och fixering 
av x- och y-led

Verifiering av x- och 
y-led

Justering av 
planheten

Verifiering av 
planheten

Justering och fixering 
av x- och y-led

Verifiering av x- och 
y-led

Justering av 
planheten

Verifiering av 
planheten

Justering och fixering 
av x- och y-led

Verifiering av x- och 
y-led

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7 - Koncept 4 – Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.5 Koncept 5  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 
• Fixera planhet: Skruvar 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Figur 4.8 - Koncept 5 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.6 Koncept 6  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Verifiering av planhet: Manuellt mäta fel i planheten med hjälp av planbitar och 

planplatta 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Skimsning 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 
• Fixera planhet: Skruvar 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.9 - Koncept 6 - Förtydligande bildkombination 
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Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

4.1.2.7 Koncept 7  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Plattor med frästa spår 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.10 - Koncept 7 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.8 Koncept 8  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.11 - Koncept 8 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.9 Koncept 9  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 
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Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.12 - Koncept 9 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.10 Koncept 10  
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Plattor med frästa spår 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.13 - Koncept 10 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.11 Koncept 11 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 4.14 - Koncept 11 - Förtydligande bildkombination 
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Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

4.1.2.12 Koncept 12 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i underdelen 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4.15 - Koncept 12 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.13 Koncept 13 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Plattor med frästa spår 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.16 - Koncept 13 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.14 Koncept 14 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 
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Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

Fjädrande mellandelJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.17 - Koncept 14 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.15 Koncept 15 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Fjädrande mellandel 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 4.18 - Koncept 15 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.16 Koncept 16 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Plattor med frästa spår 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Vanlig skruv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.19 - Koncept 16 - Förtydligande bildkombination 
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KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

KulledJustering och fixering av x-
och y-led led

Verifiering av x- och y-led

4.1.2.17 Koncept 17 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Positioneringsskruv 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Gängningen i positioneringsskruven 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.20 - Koncept 17 - Förtydligande bildkombination 

 

4.1.2.18 Koncept 18 
 

• Verifiering av position i x- och y-led: Styrpinne fäst i överdelen 
• Justera x- och y-led: Profiler som bordet löper på 
• Justera planhet: Kulled 
• Fixera x- och y-led: Låsskruv 

 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 4.21 - Koncept 18 - Förtydligande bildkombination 
 
 

4.2 Granska och förbättra koncepten 
 
När alla koncept tagits fram blir nästa steg att beskriva hur vardera av dem fungerar. Detta 
kan vara en bra kontroll då konstruktören tvingas sätta sig in i hur och framförallt om 
konceptet skulle kunna fungera i verkligheten.  
 
Precis som vid framtagningen av tekniska principer är det bra att lista för- och nackdelar 
med varje koncept. Går det redan nu att förutspå konstruktionstekniska problem (eller 
möjligheter) kan detta vara av stor vikt. Varje dålig lösning som upptäcks och tas bort från 
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listan av potentiella konstruktionslösningar påskyndar processen eller ger konstruktören mer 
tid att fördjupa sig i kvarvarande lösningar. Det ökar oddsen för att göra ett bra och 
välgrundat val. 
 
 

4.2.1 Jämförelse mellan rörlig överdel och rörlig underdel 
 
Det totala antalet kombinationer är nu uppe i 36 stycken (2x18). För att inte behöva granska 
samtliga 36, vilket skulle bli mycket tidskrävande, kommer en ny jämförelse mellan de 
tekniska principerna, rörlig överdel respektive rörlig underdel att göras. För- och nackdelar 
med dessa två tekniska principer har redan gjorts i ”Funktionsanalysen”. En snabb summering 
av tidigare gjorda analys blir att principen med rörlig överdel och fixerad underdel har en klar 
fördel jämfört med den rörliga underdelen då den är välbeprövad, och inte har några direkta 
nackdelar. En tryckluftcylinder som arbetar på det sättet finns redan idag att tillgå hos den 
befintliga leverantören, SMC. Principen med en rörlig underdel skulle innebära en högre 
arbetshöjd för operatören. Det i kombination med ett upprepande arbetsmoment, samt bänkar 
som inte är höj- och sänkbara riskerar att ge belastningsskador på sikt. Mobiltelefonen 
riskerar också att komma ur position i fixturen då cylindern börjar röra sig uppåt. Skulle det 
inträffa är all kalibrering för att erhålla ett bra tryckresultat bortkastat. 
 
Frågan är egentligen inte vilken princip som är den bättre utan om det finns någon fördel med 
att ha en rörlig underdel med fixerad överdel för något av koncepten jämfört med den andra 
principen. I inget av de 18 olika fallen kan det motiveras att användningen av en rörlig 
underdel ger några som helst fördelar jämfört med en rörlig överdel. Därför är det från och 
med nu bara koncepten med rörlig överdel som kommer att granskas vidare. Då den rörliga 
överdelen tidigare fick konceptnummer 1 kommer alla efterföljande koncept benämnas med 
denna etta först, för att understryka detta. Koncept 7 med en rörlig överdel kommer således 
hädanefter att benämnas koncept 1.7. 
  
 

4.2.2 Jämförelse mellan styrpinnar i övre och undre applikationen 
 
Vad är det då som skiljer koncepten med styrpinnar i underapplikationen med de koncept där 
de sitter i den övre applikationen, och är skillnaden så stor att det är befogat att ta med bägge 
varianterna vid granskningen av koncepten? Det finns en uppenbar fördel med att 
styrpinnarna sitter i den undre delen av fixturen. Om styrpinnarna skall kunna tas bort när 
kalibreringen är klar och telefonenheten skall placeras i applikationen blir det enklare om de 
sitter nertill. Då räcker det med spelpassning mellan hålet och styrpinnen, det vill säga, 
hålgeometrin är lite större för att möjliggöra borttagning av styrpinnen. Med spelpassning 
upptill riskerar styrpinnarna att falla ur. Ett alternativ skulle kunna vara att istället ha 
presspassning mellan hålet och styrpinnen vilken då skulle hålla kvar den. Problemet blir då 
istället att styrpinnarna inte går att ta loss och skulle behöva värmas upp tillsammans med den 
övre applikationen för att vidga hålen, vilket inte är en tidsbesparande metod. Eventuellt 
skulle gängning i överapplikationen där styrpinnarna skruvas fast kunna vara en möjlig 
lösning. Men det finns en nackdel även här. Gängningen försämrar toleranserna för 
kalibreringen, och eftersom det är just noggrannhet kalibreringen avser faller även detta 
förslag. 
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planbitar

planplatta
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Ett litet instick är också att just över- och underapplikationerna egentligen inte ingår i 
basfixturen som examensarbetet avser. Eftersom alla telefonmodellers applikationer skiljer sig 
åt kan valet av vilken lösning som passar bäst överlämnas åt respektive konstruktör. 
 
Med ovan förda resonemang kommer endast de koncepten med styrpinnar fästa i underdelen 
att tas med för ytterligare granskning, det vill säga koncepten 1-3, och 7-12. 
 
 

4.2.3 Granskning och förbättring av kvarvarande koncept 
 
De nio koncept som finns kvar kommer att beskrivas hur de är tänkta att fungera, samt en lista 
med deras för- och nackdelar. Eventuella större eller mindre förändringar och förfiningar av 
koncepten kommer också att tas med under respektive konceptrubrik. Samtliga koncept som 
presenteras nedan har således en rörlig överdel och styrpinnar i den undre applikationen. 
 
 

4.2.3.1 Koncept 1.1 – XY-bord med frästa spår, verifiering och justering med planbitar 
och skimsning 

 
Funktionsbeskrivning: 
Direkt efter sammanbyggnaden av basfixturen är kalibreringen av planheten tänkt att göras. 
En planplatta fästs i den rörliga cylinderdelen. Plattan skall användas vid både verifieringen 
av planheten kring x-axeln och y-axeln. Vilken av dessa som justeras först spelar ingen roll i 
nuläget, med reservation för att det kan ändra sig när konstruktionen blir mer detaljerad. För 
verifiering av planheten kring x-axeln placeras planbitarna enligt figur 4.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.22 - Verifiering av planheten kring x-axeln 

 
Spelet mellan planbitarna och planplattan mäts, förslagsvis med bladmått, där spelet måste 
understiga ett bestämd tolerans. Skulle justering behöva göras, placeras exempelvis tunna 
metallbitar på strategiskt valda ställen där de påverkar planheten kring x-axeln. Denna 
procedur upprepas tills en godkänd tolerans är uppnådd. Det område där skimsningen skett 
fixeras genom att dra åt skruvarna som håller ihop dessa delar av basfixturen. 
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Proceduren för verifiering, justering och fixering av planheten kring y-axeln går till på samma 
sätt. Planbitarna placeras enligt figur 4.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.23 - Verifiering av planheten kring y-axeln 

 
För kalibrering i x- och y-led måste underapplikationen fästas i xy-bordet, förslagsvis genom 
att skruvas fast. Överapplikationen fästs i den rörliga delen av cylindern, också här genom att 
skruvas fast. Styrpinnarna fästs i underapplikationen (detta kan göras innan den skruvas fast i 
xy-bordet). Överdelen av basfixturen, det vill säga den rörliga delen av cylinder, förs ner för 
att verifiera hur bra hålbilden i överapplikationen och styrpinnarna matchar varandra i x- och 
y-led. Om de inte matchar varandra vid första försöket får x-bordsdelen och y-bordsdelen 
förskjutas tills styrpinnarna i underapplikationen och hålen i överapplikationen går i varandra. 
De bägge borden löper längs de skruvar som sitter fastskruvade i spåren, se figur 4.24, här två 
på varje sida. Efter det dras alla skruvarna åt, som håller de bägge delarna av xy-bordet på 
plats, och bordet är fixerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.24 - Två skruvar i vardera spår som styr x- och y-bordet 

 
Fördelar: 

- Kalibreringen av planheten görs redan vid sammanbyggnaden av basfixturen 
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- Skimsningen blir billig1 då den inte inkluderar något mer material än 
skimsningsbitarna. Planplattan och planbitarna kan användas vid sammanbyggnad av 
många basfixturer, vilket sprider ut kostnaden  

- Verifieringen av x- och y-led är mycket enkel  
- Konstruktionen av xy-bordet är enkel och skruvarna är lätta att komma åt vid justering 

och fixering 
- Eftersom xy-bordet skulle kunna tillverkas i aluminium och inte innehålla mer än 

urfrästa spår och en del gängade hål, går det redan i detta skede att säga att 
konstruktionen borde kunna bli billigare än den befintliga lösningen (se ”Från 
problem till konstruktionskriterielista – Problemgranskning”). 

 
Nackdelar: 

- Kalibreringen av planheten är tidskrävande 
- Skulle det visa sig att något med planheten skulle behöva justeras när basfixturen 

arbetar i produktionen blir det ganska omständligt att lossa på skruvar, hämta 
planbitar, bladmått och så vidare. 

 
Förbättringar: 
Styrpinnarna behöver inte nödvändigtvis vara runda som bilderna tidigare visat utan kan 
egentligen ha den form och placering som anses passa bäst för respektive applikation. Om ett 
kvadratiskt tvärsnitt väljs blir det inte nödvändigt med mer än en styrpinne då eventuell 
vridning kommer att upptäckas ändå. 
 
En möjlig förbättring av xy-bordet skulle kunna vara att den övre delen av bordet, vilket 
enligt figur 4.24 ovan skulle det vara x-delen, integreras med den undre applikationen. Det 
vill säga, den delen tas bort från basfixturen och där de frästa spåren och avståndet mellan 
dem måste ritas in av konstruktören på varje specifik applikation. På det viset rationaliseras en 
del bort i konstruktionen vilket gör basfixturen billigare. Vid en första anblick kan det verka 
vara rätt beslut att ta, men efter samtal med Mats Pålsson, strategisk inköpare på Flextronics, 
framkom att det för den totala ekonomin är bättre att låta hela justeringsbordet ingå i 
konstruktionen då basfixturen beställs i större kvantiteter och därför kan pressa priserna på de 
ingående detaljerna mer än vid beställning av enstaka applikationer. Således kommer både x- 
och y-delen av justeringsbordet ingå i basfixturen 
 
Konstruktionstekniska problem: 
Skimsningsbitarna kan, beroende på mellan vilka delar på konstruktionen de placeras, påverka 
konceptet positivt eller negativt. Något att tänka på är att skimsningen inte sker på samma 
ställe för planheten kring x-axeln och y-axeln, utan att en del i taget slutförs. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Enligt prototypteknikern Jan Stenmark skulle en skimsning av planheten gå att genomföra på mindre än en 
halvtimme vid sammanbyggnaden av dagens basfixturs konstruktion. Det skulle i runda tal innebära en kostnad 
kring 300 SEK. 
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4.2.3.2 Koncept 1.2 – XY-bord med positioneringsskruvar, verifiering och justering 
med planbitar och skimsning 

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifiering, justering och fixering av planheten är tänkt att fungera på precis samma sätt som i 
koncept 1.1 och kommer därför inte att beskrivas ytterligare. 
 
För kalibrering i x- och y-led skruvas för över- och underapplikationerna fast i den rörliga 
delen av cylindern och xy-bordet. Verifieringen går också den till på samma sätt som i ovan 
angivna koncept. Det som skiljer dessa åt är justeringen och fixeringen. Genom att vrida på 
vardera positioneringsskruv, se figur 4.25, antingen medurs eller moturs rör sig den delen av 
bordet framåt eller bakåt. Vardera delen av bordet löper på någon form av styrskena för att 
hålla rätt kurs. När inställningen är klar är friktionen mellan skruven och gängan tillräcklig för 
att bordet inte skall röra sig, förutsatt att ingen vrider på skruvarna efteråt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.25 - Två positioneringsskruvar som styr x- och y-bordet 

Fördelar: 
- Fördelarna med kalibreringen av planheten är precis samma som tidigare 
- Positioneringen av xy-bordet är enkel och går snabbt då inga skruvar behöver lösgöras 

eller dras åt  
 
Nackdelar: 

- Nackdelarna med kalibreringen av planheten är precis samma som tidigare 
- Operatören riskerar under produktion att haka i positioneringsskruvarna vid placering 

och borttagning av telefonenheten. Detta riskerar att ändra positionen hos den undre 
applikationen vilket leder till sämre pressning av adhesivet  

- Dyrt* 
  

Förbättringar: 
Samma förbättringsalternativ och geometri på styrpinnarna som redan tagits upp. 
 
Skulle ett befintligt xy-bord köpas in skulle vissa modifieringar, för till exempel fastsättning 
av applikationen, ändå behöva göras vilket tillkommer på kostnaden.  
 
Konstruktionstekniska problem: 
Samma problem med skimsning som redan tagits upp. 
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x

y

låsskruv

 
* En prisförfrågan via mail gjordes till en av Flextronics leverantörer (Herstad-Piper, 2007) på 
liknande positioneringsbord. Det bord som dimensionsmässigt stämde bäst skulle kosta en bit 
över 10 000 SEK. Med en egen enklare konstruktion skulle priset inte behöva bli så dyrt, men 
det skulle ändå bli svårt att komma under 2 500 SEK då det skulle medföra en hel del 
specialkonstruerade detaljer. 
 
 

4.2.3.3 Koncept 1.3 – XY-bord med profiler som bordet löper på, verifiering och 
justering med planbitar och skimsning 

 
Funktionsbeskrivning: 
För verifiering, justering och fixering av planheten, samt verifiering av x- och y-led, se 
koncept 1.1.  
 
Justeringen i x och y går till på följande sätt: 
Bordet, för det kommer bara att vara ett, glider på profiler i både x- och y-led, vilket kan ses i 
figur 4.26. Bordet är fastsatt i profilerna som glider i y-led och vars skena är fastsatt i 
profilerna i x-led. Skenan för profilerna i x-led sitter i sin tur skruvad i basfixturens 
bottenplatta. När inställningen mellan över- och underapplikation är klar fixeras bordet genom 
att dra åt låsskruvarna, vilka också kan ses i figur 4.26. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.26 - Justeringsbordet löper på profiler och fixeras med låsskruv 

Fördelar: 
- Samma fördelar för planheten som tidigare 
- Enkelt att ställa in xy-bordet 

 
Nackdelar: 

- Samma nackdelar för planheten som tidigare 
 
Förbättringar: 
Samma förbättringsalternativ med geometri på styrpinnarna som togs upp i koncept 1.1. 
 
Tvärsnittsprofilen är i bilden ovan inte på något sätt optimerad utan här finns utrymme för 
förbättringar. 
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fjädrar

överapplikation

skruvar

övre platta

nedre platta

Konstruktionstekniska problem: 
Samma problem med skimsning som redan tagits upp. 
 
Genom samtal med Tommy Pettersson på konstruktionsavdelningen har det framkommit att 
en sådan lösning på ett xy-bord inte lämpar sig att tillverka i aluminium, eller rättare sagt 
profilerna lämpar sig inte att tillverka i aluminium. Gängorna för låsskruvarna skulle nötas 
sönder så snabbt att livslängden inte skulle kunna motsvara den för den nuvarande Forceman-
fixturen. Att tillverka den i rostfritt stål skulle enligt honom bli dyrare än dagens lösning.  
 
 

4.2.3.4 Koncept 1.7 – XY-bord med frästa spår, fel i planheten korrigeras av fjädrande 
mellandel  

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.1. 
 
Någon verifiering av planheten kommer inte att behöva göras på samma sätt som i koncepten 
1.1 - 1.3, utan här ska den korrigeras automatiskt under produktion. Den övre applikationen är 
fäst i den fjädrande mellandelen som i sin tur sitter fastskruvad i den rörliga cylinderdelen. 
Överapplikationen går ner och pressar mot adhesivet på telefonen. Skulle det förekomma 
något fel i planheten ska mellandelen kompensera upp det genom att fjädra. Delen ser 
principiellt ut på följande sätt: 
Längst upp sitter någon form av fästanordning som upptill är fastskruvad i cylinderdelen, och 
nedtill är fäst den övre plattan. I plattan är två hål borrade i vilka vardera skruvar löper fritt. 
På varje skruv sitter i sin tur en fjäder som i sin startposition inte är sammanpressad. 
Skruvarna är sedan fastskruvade i den nedre plattan vilken ytterligare är fäst i den övre 
applikationen. Allt detta illustreras i figur 4.27 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4.27 - Fjädrande mellandel med överapplikation 

Fördelar: 
- Samma fördelar med xy-bordet som koncept 1.1 
- Ingen kalibrering av planheten är nödvändig 



 60 

 
Nackdelar: 

- Den fjädrande mellandelen bygger på höjden vilket kan påverka stabiliteten negativt 
- Mellandelen har i detta utförande svårare att korrigera skillnader i planheten kring x-

axeln.  
 
Förbättringar: 
Inga i detta skede 
 
Konstruktionstekniska problem: 
Fjädrarnas placering, längs x-axeln, medför att konstruktionen mestadels tar upp planhetsfel 
kring y-axeln. Att mellandelen kan korrigera kring x-axeln beror då egentligen mer på spelet 
mellan de borrade hålen och skruvarna.  
 
Det är också viktigt att fjädrarna är tillräckligt styva så att hela kraften från cylindern överförs 
till adhesivet. Skulle styvheten i fjädrarna vara för liten kan två scenarion uppstå: 
 

• Cylinder pressar fjädrarna i botten. Konceptet är då helt bortkastat. Det enda 
korrigering som då kan ske är om det finns något glapp mellan de borrade hålen och 
skruvarna. Det positiva är att kraften från cylindern överförs till adhesivet på 
telefonen. 

• Cylinderns fulla slaglängd hinner uppnås innan fjädrarna pressats ihop helt. 
Kamrarnas innerväggar tar då upp kraften från kolvstängerna som inte kommer att 
överföras till telefonenheten, vilket resulterar i att telefoner med dåligt pressade 
adhesiv produceras. 

 
Denna konstruktion kan inte garantera den precision som det rör sig om vid pressningen av 
adhesiven, då det i processen rör sig om mycket små toleranser. Priset för en liknande 
konstruktion skulle erfarenhetsmässigt hamna mellan 1 000 – 1 500 SEK. (T. Pettersson) 
 
 

4.2.3.5 Koncept 1.8 – XY-bord med positioneringsskruv, fel i planheten korrigeras av 
fjädrande mellandel  

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.2. 
Verifiering och justering av planheten sker på samma sätt som beskrivits ovan i koncept 1.7. 
 
Fördelar: 

- Samma fördelar med xy-bordet som koncept 1.2 
- Ingen kalibrering av planheten är nödvändig 

 
Nackdelar: 

- Samma nackdelar med xy-bordet som koncept 1.2 
- Den fjädrande mellandelen bygger på höjden vilket kan påverka stabiliteten negativt 
- Mellandelen har i detta utförande svårare att korrigera skillnader i planheten kring x-

axeln.  
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Förbättringar: 
Samma förbättringar av xy-bordet som nämndes i koncept 1.2.  
 
Konstruktionstekniska problem: 
Samma konstruktionstekniska problem med en fjädrande mellandelen som nämndes i 
konceptet ovan (koncept 1.7). 
 
 

4.2.3.6 Koncept 1.9 – XY-bord med profiler som bordet löper på, fel i planheten 
korrigeras av fjädrande mellandel  

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.3. 
 
Verifiering och justering av planheten sker på samma sätt som beskrivits i koncept 1.7. 
 
Fördelar: 

- Samma fördelar med xy-bordet som koncept 1.3 
- Ingen kalibrering av planheten är nödvändig 

 
Nackdelar: 

- Samma nackdelar med xy-bordet som koncept 1.3 
- Den fjädrande mellandelen bygger på höjden vilket kan påverka stabiliteten negativt 
- Mellandelen har i detta utförande svårare att korrigera skillnader i planheten kring x-

axeln.  
 
Förbättringar: 
Samma förbättringar av xy-bordet som nämndes i koncept 1.3.  
Här skulle också bordsplattan kunna rationaliseras bort och ersättas med bara den undre 
applikationen då inga planbitar behöver kunna läggas på bordet innan applikationerna skruvas 
fast. Resonemanget faller dock på samma punkt som Mats Pålsson lyfte fram tidigare, 
nämligen att det skulle bli fördyrande sett över den totala kostnaden med applikationerna 
inräknade. 
  
Konstruktionstekniska problem: 
Samma konstruktionstekniska problem med en fjädrande mellandelen som nämndes i koncept 
1.7. 
 
Samma problem med xy-bordet som nämndes i koncept 1.3. 
 
 

4.2.3.7 Koncept 1.10 – XY-bord med frästa spår, fel i planheten korrigeras av rörlig 
kulled 

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.1. 
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överapplikation

kulledfästplatta

Inte heller med kulleden kommer någon verifiering av planheten behöva göras som vid de 
första tre koncepten. Den övre delen av kulleden skruvas fast i den rörliga cylinderdelen. Från 
den sitter den faktiska kulleden på vilken en fästplatta är applicerad. Fästplattan är till för att 
kunna skruva fast överapplikationen i. En förtydligande bild på principen kan studeras nedan 
(se figur 4.28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.28 - Rörlig mellandel med kulled och fästplatta 

 
Fördelar: 

- Samma fördelar med xy-bordet som koncept 1.1 
- Ingen kalibrering av planheten är nödvändig 
- Kulleden tar upp variationer lika bra i alla plan  

 
Nackdelar: 

- Den rörliga mellandelen bygger på höjden vilket kan påverka stabiliteten negativt 
- Kulleden kan även vrida sig kring z-axeln vilket inte är önskvärt då det kan medföra 

att applikationerna inte pressar mot varandra som de ska. Efter upprepade 
produktionscykler är risken stor att operatören stöter till överdelen som vrider sig 
något. Kalibrering måste då göras manuellt eller med hjälp av styrpinnarna under 
produktion 

- Kulleden kräver ett visst underhåll i form av smörjning  
- Smörjolja tillsammans med smuts kan leda till att kulleden blir trögare och till slut får 

svårt att korrigera felet i planheten 
- Om kulleden innan den ska gå ner för att pressa samman applikationerna är 

snedvinklad kan den i värsta fall träffa helt fel och skada telefonen. Kommer 
överapplikationen bara lite fel i vinkel kommer trycket på adhesivet ändå bli fel. 
Tryckkraften kommer då inte bara komma rakt uppifrån utan även pressande från 
sidan, vilket inte är meningen. 

- Tryckkraften från cylindern går ner genom den i förhållandet smala kulleden. I och 
med detta riskerar kraften att bli för koncentrerad till mitten och därför inte skapa ett 
jämnt tryck över hela plattan. 
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Förbättringar: 
Det skulle vara bra om det gick att skydda kulleden mot smuts. Förslagsvis med någon form 
av gummidamask som skyddar leden men ändå är följsam. Vridningen kring z-axeln skulle 
behöva konstrueras bort genom någon slags låsning. 
 
 
Konstruktionstekniska problem: 
Det är möjligt att förbättringsförslagen på kulleden kan ge vissa konstruktionstekniska 
problem.  
 
I vilken prisklass ligger då en kulled och var kan den informationen finnas? Stativ till kameror 
använder liknande lösningar för att kunna vrida kameran obehindrat. Genom att gå in på ett 
par av dessa hemsidor har en ungefärlig prisbild kunnat erhållas (Ericsons foto, 2007; 
Cyberphoto, 2007). Beroende på bland annat materialvalet i produkten kostar dessa kulleder 
någonstans mellan 300 SEK upp till 2 500 SEK. Det ska dock klargöras att detta är en högst 
osäker jämförelse som bara ska fungera som en fingervisning. Tilläggas kan att den kulled 
som ska sitta i basfixturen måste klara av många cykler och inte kan vara tillverkad i något 
material som nöts ner snabbt. Det går inte heller att utesluta att någon form av modifiering av 
kulleden kommer att behöva göras för att få den att passa till basfixturen. Av det kan 
slutsatsen dras att priset borde hamna någonstans i de övre regionerna av prisspektrat. 
 
 

4.2.3.8 Koncept 1.11 – XY-bord med positioneringsskruv, fel i planheten korrigeras av 
rörlig kulled 

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.2. 
 
Verifiering och justering av planheten sker på samma sätt som beskrivits i koncept 1.10. 
 
Fördelar: 

- Samma fördelar med xy-bordet som koncept 1.2 
- Ingen kalibrering av planheten är nödvändig 
- Kulleden tar upp variationer lika bra i alla plan  

Nackdelar: 
- Samma nackdelar med xy-bordet som koncept 1.2 
- Samma nackdelar med kulleden som i koncept 1.10 

Förbättringar: 
Samma förbättringar av xy-bordet som nämndes i koncept 1.2.  
Samma förbättringar av kulleden som nämndes i koncept 1.10.  
 
Konstruktionstekniska problem: 
Samma konstruktionstekniska problem med kulleden som i koncept 1.10. 
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4.2.3.9 Koncept 1.12 – XY-bord med profiler som bordet löper på, fel i planheten 
korrigeras av rörlig kulled 

 
Funktionsbeskrivning: 
Verifieringen, justeringen och fixeringen av x och y kommer att ske precis som i koncept 1.3. 
Verifiering och justering av planheten sker på samma sätt som beskrivits i koncept 1.10. 
 
Fördelar: 

- Samma fördelar med xy-bordet som i koncept 1.3 
- Samma fördelar med kulleden som i koncept 1.10 

 
Nackdelar: 

- Samma nackdelar med xy-bordet som koncept 1.3 
- Samma nackdelar med kulleden som i koncept 1.10 

 
Förbättringar: 
Samma förbättringar av xy-bordet som nämndes i koncept 1.3.  
Samma förbättringar av kulleden som nämndes i koncept 1.10.  
 
Konstruktionstekniska problem: 
Samma konstruktionstekniska problem med xy-bordet som i koncept 1.3. 
Samma konstruktionstekniska problem med kulleden som i koncept 1.10. 
 
 

4.2.3.10 Sammanställning 
 
För att slippa upprepa samma sak om och om igen i koncepten ovan, har en stor del av 
innehållet i vissa av dem varit hänvisningar till vad som skrivits i andra konceptstycken. 
Dessvärre påverkar det överskådligheten negativt, och för att kompensera för det har en 
sammanställning gjorts av alla koncepten. Sammanställningen finns att läsa i bilaga 7. 

 

Utvärdera och välja koncept 
 
Denna del av konceptgenereringen delas, enligt Liedholm (1999), in i tre delmoment. 
Rubrikerna för dem skulle kunna sägas vara: 
 

1. Motsvarar koncepten kraven från KKL? 
2. Konceptjämförelser 
3. Val av koncept 

 

4.2.4 Motsvarar koncepten kraven från KKL? 
 
Det första som skall göras i detta skede i konstruktionsprocessen är att jämföra koncepten 
med konstruktionskriterielistan och undersöka om de lever upp till de krav som är 
specificerade där. Om konceptet inte gör det beror det antingen på att kravet är för hårt 
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ställt, eller dåligt specificerat, eller på att konceptet helt enkelt inte är tillräckligt bra. Beror 
det på konceptet finns inget annat val än att stryka det från listan över potentiella lösningar. 
Om konstruktören anser att konceptet håller måttet men att ett eller flera av kraven är för 
hårt ställda måste dessa justeras eller omformuleras i KKL. 
 
Det är få av de krav som finns med i KKL som är uppfyllda i detta skede. Det beror på att de 
flesta av dem inte kommer att vara mätbara förrän en layout är framtagen, eller val av 
specifika komponenter är gjorda. Tryckkrafter, trycktider, och olika mått är exempel på 
sådana. De kriterier som dock går att jämföra om de är uppfyllda är de som finns med under 
delrubriken ”Funktion” i konstruktionskriterielistan (se bilaga 5). Dessa gäller bland annat 
huruvida applikationerna skall gå att fixera, samt justera i x- och y-led. Faktum är att alla 
koncepten uppfyller de krav som är ställda. Inga krav behöver således justeras och inga 
koncept faller ifrån i nuläget. 
 
 

4.2.5 Konceptjämförelser 
 
Lösningarna måste nu objektivt och strukturerat jämföras med varandra, gärna med någon 
form av utvärderingsmetod där egenskaperna hos de olika koncepten rangordnas efter vad 
som anses viktigt. Detta kan skilja sig mycket beroende på vilken produkt som ska utvärderas. 
Hos till exempel ett stridsflygplan kommer inte kostnaden vara den tyngst vägande 
egenskapen utan här kommer prestandan i form av låg vikt och hög hållfasthet vara viktigare 
kriterier. Hur den inbördes viktningen mellan olika egenskaper ska se ut är ingen exakt 
vetenskap utan måste bedömas av konstruktören. Det finns dock ett antal metoder för hur 
jämförelsen mellan olika koncept kan gå till. 
 
De parametrar i koncepten som går att jämföra med varandra nämndes i stycket ovan, det vill 
säga justeringen och fixeringen av x- och y-led. Det gäller också justeringen av planheten. 
Något som också bör tas med i jämförelsen mellan de olika koncepten är kostnaden. I KKL 
finns ett önskemål om totalkostnaden på basfixturen. Genom att hålla nere kostnaden på 
ingående delar kan det önskemålet uppfyllas. En annan parameter som inte finns med i 
nuvarande KKL är att koncepten måste ha tillförlitliga funktioner. Med det menas i klartext 
att det inte räcker med en lösning som är billig och enkel om den inte är tillräckligt bra. Vad 
som är ”tillräckligt bra” måste naturligtvis bedömas i varje enskilt fall, men funktioner som 
riskerar att ge till exempel hög kassation vid tillverkningen eller en lösning som måste 
justeras om varje halvtimme för att ge ett godtagbart resultat riskerar kanske att inte hamna i 
”tillräckligt-bra-kategorin”. 
 
För dessa konceptjämförelser kommer en något omarbetad variant av den kriterieviktsmetod 
som presenteras av Derelöv (2002) användas. Följande arbetsgång har valts: 
 

• Identifiering av utvärderingskriterier 
• Rangordning och viktning  
• Bedömningsskalor 
• Sammanställning av beslutsmatrisen 
• Betygssättning av lösningsalternativen 
• Bestämning av varje lösnings värdefaktor 
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4.2.5.1 Identifiering av utvärderingskriterier 
 
De olika kriterier som kommer att utvärderas för lösningarna på xy-bordet är kostnaden för 
lösningen, hur lätt den är att justera och fixera, samt hur tillförlitlig funktionen är i sin helhet. 
Precis samma bedömningskriterier kommer att finnas för planheten. Sammanfattningsvis blir 
kriterierna följande: 
 

A. XY - Låg kostnad 
B. XY – Lätt att justera 
C. XY – Lätt att fixera 
D. XY – Tillförlitlig funktion 
E. Planhet – Låg kostnad 
F. Planhet – Lätt att justera 
G. Planhet – Lätt att fixera 
H. Planhet – Tillförlitlig funktion 

 
 

4.2.5.2 Rangordning och viktning  
 
Här kommer alla kriterier att jämföras parvis med varandra. Denna jämförelse är till för att 
inbördes rangordna vilka kriterier som anses vara mer viktiga än andra och därför kommer att 
väga tyngre i den slutliga bedömningen. Kriterierna ställs upp i en symmetrisk matris där 
kriteriet på varje rad jämförs med varje kolumns kriterie. Anses kriteriet på raden vara 
viktigare än kriteriet i kolumnen, skrivs en tvåa i den gemensamma rutan. Skulle kriteriet på 
raden och kriteriet i kolumnen anses likvärdiga sätts en etta i den rutan, och skulle radkriteriet 
anses mindre viktigt än kolumnens, sätts en nolla i rutan.  
 
2 = viktigare än 
1 = lika viktig som 
0 = mindre viktig än 
 
Eftersom matrisen är symmetrisk innebär det att diagonalen inte kommer att innehålla några 
siffror. Anledningen är att i de rutor som tillhör diagonalen jämförs kriteriet med sig självt 
vilket inte är en intressant jämförelse. En annan effekt av att matrisen är symmetrisk är att för 
varje motsvarande ruta på andra sida diagonalen måste bedömningens invers finnas. Det 
innebär i klartext att om till exempel kriteriet A anses vara mer viktigt än kriteriet B så ska på 
motsvarande plats i matrisen stå att kriteriet B anses vara mindre viktigt än kriteriet A. Anses 
det att de är lika viktiga ska även det stå på den andra platsen. Matrisen för parvis jämförelse 
mellan kriterierna presenteras nedan i tabell 4-1.  
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Tabell 4-1 - Parvis jämförelse mellan kriterier 

Kriterier A B C D E F G H

A (XY - Låg kostnad)  - 2 2 0 1 2 2 0

B (XY - Lätt att justera) 0  - 1 0 0 2 2 0

C (XY - Lätt att fixera) 0 1  - 0 0 2 2 0

D (XY - Tillförlitlig funktion) 2 2 2  - 2 2 2 1

E (Planhet - Låg kostnad) 1 2 2 0  - 2 2 0

F (Planhet - Lätt att justera) 0 0 0 0 0  - 1 0

G (Planhet - Lätt att fixera) 0 0 0 0 0 1  - 0

H (Planhet - Tillförlitlig funktion) 2 2 2 1 2 2 2  -  
 
Genom att summera varje rad erhålls viktningen mellan de olika kriterierna. Det kriteriet som 
fått flest poäng är det som anses viktigast. Varje rads summa delas därefter med alla kriteriers 
sammanlagda summa för att få fram en normaliserad viktning, vilken kan benämnas som iλ . 

Då totalsumman av den normaliserade viktningen alltid blir siffran ett, ∑ = 1iλ , vilket också 

kan ses som hundra procent, blir det enklare att överskåda exakt hur stor påverkan varje 
kriterie får rent procentuellt. Den utökade matrisen med viktningen kan ses i tabell 4-2. 
 

Tabell 4-2 - Parvis jämförelse och viktning 

Kriterier A B C D E F G H Σ Σnorm

A (XY - Låg kostnad)  - 2 2 0 1 2 2 0 9 0,16

B (XY - Lätt att justera) 0  - 1 0 0 2 2 0 5 0,09

C (XY - Lätt att fixera) 0 1  - 0 0 2 2 0 5 0,09

D (XY - Tillförlitlig funktion) 2 2 2  - 2 2 2 1 13 0,23

E (Planhet - Låg kostnad) 1 2 2 0  - 2 2 0 9 0,16

F (Planhet - Lätt att justera) 0 0 0 0 0  - 1 0 1 0,02

G (Planhet - Lätt att fixera) 0 0 0 0 0 1  - 0 1 0,02

H (Planhet - Tillförlitlig funktion) 2 2 2 1 2 2 2  - 13 0,23

Σ 56 1,00

 
Här kan snabbt konstateras att en tillförlitlig funktion anses viktigast för både XY och 
planheten, följt av en låg kostnad i de bägge fallen. En låg kostnad är uttalat viktig och finns 
med i KKL. En tillförlitlig funktion faller under både användarvänligheten och 
underhållsintervallet som finns med i KKL och som jämförs med nuvarande konstruktionen.  
Det som anses minst viktigt är att planheten skall vara lätt att justera och fixera. Det kommer 
antingen att göras vid sammanbyggnaden eller inte behöva justeras alls vilket är anledningen 
till att den blir mindre viktig i jämförelse med de andra kriterierna. 
 
 

4.2.5.3 Bedömningsskalor 
 
För att kunna värdera koncepten behövs bedömningsskalor för de olika kriterierna. Hur 
skalorna byggs upp kan variera beroende på behovet, men generellt sett kan det vara bra att 
hålla sig till enkla graderingsskalor som 1-5, 1-10 eller 1-100. Går det att uttrycka skalorna 
kvantitativt bör det göras. Exempelvis är det bättre om en kostnadsskala kan graderas med 
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verkliga värden istället för ”billig”, ”dyr”, ”mycket dyr” och så vidare, vilket är en mer 
subjektiv bedömning. 
 
För de kriterier som skall bedömas i detta arbete har en tio-gradig skala valts, eller egentligen 
elva, då siffran noll också kommer att finnas med i graderingen. För de kriterier som inte kan 
bedömas kvantitativt har en översättning av Pahl & Beitz (1996) s.108 kvalitativa 
bedömningsskala använts, se tabell 4-3. 
 
  

Tabell 4-3 - Kvalitativ bedömningsskala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De enda kvantitativa kriterier som finns med är just kostnaden för xy-bordet (se tabell 4-4) 
och planheten (se tabell 4-5). De exakta kostnaderna för de olika koncepten är naturligtvis 
svåra att fastslå, men de tidigare gjorda prisstudierna får ligga till grund för de bägge 
bedömningsskalorna. Vid kostnaden för xy-bordet kommer även prisinformationen för det 
befintliga xy-bordet bli styrande för graderingen av skalan. 
 
 

Tabell 4-4 - Kvantitativ bedömningsskala för kostnaden på xy-bordet 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Betyg Betydelse

0 absolut värdelös

1 väldigt otillräcklig

2 svag

3 acceptabel

4 tillräcklig

5 tillfredsställande

6 bra, med vissa nackdelar

7 bra 

8 väldigt bra

9 överträffar kraven

10 ideal 

Betyg Kostnad (SEK/st)

0 > 2500

1 2500 - 2200

2 2200 - 2000

3 2000 - 1800

4 1800 - 1600

5 1600 - 1300

6 1300 - 1000

7 1000 - 700

8 700 - 500

9 500 - 300

10 < 300

XY - Låg kostnad
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Tabell 4-5 - Kvantitativ bedömningsskala för kostnaden på planhetslösningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.4 Sammanställning av beslutsmatrisen 
 
Det kan vara bra att presentera alla bedömningar av de olika konceptens kriterier på ett 
lättöverskådligt sätt, till exempel med hjälp av en matris. I den matris som presenteras i tabell 
4-6 har ingen sådan bedömning gjorts ännu. Det enda som finns utskrivet är hur den ideala 
lösningens poängfördelning skulle se ut. Kriteriet för varje koncept graderas enligt den 
gällande skala som presenterades i tidigare stycke. Genom att multiplicera den normaliserade 
viktningen för det kriteriet, med det tal som anses överensstämma med konceptet i skalan, 
erhålls en produkt som i slutänden skall summeras med alla de andra produkterna för det 
konceptet. 
 

Tabell 4-6 - Sammanställning av den ideala lösningens poängfördelning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.5 Betygssättning av lösningsalternativen 
 
Då de nio koncepten som finns kvar för bedömning egentligen är kombinationer av de tre 
olika lösningarna på xy-bordet, och de tre olika lösningarna för verifiering och justering av 

Betyg Kostnad (SEK/st)

0 > 2000

1 2000 - 1800

2 1800 - 1600

3 1600 - 1400

4 1400 - 1200

5 1200 - 1000

6 1000 - 800

7 800 - 600

8 600 - 400

9 400 - 200

10 < 200

Planhet - Låg kostnad

Kriterier Viktning, λi Bedömning Totalt

A (XY - Låg kostnad) λ1 = 0,16 10 1,6

B (XY - Lätt att justera) λ2 = 0,09 10 0,9

C (XY - Lätt att fixera) λ3 = 0,09 10 0,9

D (XY - Tillförlitlig funktion) λ4 = 0,23 10 2,3

E (Planhet - Låg kostnad) λ5 = 0,16 10 1,6

F (Planhet - Lätt att justera) λ6 = 0,02 10 0,2

G (Planhet - Lätt att fixera) λ7 = 0,02 10 0,2

H (Planhet - Tillförlitlig funktion) λ8 = 0,23 10 2,3

Totalt

Ideal

10
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planheten är det enklare att värdera dessa efter bedömningsskalorna. För xy-bordet kommer 
naturligtvis bara kriterierna A-D vara aktuella, precis som det för planheten kommer vara 
kriterierna E-H. Den generella benämningen för ett betyg kommer här att vara ijg , där 

bokstaven g står för ”grade”, eller just betyg på svenska. Indexeringen ij betecknar vilket 
kriterie och koncept som det syftar på. Då inte betygen för koncepten presenteras i detta 
stycke kommer inte heller den fulla indexeringen presenteras förrän i den slutliga 
sammanställningen. 
 
 

• XY-bord med frästa spår  
 

� XY – Låg kostnad – Kostnaden för denna variant kommer att kunna bli låg då 
konstruktionen är enkel. Material, fräsning, gängning med mera är inte något 
som kommer att göra lösningen dyr. De bägge delarna till denna lösning borde 
gå att ta fram för under 1 000 SEK. Detta ger lösningen siffran sju enligt 
skalan. 

 
� XY – Lätt att justera – För vardera translationsdel av bordet måste fyra skruvar 

lossas innan den kan förskjutas manuellt. Denna lösning anses vara 
”tillfredsställande” enligt skalan och erhåller därför en femma. 

 
� XY – Lätt att fixera – Här är det de åtta skruvarna som skall dras åt för att 

fixera bordet. Det anses även här vara ”tillfredsställande” vilken ger en femma. 
 

� XY – Tillförlitlig funktion – Lösningen är enkel vilket i detta fall gör 
funktionen tillförlitlig också. Denna lösning tilldelas en åtta vilket motsvarar 
”väldigt bra”. 

 
 

• XY-bord med positioneringsskruvar  
 

� XY – Låg kostnad – Denna variant kan köpas in vilket nämnts tidigare. Från ett 
av de företag som Flextronics har samarbete med kan en sådan variant av xy-
bord införskaffas för cirka 10 000 SEK, vilket renderar en nolla på 
kostnadsskalan för xy-bord. 

 
� XY – Lätt att justera – För vardera translationsdelen sitter en 

positioneringsskruv som endast behöver vridas för att bordet ska röra sig. 
Denna lösning anses vara ”väldigt bra” enligt skalan och erhåller därför en åtta. 

 
� XY – Lätt att fixera – Eftersom ingen ytterligare åtgärd krävs för att fixera 

bordet kan det inte anses kunna vara bättre. Dock är inte bordet låst i dess rätta 
bemärkelse då det går att stöta till och få ur position. Det drar ner omdömet 
något till en åtta. 

 
� XY – Tillförlitlig funktion – Med mer ingående delar i konstruktionen och 

mindre robust än bordet med frästa spår kan det inte få samma höga 
bedömning som denna. Trots det är det en bra lösning som inte borde leda till 
produktionsstörningar om den används. Den ges därmed en sjua. 
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• XY-bord med profiler som bordet löper på  
 

� XY – Låg kostnad – Då profilerna inte blir tillräckligt hållbara om de tillverkas 
i aluminium drar det upp kostnaden så mycket att de skulle bli dyrare än det 
befintliga bordet. I bästa fall under 2500 SEK vilket ger en etta enligt tabellen. 

 
� XY – Lätt att justera – På vardera profilen (det finns två för varje 

translationsriktning) sitter två låsningsskruvar som måste lösgöras först. Efter 
det utförs förflyttningen manuellt. Då denna justeringsmetod kan anses 
likvärdig med justeringen för bordet med frästa spår får de samma 
bedömningspoäng, fem. 

 
� XY – Lätt att fixera – Även här går fixeringen direkt att jämföra med de frästa 

spårens fixering och ger därför även här en femma. 
 

� XY – Tillförlitlig funktion – Konstruktionen är inte lika robust som bordet med 
frästa spår, utan kan mera anses vara likvärdig med bordet med 
positioneringsskruvar. Den ges också en sjua. 
 

 
• Verifiering och justering med planbitar och skimsning 
 

� Planhet – Låg kostnad – Planbitarna, planplattan och bladmåttet som skulle 
behövas vid verifieringen av planheten kan användas vid samtliga 
sammanbyggnader vilket ger en liten kostnad för varje enskild basfixtur. Enligt 
en av teknikerna i prototypverkstaden (J. Stenmark) skulle en verifiering och 
justering gå på mindre än en halvtimme vilket renderar ett pris på cirka 300 
SEK. Enligt bedömningsskalan för planheten resulterar det i en nia. 

 
� Planhet – Lätt att justera – Detta är den stora svagheten för denna lösning. Det 

är inte helt lätt då delar i konstruktionen måste lösgöras för att sedan kunna 
placera metallbrickor i utrymmet mellan delarna. Efter det måste en ny 
mätning med bladmått göras med risk för att samma procedur måste upprepas 
flera gånger. Det får anses som en ”svag” lösning, som på skalan tilldelas en 
tvåa.  

 
� Planhet – Lätt att fixera – Fixeringen kommer inte att bli ett lika stort problem 

som justeringen. Det kommer bara att vara ett, i nuläget okänt, antal skruvar 
som skall dras åt. Lösningen får för det en femma som står för 
”tillfredsställande”. 

 
� Planhet – Tillförlitlig funktion – När väl planheten är verifierad, justerad och 

fixerad måste den anses ha en riktigt bra och tillförlitlig funktion. En liten 
osäkerhet finns med hänvisning till var på den kommande konstruktionen 
skimsningen görs. Av den anledningen erhåller den bedömningen åtta, ”väldigt 
bra”, annars hade den ansetts överträffa kraven. 
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• Fjädrande mellandel 
 

� Planhet – Låg kostnad – Tidigare samtal (T. Pettersson) kring den fjädrande 
mellandelen resulterade i att priset för en liknande konstruktion borde, lågt 
räknat, borde ligga vid 1 000 SEK och uppåt. Det skulle i så fall innebära en 
femma enligt skalan. 

 
� Planhet – Lätt att justera – Konstruktionen ställer in sig själv och behöver inte 

justeras något. Dock kan den inte korrigera felet kring en av planhetsaxlarna 
lika bra vilket drar ner bedömningen något. Trots det erhåller den för detta 
kriteriet en åtta. 

 
� Planhet – Lätt att fixera – Det är inte tal om någon egentlig fixering så betyget 

blir även här högt, en åtta. 
 

� Planhet – Tillförlitlig funktion – Dessvärre är tillförlitligheten av funktionen 
inte riktigt bra. Den kräver ”rätt” fjädrar och kan inte garantera den 
noggrannhet som krävs vid pressningen. Av dessa anledningar får lösningen 
bedömningen två. 

 
 

• Rörlig kulled 
 

� Planhet – Låg kostnad – En uppskattning av kostnaden gjordes genom att 
jämföra priset på kulleder i en annan bransch. Priserna varierade, men med 
mera slitstarkt material i kulleden hamnade priserna en bit över 2 000 SEK. 
Det har tidigare sagts att detta bara är en fingervisning, men ska en viss 
modifiering som kan tänkas behöva göras tas med i kostnaden (och det ska 
det), är ett pris på 2 000 SEK inte orimligt. Det resulterar i en etta enligt 
gällande bedömningsskala. 

 
� Planhet – Lätt att justera – Konstruktionen ställer, bara den inte är för sned då 

den går ned för pressning, in sig själv. Den korrigerar felet kring bägge 
planhetsaxlarna lika bra vilket ger den bedömningen nio. 

 
� Planhet – Lätt att fixera – Lösningen skulle behöva kunna fixeras så att ingen 

vridning kring z-axeln kan ske. Osäkerheten kring det gör att helhetsbetyget 
dras ner ganska rejält till en trea 

 
� Planhet – Tillförlitlig funktion – Kulleden känns inte alls tillförlitlig då den kan 

vrida sig som nämndes ovan, samt att om den kommer ner för snett kan skada 
andra delar på telefonen. Det finns också en risk att den pressar adhesivet snett 
vilket gör att den som tillförlitlig funktion anses vara ”väldigt otillräcklig”, det 
vill säga ett. 

 
 
För att göra betygssättningen av alla lösningar mer överskådlig kommer en sammanställning 
för xy-bordet och en för planheten presenteras i tabellerna 4-7 och 4-8 nedan. 
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Tabell 4-7 - Sammanställning över kriteriebedömningarna för xy-borden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 4-8 - Sammanställning över kriteriebedömningarna för planheten 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.6 Bestämning av varje lösnings värdefaktor 
 
När nu alla bedömningsbetyg, ijg , och normaliserade viktningar, iλ , är gjorda återstår bara 

att bestämma värdefaktorn, jV , för varje koncept. Detta åstadkoms genom att addera 

produkten mellan viktningen och betyget för varje kriterie. Detta kan uttryckas som:  
 

∑
=

=

m

i
ijij gV

1

λ  

 
Bokstaven m som står ovanför summeringstecknet sigma (Σ) är ett generellt index och skall i 
det praktiska fallet bytas ut mot siffran för antalet kriterier som finns med i utvärderingen, i 
detta fall 8. 
 
 
 
 

Ideal

XY-bord 
med frästa 

spår

XY-bord med 
positioner-
ingsskruv

XY-bord 
med prof iler 
som bordet 

löper på

Kriterier Betyg Betyg Betyg Betyg

A (XY - Låg kostnad) g 1j = 10 7 0 1

B (XY - Lätt att justera) g 2j  = 10 5 8 5

C (XY - Lätt att f ixera) g 3j = 10 5 8 5

D (XY - Tillförlitlig funktion) g 4j = 10 8 7 7

Lösningsalternativ

Ideal

Verifiering 
och 

justering 
med 

planbitar 
och 

skimsning
Fjädrande 
mellandel Rörlig kulled

Kriterier Betyg Betyg Betyg Betyg

E (Planhet - Låg kostnad) g 5j  = 10 9 5 1

F (Planhet - Lätt att justera) g 6j  = 10 2 8 9

G (Planhet - Lätt att f ixera) g 7j = 10 5 8 3

H (Planhet - Tillförlitlig funktion) g 8j  = 10 8 2 1

Lösningsalternativ
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För att lättare kunna jämföra de olika koncepten så kan en normalisering av värdefaktorerna 
göras. Normaliseringen kan uttryckas som: 
 

maxV

V
V

j

jnorm =  

 
Den ideala lösningen får då värdet 1 vilket kan ses som en fingervisning om hur nära en 
optimal lösning varje koncept är. Det ska inte glömmas bort att vad som är en ”optimal” 
lösning är högst subjektivt. 
 
Då tabellen, innehållande normaliserade viktningar, betyg, och värdefaktorer för samtliga 
koncept, tenderar att bli stor läggs den som en bilaga (bilaga 8). Nedan presenteras resultatet 
av dessa beräkningar, se tabell 4-9, det vill säga endast de normaliserade värdefaktorerna för 
koncepten. 
 

Tabell 4-9 - Konceptens alla normaliserade värdefaktorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6 Val av koncept 
 
Resultatet från utvärderingen, samt den tidigare granskningen av koncepten blir de två 
faktorer som kommer att fälla avgörandet för vilken eller vilka lösningar som kommer att 
vidareutvecklas. 
 
Koncepten 1.2-1.3 och 1.7-1.12 ger en normaliserad värdefaktor som ligger i intervallet 0,33-
0,65. Att de ligger så lågt beror för koncept 1.2 och 1.3 på att xy-bordet är för dyrt i detta 
sammanhang, och för de övriga koncepten beror det på de fördyrande mellandelar som inte 
lever upp till kraven på tillförlitlighet. Dessa mellandelar har trots det sina styrkor och kan 

Koncept V j /V max

Ideal 1,00

Koncept 1.1 - XY-bord med frästa spår, verif iering och justering 
med planbitar och skimsning 0,73

Koncept 1.2 - XY-bord med positioneringsskruv, verif iering med 
planbitar och skimsning 0,65

Koncept 1.3 - XY-bord med profiler som bordet löper på, verif iering 
och justering med planbitar och  skimsning 0,61

Koncept 1.7 - XY-bord med frästa spår, fel i planheten korrigeras av 
fjädrande mellan del 0,54

Koncept 1.8 - XY-bord med positioneringsskruv, fel i planheten 
korrigeras av fjädrande mellandel 0,46

Koncept 1.9 - XY-bord med profiler som bordet löper på, fel i 
planheten korrigeras av f jädrande mellandel 0,43

Koncept 1.10 - XY-bord med frästa spår, fel i planheten korrigeras 
av rörlig kulled 0,45

Koncept 1.11 - XY-bord med positioneringsskruv, fel i planheten 
korrigeras av rörlig kulled 0,37

Koncept 1.12 - XY-bord med profiler som bordet löper på, fel i 
planheten korrigeras av rörlig kulled 0,33
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(+)x

(+)y

(-)x

(-)y

säkerligen komma till användning i andra sammanhang, kanske inkluderad i en applikation 
där pressningen av adhesivet kräver ett annat tillvägagångssätt. Dock lämpar de sig inte att 
vara inkluderade i basfixturen. 
 
Det koncept som är kvar, koncept 1.1, är det som erhöll den högsta värdefaktorn i 
utvärderingen, 0,73. Trots det har den en bra bit kvar för att anses vara ideal. Vad är det då 
som gör att den anses vara en bra bit bättre än de övriga? Kostnaden för xy-bordet går att 
hålla nere, men den verkliga styrkan sitter i enkelheten. Den har inga egentliga slitdelar och 
kommer att gå att göra robust. Då det inte finns någon annan konceptlösning som riktigt kan 
matcha detta, blir det bara koncept 1.1 som följer med för framtagning av preliminär layout. 
 
Koncept 1.1 

• Rörlig överdel 
• Styrpinnar i underapplikationen för kalibrering av x- och y-led 
• XY-bord med frästa spår 
• Verifiering med planplatta, planbitar och bladmått vid sammabyggnad 
• Justering genom skimsning (även detta vid sammanbyggnad) 

 
 

4.3 Uppdatering av konstruktionskriterielistan, KKL 
 
Med det xy-bord som, enligt utvärderingen, ska användas behöver ett förtydligande krav tas 
med i konstruktionskriterielistan. I den nuvarande KKL (bilaga 5) finns ett krav som säger att 
avståndet mellan centrum av bordet och andra delar av konstruktionen måste vara minst 70 
mm. Det måste också konkretiseras hur mycket bordet måste kunna röra sig i vardera 
translationsled i både plus- och minusriktning (se figur 4.29). Den befintliga konstruktionen 
kan i positiv y-riktning röra sig 9 mm innan den stöter mot den främre täckplåten, vilket får 
ses som ett minimikrav. För de tre andra återstående riktningarna finns ingen sådan 
begränsning. Där blir det bordets konstruktion som sätter begränsningen då det vid en alltför 
lång förskjutning blir instabilt och svårt att bibehålla planheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.29 - XY-bordet med dess translationsriktningar 
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Samma krav på ett translationsavstånd på minst 9 mm ställs därför på de andra riktningarna 
också. Den uppdaterade KKL finns att studera i bilaga 9. 
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5   MILJÖ 
 
Det är viktigt att den pressfixtur som slutligen kommer att produceras endast innehåller 
material som är godkända enligt gällande interna som externa miljökrav.  
 
 

5.1 Miljödirektiv 
 
De två miljödirektiv som presenteras nedan är inte direkt knutna till basfixturen då den inte 
kommer att innehålla någon elektronisk utrustning utan är en mekanisk konstruktion. 
Direktiven påverkar dock tillverkningen av mobiltelefoner och de mönsterkort som de 
innehåller. Av den anledningen tas de med i miljökapitlet. 
 
 

5.1.1 WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment 
 
Detta är ett EU-direktiv som började gälla 13 augusti 2005 och riktar sig mot elektriska och 
elektroniska produkter. Den är direkt kopplad till RoHS-direktivet och ställer från och med 
ovan angivna datum större krav på producenterna av produkterna. Direktivet lägger ett större 
ansvar på insamlingen och återvinningen av elektronikavfallet.  
 
Detta är ett EU-direktiv som omfattar hanteringen, från att aktivt förebygga förekomsten, till 
insamling och återvinning, av elektriska och elektroniska produkter och de farliga ämnen de 
kan innehålla. (Europeiska Unionens råd, 2007) 
 
 

5.1.2 RoHS – Restriction of Hazardous Substances 
 
En svensk översättning av det av EU framtagna miljödirektivet skulle bli, ”Begränsning av 
farliga ämnen”. Det är framtaget för att förbjuda eller begränsa användandet av vissa 
hälsovådliga material i elektriska och elektroniska produkter och trädde i kraft 1 juli 2006. De 
ämnen som finns med på denna lista är följande: 
 

• Bly (Pb) 
• Kvicksilver (Hg) 
• Kadmium (Cd) 
• Sexvärt krom (Cr6+) 
• Polybromerade difenyler (PBB)2 
• Polybromerade difenyletrar (PBDE)2 

 
Detta direktiv har fått ett stort genomslag på många elektroniska produkter då lodet till 
lödningarna innehåller, eller har innehållit, bly för att förbättra prestandan på lödningarna. 
(Europeiska Unionens råd, 2007) 
                                                
2 PBB och PBDE är flamskyddsmedel som tillsätts i bland annat mönsterkort för att förhindra brand. 
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5.1.3 Övriga direktiv 
 
De ämnen som räknas upp och som begränsas i elektriska och elektroniska produkter är inte 
lämpliga i andra produkter heller. För att minimera användningen och styra den mot en total 
utfasning av dessa ämnen har flera nationella mål tagits fram i strävan mot en giftfri miljö. 
Kemikalieinspektionen är den myndighet som ska se till att miljömålen efterlevs. På deras 
hemsida finns de olika miljömålen sammanställda samt vilka ämnen som i största möjliga 
utsträckning inte bör finnas med i nyproducerade produkter. De ämnen som bland annat 
nämns där är just bly, kadmium och kvicksilver. (Kemikalieinspektionen, 2007) 
 
 

5.2 ”Restricted and Banned” - lista 
 
Flextronics har också en intern lista, ”Restricted and Banned” över vilka ämnen som endast 
får förekomma i begränsade halter (och i vilka halter) och vilka ämnen och material som är 
helt bannlysta och inte alls får finnas, vare sig i produkter, emballering eller annat 
förekommande på företaget. Några exempel på ämnen som finns med på listan och är helt 
bannlysta är asbest, PVC, arsenik, berylliumoxid, radioaktiva material, och ozon-förstörande 
ämnen.  
 
 

5.3 Arbetsmiljö 
 
Flextronics tillverkar och bearbetar inga delar och komponenter själva till de olika 
testutrustningar som används i produktionen, utan utför bara själva monteringen av 
slutprodukten. Övriga tjänster köps in av de underleverantörer företaget samarbetar med. 
Dessa åtar sig att följa de arbetsmiljölagar och miljödirektiv som är rådande. 
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6   PRELIMINÄR LAYOUT 
 
I detta kapitel kommer en första preliminär layout på konstruktionen tas fram som i första 
hand baseras på konceptet eller koncepten som konstruktören eller konstruktionsteamet valt 
att vidareutveckla. Den kommer också att styras av konstruktionskriterielistans krav. 
Dimensionerna av konstruktionen i denna fas tillåts vara ganska ungefärliga. Om det för 
konstruktionen finns några kritiska komponenter kan dessa vara bra att försöka approximera 
storleken på redan nu. Arbetet kring den preliminära layouten indelas i sex delsteg (Hubka & 
Eder, 1992): 
 

• Etablera orienteringspunkter för att bestämma form 
• Arrangera, återanvänd, formge och deldimensionera 
• Materialtyper, tillverkningsmetoder, toleranser och ytegenskaper 
• Undersök kritiska områden för formbestämning 
• Uppför preliminär layout 
• Ta fram optimal preliminär layout, utvärdera, förbättra och verifiera  

 
 

6.1 Etablera orienteringspunkter för att bestämma form 
 
Från konceptfasen finns det en hel del olika komponenter som är bestämda att ingå i 
konstruktionen. Dessa måste dimensioneras, åtminstone grovt. För att inte behöva börja 
arbetet med layouten helt planlöst kan det vara bra att ha något att ta fasta på vid uppstarten. 
Genom att studera liknande befintliga tekniska system kan vissa dimensioner etableras. Ett 
annat exempel kan vara om delar i konstruktionen utsätts för spänningar som tros kunna bli 
dimensionerande. Då kan till och med grova överslagsberäkningar ge värdefull information. 
Vissa dimensionskrav kan också finnas upptagna i KKL. Allt det som nämnts ovan blir 
orienteringspunkter. En erfaren konstruktör har naturligtvis en känsla för vilka dimensioner 
olika komponenter kommer att ha, samt deras inbördes placering i konstruktionen.  
 
Från KKL finns en hel del kriterier som innefattar måttsättning. En del av dessa kan vara 
svåra att greppa i ett första läge då de till exempel handlar om största och minsta avståndet 
mellan cylindern i sitt ändläge och xy-bordet. Hur högt cylindern kommer att placeras ovanför 
bottenplattan och xy-bordet beror på kolvens slaglängd. Men ett mått som också finns med i 
KKL, är önskemålet att bottenplattans längd och bredd inte skall vara större än 280 mm x 200 
mm. Det finns även ett krav som anger en större area som måste underskridas, men det är 
bättre att börja med och se om önskemålet kan uppfyllas först.  
 
Information om storlek på cylinder går att få fram redan nu, då det i KKL finns specificerat att 
den lägsta tryckkraften som skall genereras är 20 N. Kravkriteriet om att det lägsta 
arbetstrycket ligger på 2 bar är tillräckligt för att göra beräkningar om vilken kolvdiameter 
som kommer att krävas. Det finns även ett önskemål om att de ingående delarna skall köpas 
från befintliga leverantörer. De pneumatiska komponenterna har till den nuvarande 
basfixturen införskaffats hos SMC. De tryckluftscylindrar som finns i företagets 
produktkatalog (SMC, 2007) och som lämpar sig för denna typ av arbete har dubbla kolvar. I 
bilaga 10 kan beräkningarna på lämplig diameter ses. Som tidigare nämndes i valet av 
cylinder måste också hänsyn tas till slaglängden då det är den som påverkar hur stor 
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arbetshöjd operatören har för att placera enheten i underapplikationen. I KKL finns ett krav på 
att det avståndet måste vara minst 70 mm (se bilaga 9) samt även att komponenterna skall 
arbeta inom tryckintervallet 2-6 bar. Det finns två cylindermodeller hos SMC som uppfyller 
dessa krav, MXQ8-75 och MXS8-75. Åttan i modellbeteckningarna hänvisar till kolvarnas 
diameter och siffran 75 till cylindrarnas slaglängd. Inköpskostnaden för Q-modellen är, utan 
några rabatter, strax över 5 000 SEK, och för S-modellen en bit över 3 500 SEK. I de två 
befintliga basfixturerna används MXS12-75 och MXS20-75 vilket borgar för att 
noggrannheten är tillräckligt bra i denna cylindermodell. Valet av cylinder faller därför på 
MXS8-75.  
 
Då de tryckkrafter som basfixturen pressar med kommer att ligga mellan 20 – 61 N behövs 
inte längre den säkerhetsanordning som finns på Forceman och beskrivs i stycket ”Nuvarande 
teknisk lösning” i kapitel 2. Med den informationen kan slutsatsen dras att utrymmet för att få 
plats med alla pneumatiska komponenter inte behöver bli större än det är idag. Den 
komponent som tar störst plats och som utrymmet måste dimensioneras efter är tidventilen. 
SMC har endast en modell av tidventil, VR2110, och den har en kvadratisk bottenarea på 
cirka 80x80 mm. Den uppfyller kravet på trycktid i KKL då den kan trycka mellan 0,5 upp till 
60 sekunder (SMC, 2007). Då ventilen väger 500 gram fixeras den, för att göra 
konstruktionen stabil, med fördel i bottenplattan. Med det som utgångspunkt kan ett 
ungefärligt avstånd mellan ”husets” innerväggar göras. En marginal på 10 mm åt vardera 
hållen kan vara bra för att lättare komma åt att skruva fast, eller skruva loss tidventilen. 
Sidoväggarna är idag 120 mm breda, vilket inte finns någon anledning att ändra på då 
tidventilen dimensionerar även åt det hållet. En viss marginal måste finnas för att få plats med 
kopplingar och luftslangar till och från ventilen. 
 
Ett pneumatiskt kopplingsschema med manuell startknapp och övriga ingående komponenter 
presenteras i bilaga 11.  
 

6.2 Arrangera, återanvänd, formge och deldimensionera 
 
Med informationen från hur konceptet är tänkt att vara uppbyggt och med vetskapen om vilka 
komponenter som måste ingå i konstruktionen kan nu olika konstellationer arrangeras. Det 
bästa arrangemanget får skapa den första grova preliminära layouten med ungefärliga 
dimensioner på de ingående delarna. Vad som är det bästa arrangemanget är ett beslut som 
även här baseras på erfarenhet, litteraturstudier och/eller existerande konstruktioner. 
 
En viktig del i denna fas är att också undersöka vilka komponenter som finns och lämpar sig 
att använda i standardutförande, och om de kan användas på mer än ett ställe. Detta håller 
nere kostnaderna och kanske även ledtiderna hos slutprodukten då standardkomponenter 
vanligtvis går snabbare att få tag på. De massproducerade standarddelarna kan direkt ritas 
in i layouten då deras mått och geometrier är kända. Med hjälp av dessa kan också en del av 
de intilliggande delarna formges och dimensioneras mer exakt. 
 
Mycket av arrangemanget är redan nu ganska styrt, vilket presenteras nedan: 
 

• Det krävs en bottenplatta för att konstruktionen skall bli tillräckligt stabil  
• Tryckluftscylindern måste vara placerad med ett visst avstånd rakt ovanför xy-bordet 
• Tryckluftskomponenterna, förutom cylindern, ska inrymmas i någon form av förslutet 

”hus”. 
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De två olika huvudarrangemang som kan tänkas, är då tryckluftskomponenterna ryms i 
basfixturens ”kropp” där även cylindern är fäst (figur 6.1), samt det arrangemang där 
tryckluftskomponenterna är separerade från övrig utrustning i en egen låda och cylindern är 
fäst på en ställning (figur 6.2). Problemet med det andra arrangemanget är att bottenplattan 
med största sannolikhet kommer att bli större än önskemålet i KKL. Dessutom kommer det att 
öka antalet ingående delar i konstruktionen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1 - Arrangemang där tyckluftskomponenterna ryms inuti basfixturens kropp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2 - Arrangemang där tryckluftskomponenterna har placerats i en separat låda 

 
På Forceman-konstruktionen är bottenplattan 12 mm tjock, medan sidoplattorna och 
frontplattan har en godstjocklek på 10 mm, vilka kan ses i figur 6.3. Den något tjockare 
bottenplattan hjälper till att hålla en låg tyngdpunkt på konstruktionen. Genom att tillverka 
bottenplattan i samma godstjocklek som de andra delarna (10 mm) blir den något lättare, från 
cirka 1,8 kg till 1,5 kg med de mått som angivits tidigare. Fördelen är att alla delar kan 
tillverkas från samma skiva. Även de bägge delarna till xy-bordet skulle kunna tillverkas i 
samma tjocklek. Tunnare godstjocklek skulle kunna användas då fixturen inte kommer att 
utsättas för några större påfrestningar under drift. En följd av detta skulle bli att mindre 
dimensioner på skruvarna som fixerar delarna skulle krävas för att inte väggen mellan det 
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sidoplatta

bottenplatta

vinkel

gängade hålet och delens yta ska bli för tunn. Den största dimensionen på skruv som används 
i den befintliga konstruktionen för att fixera någon av plattorna är 5 mm (M5). Detta ger en 
väggtjocklek på 2,5 mm åt vardera hållen. För fixeringen av frontplattan, sidoplattorna, och 
täckplåtarna har tre olika dimensioner på skruv använts, i nämnd ordning, 4 mm, 5 mm och 3 
mm. Längden på skruvarna varierar mellan 6-14 mm. De skruvar som fixerar frontplattan är 
av dimensionen M4x12, och de skruvar som håller täckplåtarna på plats är M3x6. De längsta 
skruvarna är de som försänks och skruvas genom den 12 mm tjocka bottenplattan (M5x14) in 
i sidoplattorna. Här skulle en variant av skruv kunna användas för att minska ner antalet olika 
delar i konstruktionen, samt sänka tillverkningskostnaden då samma bearbetningsverktyg kan 
användas för samtliga hål. Om tjockleken på bottenplattan minskas ner till 10 mm skulle en 
något kortare skruv kunna användas. Valet av skruvstorlek faller därför på M4x12, som i Bix 
produktkatalog (Bix, 1997) är hälften så dyr som till exempel M3x6. Det beror säkerligen på 
att M4-skruven tillverkas i större kvantiteter, och därför kan priset pressas. Att ersätta alla 
blankförzinkade skruvar i konstruktionen till rostfritt stål skulle också innebära en fördubbling 
av skruvkostnaden. Nu är den kostnaden högst marginell jämfört med andra delar i 
konstruktionen, men den blankförzinkade varianten har visat sig fungera sedan tidigare, och 
därför finns det ingen anledning att byta till ett dyrare alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.3 - Nuvarande Forceman-fixtur 

 
 
Genom valet av M4-skruv går det också att bestämma storleken på frässpåren i xy-bordet då 
de naturligtvis måste vara dimensionerade efter de olika måtten på skruven. Då diametern på 
skruven är 4 mm behöver det frästa spåret vara något större. I cad-programmet finns vissa 
förinställningar som är anpassade efter hur hålet ska vara i förhållande till skruven. Om en 
snäv passning väljs, vilket är fallet här, blir diametern på hålet automatiskt 0,3 mm större än 
skruvens. Den större övre fräsningen, den platå där undersidan på skruvens huvud kommer att 
vila och pressa ner bordet mot underliggande yta, behöver inte vara så snäv i sitt mått då det 
inte är den som styr bordet. Skruvens huvud har en diameter på 7 mm som inte kan 
underskridas. Genom att välja en bredd på 8,5 mm på det övre spåret blir avståndet mellan 
skruvhuvudet och spårväggen 0,75 mm. Höjden på skruvhuvudet, 4 mm, kommer också att 
styra hur djupt det övre spåret måste fräsas. Huvudet ska inte nå högre upp än ytan på bordet 
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för att möjliggöra en förskjutning av den övre delen av bordet om det behovet skulle uppstå. 
Med en marginal på 1 mm skulle det innebära ett djup på 5 mm. 
 
Sidoplattorna är idag inte helt vinkelräta på alla sidor. Den bakre delen av sidoplattorna är 
vinklade för att på det sättet ge en mer kompakt konstruktion. Frågan är vilket som kostar 
mest, att bearbeta delarna för att få fram vinkeln och då även behöva gänga hålen i olika 
vinklar, eller bara använda räta vinklar men då använda mer material? Kontakt togs återigen 
med Mats Pålsson, och hans bestämda uppfattning var att behålla materialet och de räta 
vinklarna för att undvika merkostnaden som den extra bearbetningen skulle innebära. 
 
På både framsidan och baksidan av sidoplattorna sitter täckplåtar fastskruvade. De tre plåtarna 
som är fästa baktill har en tjocklek på 1,5 mm. Den övre och den undre är bockade i samma 
vinkel som sidoplattorna, medan den stora mellersta plåten är helt plan. Täckplåten fram är 2 
mm tjock. Med helt vinkelräta delar behöver inga täckplåtar bockas i den nya konstruktionen. 
I företagets interna prislista över ingående delar i konstruktionen går också att utläsa att de 
bockade plåtarna är dubbelt så dyra som de ej bockade täckplåtarna trots att de till storleken är 
mindre.  
 
Baserat på den information som framkommit hittills presenteras i figur 6.4 nedan den första 
layoutskissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4 - En första layoutskiss på basfixturen 

 
 
 



 84 

x-del av xy-bord

kontaktytor

y-del av xy-bord

bottenplatta

kontaktytor

6.3 Materialtyper, tillverkningsmetoder, toleranser och 
ytegenskaper 

 
Det är inte säkert att det i detta tidiga skede av layoutarbetet är viktigt att bestämma vilka 
material, toleranser, ytegenskaper och med vilka tillverkningsmetoder alla delar ska 
produceras. Det kan dock finnas vissa mer kritiska delar där det kan vara bra att definiera 
det redan nu. Detta bör skrivas in direkt på layoutskissen. 
 
Majoriteten av alla ingående delar i konstruktionen kommer att vara tillverkade i aluminium. 
Materialet har en låg densitet jämfört med till exempel koppar och stål. För att förbättra de 
mekaniska egenskaperna hos aluminium skapas legeringar tillsammans med bland annat 
koppar, mangan, och magnesium. Det aluminium som i nuvarande konstruktionen används i 
samtliga delar, det vill säga, botten-, front-, och sidoplattorna, samt alla täckplåtarna är den 
svenska standarden SS 42 12. Aluminiumet är i denna legering blandat med zink, magnesium 
och mangan och har tack vare avsaknaden av koppar god beständighet mot korrosion. Denna 
legering har även relativt god hållfasthet vilket gör att den ofta används i bärande delar i olika 
konstruktioner som utsätts för stora påfrestningar. (Karlebo, 2000) 
 
En övergång till den europeiska materialstandarden har skett vilket medför att legeringen SS 
42 12 nu går under benämningen EN AW 6082. Flextronics använder i huvudsak två typer av 
aluminium, beroende på vilken bearbetning den ska utsättas för. Vid bockning är det EN AW 
5052 som används, och för delar som ska bearbetas genom fräsning är det just EN AW 6082 
som förespråkas. Men trots detta finns det ytterligare en parameter som måste beaktas, 
nämligen ytfinhet/toleranser. Det tidigare xy-bordet är, precis som nämnts tidigare, tillverkat i 
rostfritt stål vilket har en bättre ytfinhet jämfört med ytan på aluminiumplattorna utan att, 
enligt ritningarna, ha bearbetats ytterligare. Bägge är tillverkade enligt standardtoleransen ISO 
2768-m. Att kontaktytorna för xy-bordet, samt ytan upp mot den undre applikationen, se figur 
6.5, har bra toleranser är viktigt för att garantera planheten vid justering av bordet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.5 - Olika kontaktytor mellan xy-bordet och bottenplattan 

 
 
Skulle skivor av EN AW 6082 användas utan ytterligare bearbetning skulle skimsningen vid 
monteringen riskera att vara bortkastad. Följande huvudspår finns att tillgå: 
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• Bearbeta aluminium EN AW 6082 för translationsytorna 
• Använda rostfritt stål för translationsytorna 
• Använda ett annat material 

 
Genom att fräsa ner translationsytorna erhålls en finare och planare yta. Båda sidorna av x- 
och y-delen skulle behöva bearbetas, samt även den övre delen av bottenplattan. 
 
Vid användning av rostfritt stål skulle ingen ytterligare bearbetning vara nödvändig, men 
priset, beroende på legering, skulle hamna någonstans kring 100 SEK/kg och uppåt (Sten, 
Limeko). 
 
Det sista alternativet skulle vara att använda något annat material som har en bättre tolerans 
men som är billigare än rostfritt stål. Mats Pålsson lyfte fram att verktygsaluminium skulle 
kunna vara ett bra alternativ då den är hårdare och har en finare yta än vanligt aluminium. 
Verktygsaluminiumet Fortal, vilket går under benämningen EN AW 7075 (Alumeco, 2007), 
är ungefär dubbelt så dyrt, cirka 125 SEK/kg, att jämföra med det vanliga aluminiumet, cirka 
65 SEK/kg (Sten, Limeko). Trots ett lägre kilopris har stål en densitet som är nästan tre 
gånger högre än aluminium vilket gör att det blir ett dyrt alternativ. Det rostfria stålet är också 
mer kostsamt att bearbeta på grund av sin hårdhet. 
 
Frågan är vilket som blir det mest ekonomiska alternativet, att bearbeta vanligt aluminium 
eller köpa in det dubbelt så dyra verktygsaluminiumet? Urban Lindberg, VD för Landgrens 
LegoMek som tillverkar många konstruktionsdelar till Flextronics, ansåg att det i slutänden 
skulle bli billigare att ersätta de nödvändiga delarna i konstruktionen med verktygsaluminium.  
 
De större delarna såsom sidoplattorna, botten- och frontplattan kommer precis som tidigare att 
fräsas ut ur en större skiva och eftersom inte heller någon av täckplåtarna kommer att bockas 
är det fräsning som gäller även här. XY-bordets bägge delar kommer också att fräsas ur en 
aluminiumskiva.  
 
De skruvar som kommer att användas för att fixera sido-, och frontplattorna, samt 
täckplåtarna och xy-bordet kommer, som nämnts tidigare, att vara M4x12. De går under 
benämningen MC6S M4x12 8.8 fzb. I produktkoden går att utläsa att det är en blankförzinkad, 
M-gängad insexskruv med cylindriskt huvud, hållfasthetsklass 8.8, och måtten 4x12 mm. 
 
Täckplåtarna kommer att tillverkas i två olika material. Det ena kommer att vara den övre och 
den nedre bakre täckplåten som, precis som tidigare, kommer att tillverkas i aluminiumplåt av 
EN AW 6082.  De andra två plåtarna, frontplåten och den stora bakre plåten skulle vara bra 
om de var tillverkade i ett genomskinligt material för att operatören eller teknikern lättare ska 
kunna avläsa tryckmätaren, och tidventilens inställning. Med den lösningen skulle inget fasat 
hål som sitter på den nuvarande vänstra sidoplattan behövas. Då glas är ett hårt men sprött 
material skulle en transparent plast, det vill säga någon form av amorf polymer som är mindre 
spröd, lämpa sig bättre. I figur 6.6 och 6.7 nedan, vilka presenterar två olika vyer av 
basfixturen, finns de olika materialvalen inritade. 
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Figur 6.6 - Materialval till basfixturen sedd snett bakifrån 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.7 - Materialval till basfixturen sedd snett framifrån från höger 
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6.4 Undersök kritiska områden för formbestämning 
 
I varje tekniskt system finns det delar och/eller områden där formen är mer kritisk, och 
kommer att påverka hela konstruktionslösningen mer än övriga delar. Därför är det viktigt att 
uppmärksamma dessa områden. Om möjligt, kan det också vara bra att skissa förstoringar, 
och om det går, utarbeta ett antal olika lösningsalternativ.  
 
Det som kan påverka de olika delarnas utformning och hur de sätts samman med varandra, är 
var och hur det bäst lämpar sig att utföra skimsningen. Diskussioner kring detta fördes med 
både konstruktionsavdelningen (T. Pettersson) och monteringen (J. Stenmark) med bland 
annat idéer om hur frontplattan skulle kunna skruvas fast från sidan genom sidoplattorna, 
istället för som idag, då den skruvas fast genom fronten in i kortsidorna på sidoplattorna. 
Diskussionen stannade dock vid att behålla nuvarande lösningen då förslaget på skimsningen 
gick ut på följande: 
 

• Planheten kring x-axeln åtgärdas genom att skruva loss skruvarna som fixerar 
cylindern, och in utrymmet mellan cylindern och frontplattan placera skimsbitar för att 
uppnå rätt vinkel. 
 

• För att justera planheten kring y-axeln lösgörs först samtliga skruvar i frontplattan. 
Cylindern med planhetsplattan fastskruvad pressas ned mot de utlagda planbitarna på 
justeringsbordet. Då skruvarna inte är åtdragna har frontplattan utrymme att korrigera 
sig något och se till att inget utrymme mellan planplattan och planbitarna finns. När 
dessa är sammanpressade dras skruvarna åt och frontplattan är fixerad.  

 
Skimsningen hade kunnat utföras till exempel mellan sidoplattorna och bottenplattan, men 
denna variant hade tagit längre tid att verifiera och justera (J. Stenmark). För att öka 
rörligheten något kring y-axeln vid justeringen är det bättre att bara ha tre skruvar på varje 
sida av frontplattan istället för fyra. Med en mindre cylinder än på sin föregångare kommer 
frontplattan att sitta tillräckligt stabilt ändå. 
 
Formen på sidoplattorna bör också ses över. Den räta vinkel som finns, se figur 6.8, bör vara 
något rundad för att undvika den spänningsansamling som uppstår vid spetsiga hörn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.8 - Sidoplattor med spetsigt respektive avrundat hörn 

 
För just denna konstruktion kommer det inte att vara kritiskt, som det kan vara för 
konstruktioner som utsätts för mycket större påfrestningar. Då sidoplattorna kommer att fräsas 
ut uppstår en viss radie på grund av fräsverktyget.  
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6.5 Uppför preliminär layout 
 
Nu ska en ungefärlig preliminär layout skissas fram. Då inte layouten måste vara helt 
proportionell eller skalenlig kan den med fördel göras på frihand. Vissa dimensionerande 
mått bör ritas in. Eftersom det inte finns någon standard för denna typ av skisser kan 
noteringar och förtydligande text finnas med på layouten. Framställningen av skissens vyer 
kan också variera. 
 
Alla mått, alla former och materialval som framkommit fram till nu i detta kapitel ska nu 
sammanställas i den preliminära layouten. För att göra den mer överskådlig presenteras den i 
olika vyer vilka kan ses i bilaga 12. 
 
 

6.6 Ta fram optimal preliminär layout, utvärdera, förbättra 
och verifiera  

 
Så här långt in i arbetet går det att göra en utvärdering av layouten då mycket blivit 
fastslaget i konstruktionen. För en hel del av de ingående komponenterna har material och 
tillverkningsmetoder bestämts. Det tillsammans med de ungefärliga dimensionerna gör att det 
nu är möjligt att göra en första grov kostnadsberäkning. Den i sin tur kan belysa vilka delar i 
konstruktionen som borde ses över, och om möjligt, förbättras.  
 
Den grova kostnadsberäkningen som kan ses i bilaga 13 är i vissa delar baserad på priser för 
detaljer i den nuvarande Forceman-konstruktionen. Samtliga plattor ligger i samma 
kostnadsregion som för Forceman därför att de inte skiljer sig mycket i storlek eller 
bearbetning. Kostnaden för täckplåten på ”taket” och den mindre nedre täckplåten bak är 
direkt tagen från den befintliga konstruktionens pris för de obockade plåtarna. Den främre och 
den större bakre täckplåten som kommer att vara tillverkad i någon transparent polymer är 
uppsatta på en kostnad av 100 SEK per styck vilket intuitivt är ett något högt pris.  
 
Tillverkningskostnaden för y-delen av xy-bordet baseras på tidigare resonemang att det borde 
gå att ta fram för mindre än 1 000 SEK. Därför är priset satt till just 1 000 SEK. Trots det 
högre kilopriset för verktygsaluminium är det inte materialet som är den stora kostnaden utan 
bearbetningen. 
 
Pneumatiksystemet är egentligen det som i detta skede går att ta fram den mest tillförlitliga 
kostnadsberäkningen för. Baserat på kopplingsschemat, med den nya cylindern och de andra 
komponenterna som finns i SMC:s sortiment, (SMC, 2007), och som använts i tidigare 
konstruktion, kan en kostnad erhållas. Med säkerhetsdelen borttagen vilken bland annat 
bestod av en 5/2-ventil, en tryckreglerare med tillhörande tryckluftsmätare och den mekaniska 
tryckluftsgivaren halveras nästan kostnaden för systemet. Den osäkerhet som finns är 
kostnaden för slangar samt vissa förgreningskopplingar som kommer att krävas mellan de 
olika tryckluftskomponenterna. Med dessa inkluderade i priset stannar kostnaden för 
pneumatiksystemet uppskattningsvis på D1 SEK.  
 
Monteringen antas i nuläget ta lika lång tid som tidigare, 4 timmar, medan testningen antas ta 
en halv timme längre på grund av skimsningen. Den totala kostnaden stannar således på cirka 
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B1 SEK, vilket är en kostnadsreducering med 24 % jämfört med kostnaden för den befintliga 
konstruktionen A1. 
 
Något som skulle kunna ändras från den tidigare konstruktionen och som borde underlätta 
justeringen av planheten kring y-axeln något, är att inte låta täckplåten på toppen av 
basfixturen gå fram över frontplattan och på det sättet hindra den från att kunna vridas. Istället 
skulle höjden på frontplattan ökas lika mycket som tjockleken på täckplåten, se figur 6.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.9 - Täckplåten ligger ovanpå respektive bakom frontplattan                  

 
Denna förändring i basfixturen kommer inte att påverka kostnaden märkbart då det är en 
förhållandevis liten justering.  
 
Genom att studera den grova kostnadsberäkningen i bilaga 13 kan en bedömning göras om 
vad som är stora kostnadsposter, samt vilka som möjligtvis skulle kunna gå att reducera. Den 
stora andelen av det totala priset, förutom pneumatiken som inte går att påverka så mycket, är 
monteringen. Genom att reflektera över hur de ingående delarna bearbetas och om det går att 
ta bort något moment som underlättar och snabbar upp monteringen kan tiden minskas. 
Sådana lösningar kan ge positiva effekter både på priset på de ingående delarna och på 
monteringstiden. Frontplattans hål har redan minskats ner från åtta till sex. Anledningen till 
att baksidan av basfixturen är uppdelad i två täckplåtar är att för att i den ena delen är 
kopplingen fastsatt, och den andra större täckplåten skall gå att skruva loss för att kunna 
utföra service eller justering av pneumatikkomponenterna. Om istället kopplingen skulle 
skruvas in i en av sidoplattorna och vinklas bakåt så skulle det bara behövas en enda stor 
täckplåt bak. Det skulle samtidigt innebära ett färre antal skruvar då det skulle räcka med fyra 
stycken (figur 6.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.10 - Tryckluftskoppling på baksidan respektive på sidan 
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Jan på monteringsavdelningen (J. Stenmark) kunde inte se några hinder rent 
monteringsmässigt för att införa ovan nämnda ändring. Med endast en transparent täckplåt 
bak skulle även tidventilen kunna vändas 180˚ så att reglaget som ställer tiden går att avläsa 
från baksidan. Det har inte förut varit möjligt då den mindre täckplåten med 
tryckluftskopplingen suttit i vägen. Med både tryckmätaren och reglaget på tidventilen vända 
bakåt finns det ingen egentlig anledning till att ha insyn genom täckplåten från framsidan. 
Trots att det inte är en produkt där utseendet är viktigt så fyller det inte heller någon funktion 
med en transparent täckplåt fram. Av den anledningen återgår den till att vara tillverkad i 
aluminium som hos den ursprungliga konstruktionen. 
 
För att inte kopplingen skall gå ut längre åt sidan än bottenplattan och på det sättet riskera att 
lättare utsättas för stötar kan det bli tal om en förändring av bottenplattans mått. Det beror på 
kopplingens dimensioner och kan inte fastställas förrän den är vald.   
 
Hur många skruvar som anses behövas till respektive täckplåt presenteras nedan: 

- Frontplåten, 4 st 
- Topplåten, 4 st 
- Täckplåten bak, 4 st 

 
Täckplåten på toppen av konstruktionen är i bilaga 12 utritad att den går ut över täckplåten 
bak. När teknikern ska skruva loss det bakre plastglaset för att kunna utföra service riskerar 
denne att rispa sig på den utstickande plåten. Genom att istället låta den bakre täckplåten gå 
upp lika mycket som tjockleken på topplåten kan detta undvikas. 
 
Den nya optimerade preliminära layouten kan studeras i bilaga 14.  
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7   DIMENSIONERAD LAYOUT 
 
Denna fas skiljer sig inget speciellt från den tidigare preliminära layout-fasen. Upplägget och 
arbetsgången är i stort sett densamma (Hubka & Eder, 1992). Det som skiljer är att det här 
ska konkretiseras ytterligare genom att fler dimensioner, materialval, ytegenskaper och så 
vidare skall göras. Faktum är att Hubka ser steget mellan koncept till färdig dimensionerad 
layout som två delsteg, preliminär layout och dimensionerad layout. Delarna i den 
dimensionerade layouten presenteras nedan: 
 

• Motivera val av konstruktionskarakteristika 
• Arrangera, återanvänd, formge och dimensionera 
• Materialtyper, tillverkningsmetoder, toleranser och ytegenskaper 
• Undersök kritiska områden för formbestämning 
• Uppför dimensionerad layout 
• Ta fram optimal dimensionerad layout, utvärdera, förbättra och verifiera 

 
 

7.1 Motivera val av konstruktionskarakteristika 
 
Vanligtvis slutförs eventuella spänningsberäkningar här. Det gäller också att motivera valet 
av de olika delarnas material, form, dimension och så vidare. Motiveringen av de olika valen 
är genomgående under hela den dimensionerade layouten och någon form av dokumentation 
kring dessa är vanligt, till exempel i en teknisk rapport som då presenteras i slutet. 
 
De dimensioner och materialval som bestämts fram till nu har redan motiverats och behöver 
därför inte upprepas. För de eventuella nya dimensioner, materialval och former som 
tillkommer eller ändras kommer de att tas upp nedan. 
 
 

7.2 Arrangera, återanvänd, formge och dimensionera 
 
Tjockleken på de aluminiumplåtar som ska sitta i fronten och som ett tak över 
tryckluftskomponenterna behöver inte vara mer än 1,5 mm. Plåten fram kommer inte att 
utsättas för några påfrestningar, och takplåten kommer bara att utsättas för en mindre 
nedåtriktad kraft när startknappen trycks ner av operatören. 
 
I de fall där M4x12-skruvarna ska skruvas in genom någon av plattorna behöver hålen 
försänkas för att längden på skruven ska räcka till. Dock kommer två undantag att göras. Trots 
försänkningen under bottenplattan kommer M4x16 skruv som skruvas in i sidoplattorna 
användas. Anledningen till detta är att dessa skruvar utsätts för de största påfrestningarna i 
hela konstruktionen. Det är här momentet från delar av konstruktionens tyngd, samt momentet 
som uppstår vid sammanpressningen av applikationen verkar. Priset på andra längder än 12 
mm på M4-skruv stiger markant, i vissa fall mer än fördubblas, förutom på just M4x16 (Bix, 
1997). När skruvarna skall skruvas genom bottenplattan och in i sidoplattorna är en 
försänkning nödvändig av den enkla anledningen att basfixturen inte skulle kunna stå plant 
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annars. Det andra undantaget blir att för istället försänka hålen på baksidan av frontplattan för 
fixeringen av cylindern med M4x12, använda M4x16-skruv även här. Vid byte till den längre 
skruven behöver bara framsidan av frontplattan bearbetas vilket sparar både tid och pengar. 
Estetiskt och designmässigt är det att föredra att försänka skruvarna, men på baksidan av 
plattan syns de inte då basfixturen står i produktionen. 
  
Precis som i föregående kapitel, där storleken på de frästa spåren för x- och y-delen av xy-
bordet dimensioneras efter måtten på skruvhuvudet, sker dimensioneringen även här. Djupet 
och diametern på försänkningen blir 5 mm respektive 8,5 mm. Frontplattans alla 
genomgående hål får precis som hos xy-bordet diametern 4,3 mm.  
 
Bredden och djupet på de frästa spåren i xy-bordet ökas något för att ge plats för brickor till 
skruvarna. De är, precis som skruvarna, blankförzinkade och har en ytterdiameter på 8 mm 
och en innerdiameter på 4,3 mm. Tjockleken är 0,8 mm. Det övre frästa spåret ändras därför 
till 9,5 mm och djupet ökas ytterligare 0,5 mm till 5,5 mm. En väggtjocklek på 3 mm mellan 
det bredaste frästa spåret och yttersidan på bägge delarna av xy-bordet lämnas. Skruvarna som 
ska fixera bordet placeras så att en translation på ungefär 15 mm åt vardera hållen är möjlig. 
Enligt KKL ska avståndet från bordets centrum till någon annan del i x- och y-led vara minst 
70 mm. Bredden på den undre delen av bordet är endast två millimeter kortare än 
bottenplattans bredd, nämligen 198 mm. Anledningen är avfasningen på en millimeter på 
varje sida. Att y-delen av bordet är så bred är för att den övre delen ska kunna förskjutas de 15 
mm som nämndes ovan. Längden sätts till 110 mm för att möjliggöra en förskjutning framåt 
och bakåt. På grund av avfasningen hos den undre delen blir längden på x-delen två 
millimeter kortare, 108 mm. Bredden sätts här till 137 mm. 
 
Placeringen av xy-bordet styr också hur lång den utskjutande delen i sidoplattorna blir då 
cylindern bör vara centrerad över bordet i dess utgångsposition. Längden borde hamna mellan 
160-170 mm, vilket kommer att fastställas i den detaljerade layouten. 
 
I den tidigare konstruktionen finns det åtta gängade hål att skruva fast den undre 
applikationen i. Hålen bildar en kvadrat på 70x70 mm, och en rektangel med längden och 
bredden 40x50 mm centrerade i mitten av bordet. Samma hålbild kommer att appliceras på 
den övre delen av xy-bordet även i den nya konstruktionen. 
 
Hålet för den stora tryckluftskopplingen, den som i tidigare kapitel flyttades från den nedre 
bakre täckplåten till en av sidoplattorna för att rationalisera bort en täckplåt, måste placeras 
tillräckligt högt upp så att vinkelkopplingen inte går i bottenplattan om den behöver skruvas 
loss. Till skillnad från Forceman-konstruktionen där det räckte med ett borrat hål i täckplåten 
måste nu hålet i sidoplattan också gängas för att det ska gå att fästa kopplingen. Diametern på 
hålet blir 12 mm. Det är inte bara hålets placering i höjdled som är att beakta. Hänsyn måste 
också tas till placeringen av tidventilen så att det går att koppla in slangarna utan problem. 
Exakta mått för detta kommer att presenteras i den detaljerade layouten då en cad-modell 
tagits fram. Vad som kan sägas är att den placeras i höger sidoplatta, baserat på att majoriteten 
är högerhänta, vilket förenklar inkopplingen om operatören eller teknikern står framför 
basfixturen. Vinkelkopplingen som kommer att användas kan även den beställas från SMC 
och har en inner- och yttergänga med en stigning på en 1/8 tum (ungefär 3 mm). Inga 
ytterligare dimensioner finns att tillgå från katalogen (SMC, 2007), men ett pris är utskrivet, 
11,50 SEK. Förutom vinkelkopplingen kommer samma två delar som nyttjas i Forceman 
användas till tryckluftskopplingen.  
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Skruvhålen till täckplåten bak måste vara placerade så att de nedre skruvhålen har ett 
tillräckligt avstånd till det gängade hålet för kopplingen. Då skruvarna som fixerar sidoplattan 
till bottenplattan har en längd på 16 mm kommer troligtvis placeringen av skruvhålen bli 
ovanför kopplingen. Avståndet mellan täckplåten och den bakre delen av bottenplattan styrs 
av den marginal som lämnas för y-delen av xy-bordet precis som nämnts ovan. Bägge dessa 
avstånd avgörs i den detaljerade layouten. 
 
Placeringen av hålen till de andra täckplåtarna anpassas i cad-programmet efter hur skruvarna 
som fixerar sidoplattorna och frontplattan är placerade. Det nedre skruvparet till den främre 
täckplåten bör skruvas in på en höjd som överstiger höjden på xy-bordet, 20 mm, för att på det 
sättet slippa montera isär bordet om täckplåten skulle behöva avlägsnas.  
 
Höjden på frontplattan och sidoplattorna måste anpassas efter cylinderns mått och 
placeringarna av de förgängade hålen i cylinderkroppen. Kombinationen mellan dessa måste 
uppfylla konstruktionskriteriekravet om att avståndet mellan cylindern i sitt ändläge och y-
delen av bordet måste vara mellan 20-25 mm, se bilaga 9. Den nya cylindern, MXS8-75, har 
fem förgängade M4-hål med ett djup på 8 mm och ett avstånd mellan hålen på 28 mm (SMC, 
2007). Föregångarna har fästs i frontplattan med tre hål och det finns ingen anledning att fästa 
denna lättare cylinder med fler. Det skulle bara innebära att höjden på frontplattan skulle 
behöva utökas vilket skulle fördyra konstruktionen. Frontplattans höjd på den nuvarande 
konstruktionen är 100 mm. Höjden på den nya frontplattan ökas med samma höjd som 
tjockleken på takplåten, 1,5 mm, för att på det sättet komma upp i samma nivå som plåten och 
därmed underlätta justeringen av planheten, precis som beskrevs i föregående kapitel. I 
cylinderkroppen finns två redan urfrästa spår där eventuella styrpinnar för att rikta upp 
cylindern ska sitta. Placeringen av de urfrästa spåren medför att om inte frontplattan ska göras 
högre måste de tre nedersta förgängade hålen användas. Om cylinderkroppen och den nedre 
delen av frontplattan ska hamna i samma plan, se figur 7.1, måste centrum för det första hålet 
placeras 11,5 mm upp från det planet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.1 - Sidovy som visar en del av cylindern, front- och sidoplattan 

 
Den rörliga delen på cylindern går ner 7,5 mm nedanför cylinderkroppen och frontplattan, och 
höjden på xy-bordet är 20 mm. Det tillsammans med cylinderns slaglängd på 75 mm, och 
KKL-kravet på en höjd mellan xy-bordet och cylindern vid ändläge på 20-25 mm ger ett 
höjdintervall inom vilket placeringen av nedre delen av cylinderkroppen måste ske. Intervallet 
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blir med ovan angivna mått mellan 122,5-127,5 mm över bottenplattan. För enkelhetens skull 
klubbas höjden 125 mm. 
 
Om frontplattans höjd skulle anpassas efter de tre hålen för cylindern hade den inte behövt 
vara 101,5 mm, men höjden fyller även en annan funktion, den skapar utrymme åt de 
pneumatiska komponenterna i basfixturen. Höjden på tidventilen som skruvas fast i 
bottenplattan är strax över 70 mm och tryckregulatorn som kommer att fästas med ett 
vinkeljärn i en av sidoplattorna är nästan 110 mm hög.  
 
De första nedre hålen som ska gängas in i sidoplattorna och fixera frontplattan placeras 10 
mm upp från deras gemensamma nedre kant. Det övre skruvparet placeras med samma 
avstånd från sidoplattornas övre kant och det mellersta skruvparet centrerat där emellan, vilket 
ger avståndet 40 mm. Allt illustreras i figur 7.2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.2 - Avståndet mellan hålen i sidoplattornas gavlar 

 
De förfrästa hålen i cylinderkroppen, i vilka styrpinnar kan placeras, har en diameter och ett 
djup på 3 mm. Motsvarande hålbild ska fräsas ut i frontplattan men med ett djup på 5,5 mm 
då en styrpinne med längden 8 mm kommer att användas.  
 
Startknappen kommer även i den nyare varianten av basfixturen att placeras ovanpå, bakom 
cylindern. Tankar om att placera den på höger eller vänster sida har funnits för att på det sättet 
vara mer lättåtkomlig, men då produktionsflödet kan gå från både vänster till höger och 
tvärtom är det bättre att den sitter i mitten. När det inte längre finns någon vinkel på 
sidoplattorna blir takplåten längre vilket medför att startknappen kan flyttas bakåt. På det 
sättet blir den lättare att se och nå då den inte skyms lika mycket av cylinderkroppen. På 
Forceman sitter centrum på det 12 mm breda hålet 40 mm från cylinderns bakre vägg. Genom 
att öka avståndet till 75 mm ges mer utrymme för operatören.  
 
De slangar som kopplas samman mellan de pneumatiska komponenterna behöver också ledas 
ut någonstans för att kunna styra tryckluften till cylinderns bägge kammare. Tidigare har två 
hål borrats upp genom konstruktionens tak. Genom att borra två hål genom frontplattan, till 
vänster om cylindern, kan slangarna ledas fram där istället. På det sättet kommer mindre slang 
att behövas, och framförallt kommer inte slangen att vara ivägen för startknappen som 
tidigare och riskera att en koppling rycks loss. Då standardslangarna till pneumatiken som 
används har en ytterdiameter på 4 mm skulle hålen som borras kunna göras lika stora som 
hålen för skruvarna genom frontplattan, det vill säga 4,3 mm. På det sättet skulle samtliga hål 
kunna borras i samma arbetsmoment. Hur mycket slang som går åt vid kopplingen kan nu 
vara svårt att avgöra, men genom att studera den interna prislistan för tidigare konstruktion 
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går att utläsa vilken kostnad som tas ut för den, nämligen 20 SEK. Då det med säkerhet går åt 
mindre slang till den nya produkten kan samma kostnad ses som en säkerhetsmarginal. Det är 
en liten kostnad i sammanhanget och behöver därför inte preciseras ytterligare. Vissa y-
kopplingar vid förgrening av slangarna är också nödvändiga. I Forceman behövs det sex 
stycken. Nu kommer det att behövas tre. 
 
I den befintliga basfixturen sitter tryckmätarna fastskruvade i den vänstra sidoplattan och 5/2-
ventilerna i den högra. Genom att studera kopplingsschemat går att utläsa att det rent praktiskt 
skulle det vara bättre om tryckmätaren och ventilen bytte plats i den nya konstruktionen. Det 
skulle på det sättet gå åt mindre slang och bli mer överskådligt. 
 
Hålbilderna för de olika pneumatikkomponenterna styr valet av vilken skruvdimension som 
används vid fixeringen. Fästanordningen för tidventilen har fyra hål med dimensionen 6 mm 
och en tjocklek på 2 mm. Av den anledningen väljs en M6x10-skruv som kommer att skruvas 
ner i bottenplattan. Kortare skruv är dyrare (Bix, 1997) och en 12-mm-skruv riskerar att 
skruvas ner för långt och på det sättet påverka stabiliteten av konstruktionen negativt. 
Tryckmätaren med tillhörande tryckbegränsningsventil och filter har en hålbild som lämpar 
sig för M4-skruv. En bakåtvriden tryckbegränsningsventil visar sig från den tidigare 
konstruktionen inte komma tillräckligt långt ut från sidoplattan. Därför har tre brickor för 
vardera hål placerats bakom vinkelfästet. Brickorna är även de blankförzinkade med en 
ytterdiameter på 10 mm och en tjocklek på 1 mm. Med anledning av att vinkelfästet har en 
tjocklek på 2 mm lämpar sig en skruv med längden 12 mm bra. Den sista komponenten som 
ska placeras är 5/2-ventilen som har en hålbild som passar för två M3-skruvar. Fästet här har 
tjockleken 1 mm och därför passar det bra att använda en skruv med längden 6 mm, vilken 
också är billigare än de närmaste längderna uppåt och nedåt (Bix, 1997). Samtliga valda 
skruvar är blankförzinkade med sexkantshål och hållfasthetsklass 8.8. 
 
 

7.3 Materialtyper, tillverkningsmetoder, toleranser och 
ytegenskaper 

 
Det som inte tidigare specificerats i den preliminära layouten bör, om möjligt, konkretiseras 
här. 
 
Bottenplattans övre kant har hos Forceman fasats 3 mm med 45˚. XY-bordets alla delar har 
fasats av med 1 mm på de övre kanterna samt på sidorna. Varför storleken på de olika 
fasningarna skiljer sig har inte framkommit, men på den nya konstruktionen kommer 
överdelen och sidorna på både bottenplattan och y-delen av xy-bordet fasas 45˚ med 1 mm för 
att få bort de vassa kanterna. 
 
Tidigare har nämnts att den transparenta täckplåten bak skall vara tillverkad av någon form av 
polymer, men inte vilken. Genom sökningar i ett materialprogram som finns att tillgå på 
universitetet (CES, 2007), samt kontakt med olika företag3 som är specialiserade inom detta 
område har två olika polymerer framkommit, PC (polykarbonat) och PETG (polyetentereftalat 
med glykolmodifiering). Nedan presenteras en förtydligande materialpyramid som indelar de 
olika polymererna i olika kategorier (figur 7.3).  

                                                
3 Mailkontakt med (P. Johansson), (M. Johnson) och (O. Nordberg). Information från olika företags hemsidor 
(Industriplast, 2007), (Nordbergs Tekniska AB, 2007) och (Arla Plast, 2007). 
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Figur 7.3 - Materialpyramiden för olika polymerer4 

Användningsområden för dessa material är maskinskydd inom industrin, billyktor, 
flygplansfönster, kokkärl för mikorvågsugn, med mera. Bägge materialen är styva och 
slagtåliga jämfört med många andra plaster. Problemet är att de bägge är repkänsliga vilket 
inte är optimalt då plattan behöver skruvas loss vid service och underhåll. Det finns dock en 
variant av PC som heter PC Saphire. Den är ytskiktsbehandlad och har tack vare det en 
reptålighet som går att jämföra med vanligt glas. Behandlingen gör också att polymeren har 
en högre tålighet mot kemiska substanser såsom olika smörjoljor. Priset blir därför högre, 
cirka 550 SEK per kvadratmeter för en 2 mm tjock skiva, att jämföra med vanlig PC och 
PETG där priset skulle hamna kring 150 SEK kvadratmetern för samma tjocklek. Plattan 
finns även att få tag på i antistatiskt utförande vilken då skulle vara ESD-godkänd. En sådan 
skulle bli dyrare än den reptåliga PC Saphire. Det är dock inte nödvändigt, enligt Andreas 
Lubkowitz på avdelningen för mekanikkonstruktion, då plattan kommer att vara fastskruvad i 
aluminiumkonstruktionen vilken kommer att stå på, och ha direktkontakt med, ett ESD-
skyddat bord.  
 
De vassa kanter som uppstår efter borrade hål, försänkningar med mera skall brytas av vid 
tillverkningen. 
 
 
 

                                                
4 Bilden hämtad från företaget Industriplasts hemsida (Industriplast, 2007) 
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7.4 Undersök kritiska områden för formbestämning 
 
Precis som tidigare nämnts så har inte konstruktionen egentligen några kritiska områden som 
behöver formbestämmas. Det som har tagits upp i detta kapitel är att använda M4x16 skruv 
genom bottenplattan för att fördela momentet över fler gängor i skruven. 
 
Att ta ut en viss radie på hörnet i sidoplattorna för att slippa spänningskoncentrationer 
redogjordes i förra kapitlet. Den nuvarande konstruktionen har en radie på 5 mm vilket 
appliceras på den nya layouten. 
 
Storleken på planbitarna som ska användas vid verifieringen av planheten i samband med 
monteringen bör inte vara längre än att de får plats på den övre delen av xy-bordet. 
Dimensionerande blir avståndet mellan de bägge frästa spåren som är strax över 80 mm. Av 
den anledningen kan det vara lämpligt att låta planbitarna ha just längden 80 mm och 
planplattan måtten 80x80 mm. För att vara säker på att planplattan och planbitarna pressas 
samman får deras sammanlagda höjd inte understiga 25 mm vilket är den övre gränsen för 
avståndet mellan cylindern i sitt ändläge och xy-bordet, vilket finns specificerat som ett krav i 
KKL (se bilaga 9). Bredden på planbitarna bör inte vara mindre än tjockleken för att ligga 
stabilt vid verifieringen. Med anledningen av det sätts bredden till 25 mm. 
 
 

7.5 Uppför dimensionerad layout 
 
I den dimensionerade layouten ska en skalenlig presentation av konstruktionen göras. Den 
ska inte längre skissas fram för hand utan ritas med linjal och gradskiva, eller tas fram i 
något ritprogram. Det kan fortfarande förekomma delar som inte är helt, eller inte alls 
dimensionerade. 
 
Den skalenligt uppritade layouten kan studeras i bilaga 15. 
 
Med den ytterligare information och fakta som framkommit i den dimensionerade layouten 
kan en noggrannare kostnadsberäkning genomföras (se bilaga 16). 
 
För frontplattan har priset minskats från fp1 SEK till fp2 SEK mellan de två 
kostnadsberäkningarna, vilket är en minskning med över 35 %. Anledningen är, som redan 
nämnts, att all bearbetning kan utföras på en sida vilket sparar en omjustering av 
arbetsstycket. Monteringstiden har reducerats från 4 timmar till 3,5 vilket beror på antalet 
färre delar i konstruktionen. Att inte skillnaden blir mer än en halv timme beror på att den 
större delen av tiden åtgår för framplockning av produktens alla ingående delar (J.Stenmark). 
Testtiden som approximerades till en timme, sänks till en halv timme då veriferingen och 
justeringen av planheten tar mindre tid än så och testningen av pneumatiken går att utföra 
inom den halvtimmen. 
 
Vid beräkning av skruvkostnader har gällande interna priser använts. Dock har Bix-katalogen 
(Bix, 1997) nyttjats för att jämföra prisskillnaden mellan olika storlekar.   
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7.6 Ta fram optimal dimensionerad layout, utvärdera, 
förbättra och verifiera 

 
Det är nu som viktigast att optimeringen och utvärderingen av konstruktionen görs grundligt 
då fortfarande bara en liten del av kostnaden för hela designprocessen spenderats. För 
senare ändringar i detaljkonstruktionen stiger kostnaden. Därför är det inte helt ovanligt att 
en grupp med experter inom olika delområden samlas för att göra utvärderingen. 
Anledningen till att en sådan grupputvärdering inte kommer förrän i detta skede är att det är 
först nu konstruktionen är tillräckligt realistisk för att konkreta förbättringsförslag ska kunna 
ges.  
 
För att hitta förbättringspotential i den dimensionerade layouten kan någon form av felanalys 
av konstruktionen utföras. Den bör också utföras för att förebygga att fel och olyckor uppstår. 
Det finns ett flertal tillvägagångssätt att välja mellan, bland annat FMEA (Failure Mode and 
Effect Analysis) och RBD (Reliability Block Diagram), men den metod som kommer att 
nyttjas i detta fall är felträdsanalys (FTA). 
 
 

7.6.1 Felträdsanalys (FTA) 
 
Från början togs denna felanalysmetod, Fault Tree Analysis, fram av den amerikanska 
rymdindustrin för att lättare upptäcka och förebygga de fel som kunde tänkas finnas i de 
tekniska system som konstruerades. Med dess hjälp kan olika händelsers påverkan av 
systemet observeras, och genom att estimera sannolikheten för att de inträffar kan 
sannolikheten för en topphändelse räknas fram. (P. Krus) 
 
Genom att ta fram de olika vägar som kan leda till ett fel (topphändelse) och studera vägen 
ges också en möjlighet att konstruera om systemet för att på det sättet minska sannolikheten 
för att just den topphändelsen ska uppstå. 
 
Rent visuellt påminner felträdet en hel del om funktions/medel –trädet, dock inte i sitt 
upplägg. Här delas olika vägar som kan leda till topphändelsen in i två kategorier, AND och 
OR. Den första av de två, AND, innebär att topphändelsen inte kan inträffa enbart på grund 
av den händelsen utan är beroende av att någon annan omständighet slår in samtidigt. I det 
andra fallet, OR, kan någon av händelserna på egen hand utlösa topphändelsen. Följande 
exempel är hämtat från ”Design Methodology and Analysis” (P. Krus). För att en eldsvåda 
skall kunna uppstå behövs bränsle, syre och någon form av startgnista. Samtliga tre måste 
finnas närvarande för att en brand skall kunna uppstå. Det räcker alltså inte med en eller två 
av dessa. Detta visualiseras enligt felträdsanalysen på följande sätt (se figur 7.4). 
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Figur 7.4 - Felträd för att en eldsvåda skall kunna uppstå 

 
Sannolikheten för att en eldsvåda skall uppstå beror naturligtvis på sannolikheten av de tre 
förgreningarna. Samtliga sannolikheter multipliceras med varandra och ger på det sättet en 
siffra på hur troligt det är att topphändelsen ska inträffa. 
 
I de fall det räcker med att någon av händelserna slår in för att topphändelsen ska inträffa 
summeras de ingående sannolikheterna vilket ger sannolikheten för topphändelsen. Summan 
av alla händelser kan dock aldrig resultera i att sannolikheten för en topphändelse blir större 
än 100 %. 
 
De olika topphändelser som kommer att studeras för konstruktionen är: 

• Cylindern åker inte ner för att pressa 
• Skada på operatören 
• Cylindern åker inte tillbaka efter att ha pressat specificerad tid 
• Fel tryck på detaljen 

 
Inget tal eller procentsats har tagits fram för sannolikheten för att en topphändelse eller en 
ingående händelse ska inträffa. Den är i detta fall bara framtagen för att belysa de eventuella 
problem som skulle kunna uppstå och på det sättet ge en möjlighet att motverka dem. 
 
 

7.6.1.1 Cylindern åker inte ner för att pressa 
 
Den första topphändelsen som gås igenom är att cylindern inte alls rör sig från sitt startläge. 
De tre händelser, se figur 7.5, som vardera orsakar topphändelsen går inte att påverka med 
konstruktionen och därför analyseras den inte ytterligare. 
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Figur 7.5 - Felträd av ”Cylindern åker inte ner för att pressa” 

 
 

7.6.1.2 Skada på operatören 
 
Denna topphändelse är viktig att utreda om det föreligger någon risk för operatören att skada 
sig under drift. De två olika typer av skador som skulle kunna tänkas uppstå, och vilka kan 
studeras i figur 7.6, är dels klämning och någon form av sårskada. Den klämning som 
operatören riskerar att utsättas för ger inte några skador då den maximala tryckkraften som 
genereras av cylindern är 61 N, vilket ungefär motsvarar 6 kg. Trots det bör operatören 
genomgå någon form av introduktion hur utrustningen ska handhas på ett korrekt sätt vid 
drift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.6 - Felträd av ”Skada på operatören” 
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Sårskador skulle kunna uppstå om operatören slår emot någon vass del av konstruktionen. Av 
den anledningen skall kanterna på xy-bordet och bottenplattan fasas av eftersom de är i direkt 
närhet vid placeringen av telefonenheten i underapplikationen. Vid introduktionsgenom-
gången bör denna risk nämnas. 
 
Vad säger då arbetarskyddsstyrelsen om säkerheten kring maskiner? I en av deras föreskrifter, 
”AFS 1993:10 - Maskiner och vissa andra tekniska anordningar”, som bland annat innefattar 
säkerheten hos dessa, går att läsa (Arbetsmiljöverket, 2007):  
 
”Tillverkaren är skyldig att bedöma riskerna för att identifiera alla de som är aktuella för hans 
maskin. Han skall sedan konstruera och tillverka maskinen med hänsyn till den bedömningen” 
 
Vidare sägs i samma föreskrift under stycke 1.1.2 b): 
 
”Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren tillämpa följande principer, i nedan 
angiven ordning: 

- Riskerna skall så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten integreras redan 
på konstruktions- och tillverkningsstadierna). 

- Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas. 
- Tillverkaren skall informera om kvarstående risker som beror på brister i de 

skyddsåtgärder som vidtagits, om särskild utbildning krävs samt om personlig 
skyddsutrustning behöver tillhandahållas och, i så fall, specificera denna.” 

 
Risken att klämma sig föreligger om operatören inte är försiktig, men risken för att skada sig 
vid en klämning får anses obefintlig, precis som nämnts tidigare i stycket, och därför är inga 
ytterligare säkerhetskonstruktioner aktuella. Det finns även en författningssamling hos 
arbetarskyddstyrelsen som heter ”AFS 1999:8 – Användning av pressar och gradsaxar” och 
som går lite djupare just vad gäller pressar (Arbetsmiljöverket, 2007). Trots det är det inget 
ytterligare som framkommer och som ändrar det som sagts tidigare.  
 
 

7.6.1.3 Cylindern åker inte tillbaka efter att ha pressat specificerad tid 
 
De olika fel som presenteras i felträdet nedan, se figur 7.7, är inte sådana att en förändring av 
konstruktionen skulle ändra sannolikheten för att någon av dessa händelser inträffar. Precis 
som för topphändelsen ”Cylindern åker inte ner för att pressa” utförs därför ingen ytterligare 
analys av felen. 
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Figur 7.7 - Felträd av ”Cylindern åker inte tillbaka efter att ha pressat specificerad tid” 

 

7.6.1.4 Fel tryck på detaljen 
 
De händelser som påverkar tryckbilden kan delvis påverkas genom konstruktionen och är 
viktiga att analysera noggrant. Av de tre felen i den översta nivån är inte ”Placeringen av 
telefonenheten felaktig” och ”Felkonstruerad applikation” något som konstruktionen 
påverkar (se figur 7.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.8 - De första nivåerna i felträdet ”Fel tryck på detaljen” 
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I operatörens introduktion bör även vikten av en korrekt placering tas upp. En felkonstruerad 
applikation beror troligtvis på felaktigheter i ritningsunderlagen eller så har ett fel smugit sig 
in vid konstrueringen. Det fel som kan påverkas av konstruktionen är ”Tryckbilden 
felinställd” vilken i sin tur är kan bero på tre skilda händelser.  
 
Då detta felträd växer sig större än de föregående, presenteras en egen modell över dessa tre 
händelser i figur 7.9 nedan. Ett fel i tryckbilden kan bero på felaktigheter i x- och y-led, samt 
även i planheten kring dessa axlar. Det kan i sin tur naturligtvis bero på att ingen kalibrering 
har blivit utförd eller att skruvarna inte dragits åt ordentligt hos de olika delarna. Det som är 
mest intressant att undersöka ytterligare är då skruvarna lossats på grund av vibrationer. Hur 
stort är då problemet? Har det inträffat på den befintliga konstruktionen? Genom samtal med 
Henrik Andersson, som är testutvecklare och har arbetat mycket med just Forceman har det 
framkommit att skruvarna som fixerar cylinderkroppen har lossat på grund av just vibrationer. 
Vibrationer i xy-bordet kan anses vara minimala då överapplikationen bara går ner och 
pressar rakt nedåt. Däremot borde skruvarna som fixerar frontplattan i sidoplattorna utsättas 
mer vibrationer då den ligger i direkt kontakt med cylindern. För att reducera risken för att det 
ska kunna uppstå skulle någon form av gänglåsning kunna appliceras på gängorna både för 
skruvarna i frontplattan men framförallt för skruvarna som fixerar cylindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.9 - De nedersta nivåerna i felträdet ”Fel tryck på detaljen” 
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Den förbättringspotential som kunnat lyftas fram genom felträdsanalysen är att någon form av 
gänglåsning är önskvärd för skruvarna som fixerar cylindern och frontplattan. 
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Basmått
mm

fin medel grov mycket
(f) (m) (c) grov

(v)
   0,5 -       3 ±0,05 ±0,1 ±0,2  -

(3) -       6 ±0,05 ±0,1 ±0,3 ±0,5
(6) -     30 ±0,1 ±0,2 ±0,5 ±1

(30) -   120 ±0,15 ±0,3 ±0,8 ±1,5
(120) -   315 ±0,2 ±0,5 ±1,2 ±2,5
(315) - 1000 ±0,3 ±0,8 ±2 ±4

(1000) - 2000 ±0,5 ±1,2 ±3 ±6
(2000) - 4000  - ±2 ±4 ±8

Längdmått
Tillåtna avvikelser

mm
Klass

8   DETALJERAD LAYOUT  
 
I denna sista fas ska detaljritningen färdigställas, och tillverkningsunderlag tas fram. Vad det 
är som återstår att göra i den detaljerade layouten beror på hur komplett den dimensionerade 
layouten blivit. Vissa beräkningar, och geometrier kan kvarstå även här och det är därför 
viktigt att undersöka hur de påverkar tillverkningen och kostnaden.  

 
En tolerans som måste bestämmas är avståndet mellan planplattan och planbitarna. Vilket 
mått är tillräckligt litet för att det ska vara okej, och ingen ytterligare skimsning anses 
nödvändig? Frågan ställdes till en av specialisterna på DFM (Design For Manufacturing) på 
avdelningen Process Development, Åke Ljunggren. Hans bedömning var att om det gick att 
komma ner till ett avstånd mellan planplattan och planbitarna på 0,1 mm så fick det ses som 
klart godkänt. 
 
Inga delar kommer att specificeras ytterligare vad gäller toleranser för längdmått, vinkelräthet 
och så vidare utan falla under gällande ISO-standard. Att sätta ut specifika toleranser är 
fördyrande och det gäller att väga det mot om det är nödvändigt då standardtoleransen har för 
stor avvikelse i måtten. Den standard som Flextronics använder sig nästan uteslutande av för 
längdmått på bearbetade detaljer, brutna kanter och vinkelmått, är ISO 2768-m. Vad innebär 
då den? Beroende på till exempel viken längd det rör sig om och vilken klass som används 
tillåts en viss avvikelse från det utsatta måttet. Ändelsen i standarden talar om vilken klass 
som valts, i detta fall medel (m), vilket är den andra mest noggranna klassen. Nedan, i tabell 
8-1, presenteras en sammanställningen för standarden ISO 2768 med dess olika klasser 
(Eriksson & Karlsson, 1997).  
 
   

Tabell 8-1 - Standardtoleranser för ISO 2768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De övriga mått, toleranser, ytegenskaper, och placeringar av hål och komponenter som inte 
tagits upp i den dimensionerade layouten kommer att tas med på detaljritningen, viken ligger 
som en bilaga (bilaga 17) 
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9   RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras utfallet av konstruktionsarbetet. 
 
 

9.1 Jämförelse med konstruktionskriterielistan 
 
Genom att jämföra den nya detaljkonstruktionen med den senaste konstruktionskriterielistan, 
sel bilaga 9, blir det lättare att slå fast hur väl den följer framförallt kraven, men även 
önskemålen som tagits upp där. Resultatjämförelsen kommer att delas in i samma rubriker 
som KKL. 
 
 

9.1.1 Funktion 
 
Att all drivning skulle ske endast med hjälp av tryckluft är ett krav som har efterlevts i den 
nya konstruktionen som bara består av pneumatiska komponenter.  
 
Applikationerna går att både fixera och justera. Den övre applikationen skruvas in i plattan 
hos den rörliga delen av cylindern, och den undre applikationen fixeras genom att skruvas fast 
i xy-bordets x-del som har åtta borrade och gängade hål. Genom att lösgöra fyra skruvar som 
fixerar vardera delen av xy-bordet kan den undre applikationen justeras. Kalibreringen sker 
med hjälp av styrpinnar som är fästa i underdelen med matchande hålbild i överdelen. För 
planheten kring x-axeln sker kalibreringen genom att mäta avståndet med bladmått mellan en 
planplatta fäst i den rörliga cylinderdelen och planbitar som placerats på xy-bordet. Eventuell 
justering utförs genom att skimsa mellan cylinderkroppen och frontplattan. Planheten kring y-
axeln justeras genom att lösgöra skruvarna i frontplattan och sedan pressa ner planplattan tätt 
mot planbitarna. När detta är gjort fixeras åter skruvarna. 
 
 

9.1.2 Funktionsbestämmande egenskaper  
 
De pneumatiska komponenter som valts är tillverkade för att arbeta inom intervallet 2 bar upp 
till 7 bar vilket medför att de med en säkerhetsmarginal på 1 bar klarar det övre kravet på 6 
bar. Valet av cylinder, MXS8-75, med sina båda kolvar på 8 mm vardera resulterar, med ovan 
angivna tryckintervall, i ett kraftintervall som ligger mellan 20-61 N. Slaglängden på 75 mm 
uppfyller samtidigt kravet på ett avstånd mellan pressverktyget i sitt startläge och sitt ändläge 
på minst 70 mm. 
 
Den tidventil, VR2110, som finns hos underleverantören SMC har en tidsinställning som går 
att variera mellan 0,5-60 sekunder vilket med marginal uppfyller de ställda kraven. 
 
Avståndet mellan centrum på xy-bordet och närmaste del i basfixturen är 70,5 mm, vilket är 
från centrum till den främre täckplåten. Det lever upp till konstruktionskriterielistans krav 
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med en halv millimeters marginal, vilket med yttermåtten på xy-bordet ger ett 
translationsavstånd på minst 15,5 mm. 
 
Distansen mellan den rörliga cylinderdelen i sin fulla slaglängd och bordet skulle vara inom 
intervallet 20-25 mm. En mätning i cad-modellen visar att avståndet är strax över 22,5 mm. 
Den platta som skulle rymma alla delarna och komponenterna hos fixturen fick enligt kravet 
inte ha en längd och bredd som översteg 500x300 mm. De måtten baseras på storleken hos de 
arbetsbänkar som används i volymfabrikerna i Kina, vilket då skulle uppta en halv sådan. Den 
nya konstruktionen uppfyller dock önskemålet om att bottenplattans längd och bredd inte 
skall överstiga dimensionen hos den befintliga fixturen på 280x200 mm. 
 
 

9.1.3 Brukstidsegenskaper 
 
Under denna rubrik ligger bara ett kriterie som måste uppfyllas, och det är kravet om att 
konstruktionen måste vara tillverkad i material som inte är korrosionskänsliga. Större delen av 
basfixturen är tillverkad i aluminium, dels vanligt konstruktionsaluminium (EN AW 6082) 
och dels verktygsaluminium (EN AW 7075) vilka bägge är korrosionsbeständiga. Samtliga 
stålskruvar och brickor i konstruktionen är blankförzinkade och klarar sig därför bättre mot 
fukt än vanligt obehandlat stål. Pneumatikkomponenterna och täckplåten i polykarbonat är 
inte heller känsliga för den fukt som produkten kan utsättas för i drift. 
 
Om underhållsintervallet och livslängden är lika långa som för Forceman är ett resultat som är 
svårt att mäta. Därför lämnas det därhän i detta kapitel och utvecklas istället i slutsatsen. 
 
Det som dock går att jämföra är om underhållsåtkomligheten blivit bättre, vilket var ett 
önskemål. Med färre tryckluftskomponenter i komponenthuset ökar åtkomligheten vid service 
och reparationer. Genom att bara ha en stor bakre täckplåt fixerad med fyra skruvar 
underlättar det ytterligare för teknikern. 
 
 

9.1.4 Tillverkningsegenskaper 
 
Ett önskemål som företaget hade var att tillverkningen och monteringen skall utföras av 
befintliga leverantörer. Det finns inget som hindrar att monteringen och bearbetningen av 
delarna sker av dessa. Pneumatikkomponenterna och övriga delar införskaffas av de 
leverantörer som redan finns. Det enda som tillkommer är en ny leverantör av den 
transparenta täckplåten bak. 
 
 

9.1.5 Säkerhet och ergonomi 
 
De regler och föreskrifter som finns kring säkerheten tas upp i ”Dimensionerad layout” som 
hänvisar till föreskrifter framtagna av arbetarskyddsstyrelsen. Då risken för skada vid 
klämning anses obefintlig uppfylls kravet om en säker konstruktion. 
 



 109

Det finns också ett krav i konstruktionskriterielistan som säger att användarvänligheten ska 
vara lika bra eller bättre än vad den är idag. Genom att leda fram slangarna genom 
frontplattan och flytta startknappen bakåt underlättas åtkomsten av den för operatören. Med 
den transparenta täckplåten blir det också enklare att överskåda inställningarna av 
tryckluftskomponenterna. 
 
En stabil produkt behöver ha en låg tyngdpunkt och/eller en stor yta som stabiliserar den. 
Bottenplattan skapar denna yta, och genom att bottenplattan, xy-bordet med sin 10-mm-
godstjocklek, och tidventilen är placerade så lågt det är möjligt blir slutresultatet en stabil 
konstruktion. 
 
För att inte skada telefonernas ingående komponenter måste all utrustning i produktionen vara 
ESD-säkrad. Den delen av konstruktionen som inte är antistatsäker är täckplåten i 
polykarbonat. Trots det är basfixturen säker då polymeren är fastskruvad i resterande 
konstruktionen. Fixturen står, precis som nämnts tidigare, på ett ESD-säkert bord i 
produktionen. 
 
 

9.1.6 Ekonomiska egenskaper 
 
 Kravet för den nya produkten var att den skulle bli billigare än den nuvarande som kostar 
ungefär A1 SEK. Önskemålet var att tillverkningskostnaden skulle reduceras med 45 %, och 
där en ny billigare lösning för xy-bordet skulle tas fram. Den nya basfixturen verkar enligt 
kostnadsberäkningen i bilaga 16 hamna strax under B1 SEK vilket motsvarar en reducering 
med 30 %, och xy-bordet på cirka 1 000 SEK. Det ska jämföras med det befintliga som kostar 
drygt 2 000 SEK. 
 
Den energi som åtgår för att driva produkten kommer inte att bli större än den är idag. En 
större utläggning kring det kommer att göras i stycket ”Slutsats” i nästa kapitel, ”Slutsats & 
Diskussion”. 
 
 

9.1.7 Arbetsmiljö 
 
Genom att de underleverantörer Flextronics anlitar, vid inköp av komponenter och för 
bearbetning av de delar konstruktionen innehåller, uppfyller de arbetsmiljökrav som finns 
uppfylls också kravet hos produkten. 
 
 

9.1.8 Miljö 
 
Ett av önskemålen som finns med i KKL under miljörubriken är att basfixturen skall kunna 
separeras i olika material vid skrotning. Då konstruktionens olika delar är skruvade 
underlättar det separeringen. De delar som kan bli problem att materialsortera är 
pneumatikkomponenterna som innehåller olika plast- och metalldelar. 
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Majoriteten av materialet i fixturen går att återanvända. Aluminiumdelarna, både 
verktygsaluminiumet och konstruktionsaluminiumet, går att smälta ner och omforma till 
önskad geometri, stålskruvarna likaså. Den transparenta täckplåten i PC går också att 
omsmälta och tillverka nya detaljer av. Precis som ovan kan tryckluftskomponenterna bli ett 
problem. För att de ska kunna återanvändas måste först de olika materialen separeras. De 
material som används i de olika delarna innehåller inga av de farliga ämnen som finns 
specificerade på kemikalieinspektionens hemsida (Kemikalieinspektionen, 2007) eller på 
företagets interna lista ”Restricted and Banned”. 
 
 

9.1.9 Sammanställning 
 
För att ge en bättre överblick om, och hur, de kvantitativa kraven och önskemålen som finns i 
konstruktionskriterielistan uppfyllts sammanställs de i en tabell. Den kan studeras nedan, se 
tabell 9-1. 
 

Tabell 9-1 - Sammanställning kring de kvantitativa kraven och önskemålen från KKL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterie
Krav (K) / 

Önskemål (Ö) Målvärde Faktiskt värde

Krav 
/önskemål 
uppfyllt?

Högsta arbetstryck K 6 Bar 6 Bar Ja
Lägsta arbetstryck K 2 Bar 2 Bar Ja
Högsta tryckkraft Ö ≤ 80 N 61 N Ja
Lägsta tryckkraft K 20 N (± 1 N) 20 N Ja
Nedre trycktid K ≤ 1 s 0,5 s Ja
Övre trycktid K ≥ 20 s 60 s Ja
Avstånd mellan pressverktyget i sitt 
startläge och sitt ändläge K ≥ 70 mm 75 mm Ja
Avstånd i x- och y-led mellan centrum 
på applikationen (både över och under) 
och andra delar av basfixturen K ≥ 70 mm 70,5 mm Ja
Minsta avstånd mellan pressverktygets 
ändläge och xy-bordet K ≥ 20 mm 22,5 mm Ja
Största avstånd mellan pressverktygets 
ändläge och xy-bordet K ≤ 25 mm 22,5 mm Ja
Translationsavstånd i x- och y-led K ≥ 9 mm 15 mm Ja
Bottenareans längd K ≤ 500 mm 280 mm Ja
Bottenareans bredd K ≤ 300 mm 200 mm Ja
Bottenareans längd Ö ≤ 280 mm 280 mm Ja
Bottenareans bredd Ö ≤ 200 mm 200 mm Ja
Reducering av tillverkningskostnaden 
jämfört med befintlig K ≤ 0 % ≈ 30 % Ja
Reducering av tillverkningskostnaden 
jämfört med befintlig Ö ≤ 45 % ≈ 30 % Nej
Kostnad xy-bord Ö ≤ 2 000 SEK ≈ 1 000 SEK Ja
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Befintlig 
konstruktion

Ny 
konstruktion

Totala antalet delar (inklusive skruvar och brickor) 103 80
Antalet delar (exklusive skruvar och brickor) 32 23
Antalet skruvar och brickor 71 57
Totala antalet olika delar 35 26
Antalet olika delar 25 20
Antalet olika skruvar och brickor 10 6

9.2 Övrigt 
 
Något som kan vara intressant att jämföra mellan konstruktionerna är antalet delar, samt hur 
många av dessa som är olika. För att göra jämförelsen lättare att överskåda presenteras den 
därför i tabell 9-2 nedan. Där tas också med det totala antalet skruvar och brickor som ingår i 
konstruktionerna. Vissa förtydliganden är på sin plats: 
 

• Tryckluftsslangarna räknas som en del 
• Slangförgreningarna, det vill säga y-kopplingarna, räknas styckvis 
• De delar som är direkt knutna till en pneumatikkomponent räknas tillsammans som en. 

Exempel på detta är de filter som sitter i 5/2-ventilen, tryckmätaren med filter, 
vinkeljärn och kopplingar räknas som en del, samt även de kopplingar som sitter på 
tidventilen 

• De olika delarna i tryckluftskopplingen räknas vardera som en del 
 

Tabell 9-2 - Jämförelse mellan befintlig och ny konstruktion 
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10 SLUTSATS & DISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel dras slutsatser kring det resultat som framkommit i det tidigare 
kapitlet. Det finns även med en diskussionsdel där olika frågor behandlas som inte har en 
direkt koppling till resultatet. Avslutningsvis tas även upp förbättringspotential som är värd 
att titta vidare på och som kan vara möjliga spår till framtida examensarbeten. 
 
 

10.1 Slutsats 
 
I föregående kapitel presenterades resultatet kring den nya konstruktionen. Vad går det att dra 
för slutsatser kring det? 
 
Tillverkningskostnaden har minskat från A1 SEK, vilket var kostnaden för Forceman-
fixturerna, ner till en preliminär kostnad på B2 SEK för den nya. Det är en minskning med 30 
%. För att få den mest rättvisa prisbilden skulle en prototypmodell behöva tas fram där alla 
ingående kostnader, såsom materialkostnader, bearbetning, montering, och så vidare 
specificeras. Att kostnaden har sjunkit med hela 30 % beror till viss del på att färre 
tryckluftskomponenter behövs. Det som tagits bort är en 5/2-ventil, en tryckmätare med 
tillhörande regulatordelar och den mekaniska omkopplare som initierar det högre trycket. Det 
tillsammans med fler y-kopplingar, vinkelfästen och skruvar står för en direkt sänkning av 
tillverkningskostnaden på 6 %. Avsaknaden av dessa komponenter påverkar monteringstiden 
positivt och därmed ytterligare totalkostnaden. Ett annat koncept på xy-bordet är också en 
starkt bidragande orsak till den pressade kostnaden då den nya lösningen beräknas kosta 
hälften så mycket som det befintliga bordet. Genom att minska ner antalet delar och skruvar 
minskar både bearbetningskostnaden och monteringstiden vilket påverkar prisbilden positivt. 
I monteringstiden inkluderas också den tid som åtgår för att plocka fram de delar som ingår i 
produkten. Färre delar borde därför ge en synergieffekt på hela monteringskostnaden. Av just 
den anledningen används så få olika längder och dimensioner på skruvarna som möjligt. 
Egentligen är M4x12 överdimensionerade för att fixera täckplåtarna, men då styckpriset för 
den dimensionen inte är dyrare utan snarare billigare, och bearbetningen inte heller fördyras, 
finns det ingen anledning att lösa det på något annat sätt. 
 
Det totala antalet delar har minskats ner från 103 stycken till 80, vilket är en minskning med 
över 20 %. Även här påverkar naturligtvis borttagandet av säkerhetsdelen mycket. Det som är 
intressantare att studera är hur det totala antalet olika ingående delar har minskat från 35 till 
26, och det totala antalet av olika ingående skruvar och brickor reducerats från 10 till 6. Det är 
en minskning med drygt 25 respektive 40 %. 
 
Den energi som går åt för driva systemet skulle enligt KKL (driftkostnaden) vara jämförbar 
med driftkostnaden för Forceman. Genom att den nya konstruktionen innehåller färre 
tryckluftskomponenter blir det rent praktiskt färre delar i kedjan som omvandlar en del av den 
tillförda energin till någon annan form, till exempel friktionsvärme. Att driva en mindre 
cylinder kräver i sig mindre energi då det genereras en mindre kraft. Vid drift är därför den 
nya energisnålare än den befintliga basfixturen.  
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Användarvänligheten ur operatörens perspektiv har ökat då det, i den framtagna layouten, blir 
lättare att se och komma åt startknappen. Genom den längre takplåten kunde startknappen 
flyttas bakåt. Förut var risken större, speciellt om operatören skulle trycka med 
vänsterhanden, att någon av slangarna till cylindern rycktes loss. I den nya lösningen är de 
mer isolerade genom att de leds fram genom frontplattan. Ur teknikerns perspektiv har 
användarvänligheten också förbättrats. Nu kan bägge inställningsskomponenterna, tidventilen 
och tryckmätaren, avläsas från samma ställe och utan att skruva loss någon del från fixturen. 
Det har också blivit lättare att komma åt och ändra inställningen hos dem. Nu behöver 
teknikern bara skruva loss fyra skruvar för att kunna justera både trycket och tiden, mot förut 
där sex skruvar skulle lossas i den bakre täckplåten för justering av trycket, och fyra skruvar i 
den främre täckplåten för att justera tidsinställningen. Genom att den bakre täckplåten består 
av PC medger det att en ren visuell felsökning kan utföras om teknikern misstänker att till 
exempel en slang kopplats ur av misstag. 
 
Vad det gäller just teknikern så ska denne också utföra underhåll när så krävs. Då den nya 
lösningen innehåller färre tryckluftskomponenter, som redan nämnts, borde också 
sannolikheten för ett driftstopp minska. Av samma anledning borde livslängden på 
konstruktionen öka. 
 
Då det nya konceptet på xy-bordet och bottenplattan ska tillverkas i verktygsaluminium är 
ingen ytterligare bearbetning nödvändig för att erhålla tillräckligt god noggrannhet av ytorna. 
På det sättet går det att undgå den bearbetning som hade varit nödvändig om det vanliga 
konstruktionsaluminiumet skulle ha nyttjats. Trots att materialkostnaden för 
verktygsaluminiumet är dubbelt så dyr jämfört med det vanliga aluminiumet är det en liten 
kostnad jämfört med om bägge sidorna av xy-bordets delar, samt ovansidan av bottenplattan 
skulle ha frästs för att få fram den fina yta som krävs. Konceptet medför även en annan fördel 
förutom kostnaden, jämfört med det befintliga bordet, nämligen att skruvkraften riktas nedåt 
vid fixeringen. Om inte xy-bordet hos Forceman samtidigt pressas nedåt vid åtdragningen av 
låsskruvarna, som sitter på sidan och därför skapar en kraft som verkar på sidan av delarna, 
riskerar det att resa sig, vilket kan påverka planheten högst påtagligt.  
 
Att använda sig av samma underleverantörer har flera fördelar. Förutom en inarbetad kontakt 
och möjliga rabatter, kan det påverka ledtiderna positivt. Det är viktigt att ta reda på vilka 
ledtider det företag som tillhandahåller PC – Saphire kan ge, så inte den tiden blir den svaga 
länken i kedjan. Då, förutom den, samma leverantörer är tänkta att nyttjas påverkas inte 
ledtiderna något mot förut. 
 
Då basfixturen som konstruerats fram inte drivs med hjälp av elektricitet eller innehåller 
någon form av elektronik faller den utanför RoHS- och WEEE-direktivet (Europeiska 
Unionens råd, 2007). Det enda som begränsar konstruktionen då är Kemikalieinspektionens 
direktiv (Kemikalieinspektionen, 2007), samt den interna lista företaget har om vilka material 
som är förbjudna, samt vilka material som skall användas restriktivt.  
 
Genom att studera samtliga listor och direktiv kan det konstateras att konstruktionen uppfyller 
alla eventuella lagkrav. 
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10.2 Diskussion 
 
Den metod som används genom hela konstruktionsarbetet och som ursprungligen baseras på 
Hubka och Eders konstruktionsmetodik (Hubka & Eder, 1992) är för de tre inledande faserna 
förenklad av Liedholm (Liedholm, 1999). Den har visat sig fungerar bra att applicera på det 
konstruktionsproblem som detta examensarbete inneburit, och har upplevts som en hjälp i 
arbetet, precis som det är tänkt att vara. Något som metoden inte fångar upp lika bra är 
designen kring produkten. I detta fall är det av underordnad betydelse då produkten, till 
skillnad mot de mobiltelefonmodeller den ska hjälp till att tillverka, inte kommer att utsättas 
för samma konkurrenssituation, och där designen är ett av flera viktiga säljargument.  
 
En viss osäkerhet kring jämförelsen mellan de olika basfixturerna finns, förutom osäkerheten 
som nämnts tidigare vad gäller den nya konstruktionen. En hel del av de priser som finns att 
tillgå i företagets interna utdragslistor över de ingående delarna hos Forceman verkar inte vara 
helt uppdaterade. Priserna är högre i SMC:s katalog för till exempel tidventilen och den 
mindre cylindern som används idag. Detta gör inte den nya konstruktionen billigare att 
tillverka, men skillnaden mellan de bägge konstruktionerna kan antas öka tack vare det, vilket 
i slutänden medför en större kostnadsreducering än vad som redovisats i resultatet. 
 
Det är också viktigt att ytorna hos över- och underapplikationen har god noggrannhet då de 
annars kan medföra fel i planheten. Det är av extra vikt då de fixeras efter verifieringen och 
justeringen av planheten och därför inte kontrolleras lika grundligt. Något som framkommit 
på slutet vid samtal med specialister på Design For Manufacturing (DFM) är att det finns ett 
papper som skulle kunna placeras mellan applikationerna och som likt ett karbonpapper visar 
tryckbilden mellan dessa när de pressats samman. På det sättet kan fel i trycket upptäckas i ett 
tidigt skede. 
 
Kostnaden för planbitarna, planplattan och det material som används vid den möjliga 
skimsningen tas inte med i kostnadsberäkningen för konstruktionen då de helt enkelt inte 
tillhör själva produkten utan används till testningen av den. Det skulle för övrigt bli, i 
förhållande till kostnaden för basfixturen, ett litet påslag som skulle minska för varje basfixtur 
som tillverkades. 
 
Den koppling, det vill säga den del som skruvas in i vinkelkopplingen, är vanligt 
förekommande och anpassat till tryckluftssystemen i svenska fabriker. I de högvolymsfabriker 
som finns i Kina och Malaysia används inte samma koppling vilket medför att de skruvar loss 
den delen av kopplingen och ersätter det med sin egen variant. Hur det går till på fabrikerna i 
Brasilien och Mexico har inte framkommit. Det verkar onödigt att inkludera någon detalj med 
svensk standard som sedan inte används utan samlas på hög. Ett förslag är att den delen tas 
bort från konstruktionen och inkluderas i materialet som används vid testningen av fixturen 
precis som planbitarna och planplattan ovan. Sedan får respektive enhet bestämma vilken 
koppling de vill använda sig av. Ett annat förslag är att se över vilken som är den 
dominerande kopplingen och anpassa konstruktionen efter den och istället använda någon 
form av adapter på de pressar som används av Linköpings-enheten vid industrialiseringen. 
 
Då den transparenta täckplåten inte är ESD-godkänd bör en viss försiktighet vid hanteringen 
av den iakttas. När teknikern skruvar loss plattan för att utföra underhåll eller någon justering 
bör den placeras på det ESD-säkra bordet tills arbetet är färdigt för att minimera risken för 
statisk uppladdning och urladdning. Framförallt bör operatören eller teknikern inte lyfta den 
samtidigt som de har en telefonenhet i någon av händerna. 
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Flextronics har idag ingen leverantör av plastskivor, och om det skulle bli aktuellt är det något 
som får tas beslut om då. Förutom priset är kort leveranstid ett viktigt kriterie. Företaget Arla 
Plast har sitt kontor i Borensberg, vilket ligger cirka 3 mil från Linköping, något att beakta vid 
val av leverantör. Storleken på skivorna varierar från företag till företag men det spelar inte så 
stor roll då den bakre täckplåten kommer att fräsas ut ur skivan. 
 
 

10.3 Förbättringsområden 
 
Vad finns det då för områden kring detta examensarbete som går att förbättra? Ett spår som 
definitivt är värt att arbeta vidare med, men som inte var uttalat för detta examensarbete, är att 
skapa en gemensam plattform för de tre olika modellerna som kommer att finnas om denna 
konstruktion tas i produktion. Genom att använda samma baskonstruktion för samtliga 
varianter, och endast ändra de delar som måste modifieras för de olika cylinderstorlekarna, 
kan en lägre tillverkningskostnad och kortare leveranstider erhållas. Exempelvis skulle 
tryckluftskomponenterna för den minsta modellen kunna placeras så att utrymme för 
säkerhetspneumatiken hos de större modellerna redan tagits med i beräkningarna. Om så blir 
fallet bör hela konstruktionen ses över vad gäller val av skruvdimensioner så att inte de 
skruvar som fixerar sidoplattorna i bottenplattan är underdimensionerade. 
 
Ett annat potentiellt förbättringsområde är optimering av godstjockleken hos konstruktionen. 
Även om inte materialkostnaden, precis som nämnts i tidigare stycke, står för en stor del av 
den totala kostnaden, så är det naturligtvis onödigt att ha en överdimensionerad konstruktion. 
Det finns säkerligen en brytpunkt som går att optimera fram mellan hur tunn godtjockleken 
kan bli, vilken den minsta dimensionen på skruvar som kan användas på de mest kritiska 
ställena kan vara, samt väggtjockleken mellan det gängade hålet i sidoplattorna och 
ytterväggen. Om tanken är att de tre storlekarna av tryckluftspressar ska modifieras för att 
ingå i samma familj måste optimeringen av godstjockleken utgå från den största modellen då 
den blir dimensionerande. 
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Bilaga 1: Ordlista 
 

iλ  Den grekiska bokstaven lamba. Det nedsänkta i:et är en allmänt 
vedertagen generell indexering. I denna rapport symboliserar 
kombinationen av dessa två ett generellt skrivsätt för en 
normaliserad viktning 

 
Ackumulator Behållare där luften från tryckluftssystemet ansamlas under en 

given tid för att sedan släppas vidare ut till efterliggande 
pneumatiska komponenter i konstruktionen 

 
Adhesiv I denna rapport syftar det på de dubbelhäftande delar, t.ex. 

skyddslister kring LCD-fönstret som pressas fast på 
telefonenheterna 

 
Amorf Om en polymer är i ett amorft tillstånd innebär det att de olika 

molekylkedjorna inte ”krokat” i varandra och skapat kristaller. Att 
de inte gjort det, utan är amorft, är en förutsättning för att 
materialet ska vara transparent 

 
Applikation I detta fall rör det sig om den över- och underfixtur som telefonen 

placeras i och som ska pressa ner mot adhesivet 
 
Bar En av mätenheterna för tryck. 1 bar = 100 kPa (100 000 Pascal). 

Pascal är en härledd SI-enhet som baseras på grundenheterna i SI-
systemet för tryck, N/m² (Newton per kvadratmeter). En bar är i 
samma storleksordning som det normala atmosfärstrycket (atm), 1 
atm = 1,01325 bar 

 
Basfixtur Med basfixtur menas i denna rapport den pneumatiska pressen 

utan den produktspecifika fixturen som skruvas fast i 
konstruktionen 

 
Batch En mängd av något som tillverkats i en följd. Batchmärkning 

medger en form av spårbarhet och hjälper till att ringa in felets 
omfattning 

 
Bryta Att bryta kanterna på konstruktionen innebär att man ser till att de 

filas ner en aning så att den vassaste delen försvinner  
 
Dieseleffekt I en vanlig förbränningsmotor sker antändningen av bensinen med 

hjälp av en skapad startgnista (tändstift). I en dieselmotor behövs 
ingen startgnista då drivmedlet självantänds vid tillräckligt högt 
tryck. Detta kan förekomma hos andra medium t.ex. vid för höga 
tryck på luften i en cylinder, vilket kan leda till skador inne i 
cylinderhuset. 

 
Duplicera  Kopiera 
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ESD Förkortning för Electro Static Discharge. En människa laddas hela 
tiden upp med statisk elektricitet genom friktionen mellan 
klädesplagg, skornas kontakt med golvet o.s.v. När personen sedan 
vidrör något sker en elektrisk urladdning som för känsliga kretsar 
och komponenter kan ha en förödande effekt. För att undvika detta 
finns det ESD-produkter som förhindrar dessa uppladdningar och 
som måste användas i samband med hanteringen av kretskorten 
och de icke färdigmonterade telefonerna 

 
Fixtur Den form som är skapad att passa till en specifik telefon i vilken 

den placeras vid pressning 
 
Iterera  Upprepa, göra om samma procedur igen 
 
Kalibrera Justera så att det som kalibrerats har t.ex. samma läge som något 

känt som går att jämföra med 
 
Korrosion En kemisk process som fräter på ett material. Korrosion på stål 

kallas i vardagstal för rost. För koppar kallas den gröna beläggning 
som bildas vid fuktig luft ärg, o.s.v. 

 
Kretskort Den del av mobiltelefonen, och andra elektroniska produkter, där 

alla elektriska kretsar, motstånd, kondensatorer o.s.v. är fastlödda
   

Kvantifiera  Om något är kvantifierat har det fått ett värde 
 
Lödning Ett sätt att sammanfoga komponenter, exempelvis motstånd och 

kondensatorer på kretskort genom att värma upp lödtenn som 
sedan får stelna 

 
Metamorfos Förvandling, något går från ett tillstånd till ett annat 
 
Planbitar Kallas även för passbitar och är materialbitar tillverkade med 

mycket snäva toleranser för att kunna verifiera passningen mellan 
andra delar 

 
Planplatta Fungerar enligt samma princip som planbitar, se Planbitar, men 

täcker upp en större area 
 
Pneumatik Pneumatiska system drivs och verkar med hjälp av komprimerad 

luft 
 
Polymer Ett mera vetenskapligt namn för vad som i vardagstal benämns 

som plast 
 
Rumskoordinater Rumskoordinaterna syftar på ett rums tre dimensioner, se ”x-, y-, 

& z-led” 
 
Sekventiellt  Seriekopplat, inträffar efter varandra 
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SI-enhet Internationell måttenhet som antagits av de flesta länderna. 
Exempel på SI-enheter är längdenheten meter [m], tidsenheten 
sekunder [s], temperaturen kelvin [K], kraften Newton [N] och 
massenheten kilogram [kg]. Exempel på enheter som inte tillhör 
SI-enheterna är äldre måttenheter som fortfarande används i vissa 
delar av världen såsom inch, foot, mile, pound, gallon, Farenheit 
m.fl. 

 
Skimsa Då en skimsning utförs placeras något, vanligtvis brickor eller 

tunn plåt, mellan delar på en konstruktion för att ändra något i dess 
geometri, t.ex. planheten. Ungefär samma princip som att lägga 
någon bit under ett av benen på ett rangligt bord för att det ska 
stabiliseras, men här är det inte stabiliteten som eftersträvas 

 
Spel Det lilla glapp som finns mellan t.ex. en styrpinne och det hål den 

ska matchas emot. Det kan också finnas negativt spel mellan t.ex. 
ett kullager och den axel den ska sitta på. Kullagret, med den något 
mindre diametern, får då först värmas upp för att utvidgas, sedan 
träs på axeln och stelna på plats 

 
Translation  Förflyttning 
 
Transparent  Genomskinligt 
 
x-, y- & z-led Kombinationen x, y och z brukar nästan uteslutande vara de 

bokstäver som används för att beskriva riktningar eller 
koordinater. Många gånger brukar man likna koordinatsystemet 
vid ett tredimensionellt rum där x och y kännetecknar rummets 
bredd och längd, och koordinaten z dess höjd  

 
Yield Yield är vanligtvis en måttstock på hur bra en produkt eller process 

är. Den presenteras oftast i procent, där 100 % är en felfri produkt 
(eller process). Yielden kan antingen presenteras för varje del i 
produktens kedja eller som en totalyield där alla ingående yielder 
multiplicerats samman.  
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Bilaga 2 – Problemformulering 
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Bilaga 3 – Pneumatiskt kopplingsschema 
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Bilaga 4 – Checklista för upprättande av KKL 
 
 

1. FUNKTION 

• Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 

• Vilka extra funktioner skall finnas? 

• Etc 

 
2. FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER 

• Vilka prestanda skall produkten ha? 

• Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att produktens storlek 
eller vikt måste begränsas? 

• Vilka sekundära ”outputs” kan komma i fråga? 

• Vilka dimensioner skall produkten ha? 

• Etc 

 
3. BRUKSTIDSEGENSKAPER 

• I vilken miljö skall produkten användas? 

• Hur ofta skall produkten användas? 

• Vilken är produktens livslängd? 

• Är underhåll nödvändigt eller möjligt? 

• Vilka delar kan behöva bytas ut? 

• Vilka delar behöver vara åtkomliga? 

• Skall produkten kunna uppgraderas i framtiden? 

• Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 

• Etc 

 
4. TILLVERKNINGSEGENSKAPER 

• Skall produkten tillverkas med nuvarande maskinpark? 
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• Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 

• Skall tillverkningen ske hos något annat företag? 

• Skall/behöver produkten provas och vad innebär detta? 

• Behöver produkten testas efter tillverkning? 

• När skall produktionen påbörjas? 

• Etc 

 
5. DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 

• Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 

• Skall produkten lagras, i så fall vilka krav ställ då på produkten? 

• Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 

• Skall produkten monteras/installeras efter leverans (i så fall av vem)? 

• Etc 

 
6. LEVERANS- OCH PLANERINGSEGENSKAPER 

• Hur många skall tillverkas? 

• Skall tillverkningen ske kontinuerligt eller satsvis? 

• Etc. 

 
7. SÄKERHET/ERGONOMISKA EGENSKAPER 

• Vilka egenskaper skall produkten ha för att vara ergonomisk? 

• Vilka egenskaper krävs för att den skall vara användarsäker? 

• Vilka sekundära output finns som kan påverka användaren? 

• Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte skall riskera att 
skadas? 

• Etc. 

8. ESTETISKA EGENSKAPER 

• Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
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• Skall produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga produkter och vad 
innebär detta? 

• Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 

• Etc. 

 
9. LAGEGENSKAPER 

• Vilka lagar skall produkten följa? 

• För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget hållas ansvarigt? 

• Vilka standarder måste produkten följa? 

• Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 

• Etc. 

 
10. EKONOMISKA EGENSKAPER 

• Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 

• Vad får driftskostnaden vara? 

• Försäljningspris? 

• Skrotnings-/demonteringskostnad? 

• Etc. 

 
11. SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGSEGENSKAPER 

• Skall delsystem/komponenter/material återanvändas? 

• Skall produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 

• Skall produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 

• Etc. 

 
12. EKOLOGISKA EGENSKAPER 

• Vilka material skall undvikas p.g.a. negativ miljöpåverkan under tillverkning, 
användning eller skrotning? 

• Etc. 



 12 



 13

Bilaga 5 – Konstruktionskriterielista, KKL 
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Justera i x- och y-led

Positionerings-
skruv

Platta med frästa spår

Profiler som 
bordet löper på

Justera planhet

Fjädrande mellandel Kulled

Bilaga 6- Förgreningar i funktions/medel –trädet 
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Bilaga 7 - Konceptsammanställning 
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Bilaga 8 - Konceptutvärderingstabell 
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Bilaga 9 – Uppdaterad KKL 
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Bilaga 10 – Cylinderberäkningar 
 
 
Parametrar 
 
Antal kolvar: n = 2  
 
Diameter: d 

Kolvarea (cirkulär): 
4

2d
Akolv

π
=  

 

Total kolvarea: 
4

2d
nAtotal

π
=  

 
Kraft: F = 20 N 
 
Tryck: p = 2 bar 
 
 
 

Beräkningar 
 

mmdd
pn

F
d

dn

F
p

A

F
p

tot

8
2102

20444
52

≈⇒
⋅⋅⋅

⋅
=⇒=⇔=⇒=
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Bilaga 11 – Nytt pneumatiskt kopplingsschema 
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Bilaga 12 – Preliminär layout 
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Bilaga 13 – Grov kostnadsberäkning 
 

Del Namn Antal Pris Kommentar 
Pneumatiksystem   1 D1   

Bottenplatta 1 bp1   
Sidoplattor 2 sp1   
Frontplatta 1 fp1   
Täckplåt tak 1 tpt1   
Täckplåt front 1 tpnb1   
Täckplåt front 1 100 transparent polymer 

Täckplåt övre bak 1 100 transparent polymer 

XY-bord   1 1000   
Montering 4 m1 antalet timmar 

Test 1 t1 antalet timmar 

Övriga kostnader     ök1   

  Totalkostnad:   B1   
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Bilaga 14 – Optimerad preliminär layout 
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Bilaga 16 – Dimensionerad layout 
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Bilaga 16 – Ny kostnadsberäkning 
 

Artikel Namn Pris Antal Pris Kommentar 
Delar           
Pneumatiksystem 1 D2   

Bottenplatta 1 bp1   

Sidoplattor 2 sp1   

Frontplatta 1 fp2   

Täckplåt front 1 100   

Täckplåt tak 1 tpt1   

Täckplåt bak 1 100 PC - Saphire 

XY-bord           

Y-del 500 1 500   

X-del 500 1 500   

BRB 4,3 x 8 x 0,8 fzb Washer M4 0,5 8 4 brickor 

MC6S M4x12 8.8 fzb Hexagon-hole screw M4x12 fzb 0,75 8 6 M4-skruv 

Tillbehör           

MC6S M4x12 8.8 fzb Hexagon-hole screw M4x12 fzb 0,75 18 13,5 M4-skruv 

MC6S M4x16 8.8 fzb Hexagon-hole screw M4x16 fzb 0,75 6 4,5 M4-skruv 

CP h8 3x8 steel Parallel pin (CP) 1,5 2 3 styrpinnar 

Montering 3,5 m2 antalet timmar 

Test 0,5 t2 antalet timmar 

Övriga kostnader       ök2   

  Totalkostnad:     B2   
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Bilaga 17 – Ritningar 
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