
 

 

 

  

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 
   

 

 

 

 

 

 

       

Framtagning av ett vikt- och 
kostoptimerat 

styrkolonnfäste 
 

 
Examensarbete  

 

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng  

 

 
Produkt- och processutveckling 

 
 

 

 

Emma Sjöblom 
 
 

 

 

 

Rapport nr: 2 

Presentationsdatum: 2017-06-02 

Uppdragsgivare: Scania CV AB 

Handledare, företag: Samuel Zhouson 

Handledare, Mälardalens högskola: Ragnar Tengstrand 

Examinator: Sten Grahn



I 
 

Abstract 
This report is the result of a master thesis work, made for Scania CV AB, in the field of product 

and process development.  

The purpose of the master thesis is to examine and compare two kinds of steel, one high strength 

and one soft, as well as to find a manufacturing process for a steering column bracket in regards 

off cost and weight efficiency. To be able to fulfill the purpose it was defined with the following 

research questions: 

1. Which factors are to be considered for a weight optimized design? 

 

2. How much does the presented design impact on part cost and in extension the over-all 

cost on a 3-year period? 

A literature review was conducted to gather relevant data in regards of material, manufacturing, 

cost, waste and ways to join material together. The literature review was partly performed in 

parallel with the case study. 

The master thesis concludes in a conceptual design with a weight reduction of approximately 

50 percent compared to the reference design by applying the factors generated for a weight 

optimized design. Regarding cost, the part cost could be reduced to a third of the cost for the 

reference design, and even though the startup cost would be higher, it would gain profit during 

the first year. 

The case study proves that when working with weight optimization it is important to investigate 

the possibilities of changing material instead of changing the thickness of the material on a 

design.  

The goal and purpose of the master thesis is considered fulfilled since the specification has been 

met and the research questions has been answered. The concept design is deemed to be a good 

base for further development with the recommendations that more simulations and tests are to 

be performed to verify the design in both regards of strength and manufacturability.   



II 
 

Sammanfattning  
Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på avancerad nivå inom produkt och 

processutveckling, som utförts åt Scania CV AB. Projektets syfte är undersöka och jämföra ett 

höghållfast stål med ett mjukt stål, samt undersöka lämplig tillverkningsmetod ur ett kost- och 

viktperspektiv på ett styrkolonnfäste. För att kunna besvara och uppfylla syftet har ett antal 

frågeställningar formulerats.  

1. Vilka faktorer bör ligga till grund för en viktoptimerad konstruktion? 
 

2. Hur mycket kan framtaget koncept påverka artikelkostnaden och därmed även påverka 

den totala investeringskostnaden, räknat över 3 år? 
 

En litteraturstudie genomfördes för att samla in relevant data när det gäller främst material, 

tillverkning, kostnad, slöseri och sammanfogning. Insamlandet av data fortskred även parallellt 

med utförandet av fallstudien.  

Projektet resulterar i ett framtaget koncept som medför ungefär 50 procent viktminskning 

jämfört med den referens som används. Detta genom att tillämpa framtagna faktorer för en 

viktoptimerad konstruktion. Artikelkostnaden minskas med ungefär en faktor tre. När det gäller 

investeringskostnaden bedöms den som stor, däremot medför det till en lönsamhet redan första 

året.  

Det är viktigt att analysera möjligheterna när det gäller materialvalsbyte jämfört med ökad eller 

minskad materialtjocklek för ett visst material.  I fallstudien visade det sig lönsamt att byta 

material snarare än att öka på tjockleken, det resulterade i att vikten optimerades samtidigt som 

konceptet klarade av framtagna krav.  

Projektets bedöms som uppfyllt på grund av att samtliga frågeställningar har besvarats samt att 

framtagen kravspecifikation har uppfyllts. Det framtagna underlaget anses vara en god grund 

för vidare utveckling.  

För vidare utveckling rekommenderas ytterligare beräkningar och tester, exempelvis skakprov, 

för att verifiera framtaget koncept. Det bedöms även som ett stort värde att göra pressnings 

simuleringar för att möjliggöra ytterligare verifieringar när det gäller en konstruktions 

pressbarhet.    
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på uppdrag åt Scania. Examensarbetet omfattar 

30 högskolepoäng och är en avslutande del i civilingenjörsutbildningen vid Mälardalens 

högskola.  Efter en intensiv och lärorik period känner jag mig nu redo att ta ett avstamp ut i 

arbetslivet.   

Det har varit en rolig och lärorik tid på Scania, tack Stefan Jonsson för möjligheten till att skriva 

examensarbete hos er. Jag vill också tacka min handledare Samuel Zhouson för vägledning och 

information längst projektets gång. Ytterligare vill jag även tacka mina medarbetare på 

förarplats buss samt andra kollegor på Scania för visat intresse och engagemang. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ragnar Tengstrand vid Mälardalens högskola som 

bidragit med tid och respons till mitt examensarbete. Sten Grahn som är examinator, vill jag 

också tacka för riktlinjer och information gällande examensarbetet.   

Jag vill ge mitt varmaste tack till min fästman Fredrik för att du konsekvent ställt upp som 

bollplank, haft stor förståelse och tålamod. Du har varit ett fantastiskt stöd under hela 

projektet.   

Slutligen vill jag även tacka mina föräldrar för uppmuntran, support och för den enorma 

kunskap ni har förmedlat. 

Tack! 

   

Södertälje, juni 2017.    

Emma Sjöblom  
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Ordlista  
AIP  Justerbar instrumentpanel. 

Benet  Den övre delen på konceptet. 

Bordet  Den nedre delen på konceptet.  

Bäraren  Fäste för förargränssnitt.  

CAD Mjukvara för att göra digitala modeller. 

Catia V5 Scanias CAD- program.  

DFA Produktutvecklingsmetod för anpassning till montering.  

DFC Verktyg för kostnadsoptimering.  

DFM Verktyg för effektiv tillverkningsoptimering.  

DFX Verktyg för att kontrollera att exempelvis produkten är optimerad 

enligt specifika kriterier. 

Enovia   Scanias PDM-system. 

FEM Det är en metod som används för att beräkna och förutse 

hållfastheten hos en viss konstruktion. 

FIX  Fast instrumentpanel.  

GAS En modul som används på Scania för att beräkna hållfasthet.    

L- profil Den del som styrkolonnfästet fästs in i.  

PDM-system Ett datorsystem som används för att skapa, lagra, modifiera och 

läsa information.  

Referenskoncept Den referens som används för att mäta graden av förbättring.  

Scania lexicon Internt lexikon för Scania där benämningar och förkortningar 

beskrivs.  

STD Scania Standarder gäller globalt på Scania men också vid 

lämplighet för underleverantörer, försäljare, distributörer och 

påbyggare.  
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Förkortningar 
AIP  Adjustable Instrument Panel 

CAD  Computer Aided Design 

DFA  Design for Assembly 

DFC  Design for Cost 

DFM  Design for Manufacturing 

DFX  Design for X... 

FEM  Finita Elementmetoden 

FIX  Fixed Instrument Panel 

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis 

GAS- Analys  Generative Assembly Structural Analysis  

MDH  Mälardalens Högskola 

PDM – System Product Data Management System 

PU- Verktyg  Produktutvecklingsverktyg  

QFD  Quality Function Deployment 

STD  Scania Standard 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats 

  



VI 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ....................................................................................................................................... I 

Sammanfattning ........................................................................................................................ II 

Förord ....................................................................................................................................... III 

Ordlista ..................................................................................................................................... IV 

Förkortningar ............................................................................................................................. V 

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

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 1 

1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2 

1.3.1 Mål ....................................................................................................................... 2 

1.4 Direktiv ........................................................................................................................ 3 

1.5 Projektavgränsningar ................................................................................................... 3 

2 Ansats och metod ............................................................................................................... 4 

2.1 Uppbyggnad av process ............................................................................................... 4 

2.1.1 Verktyg som valdes bort ...................................................................................... 5 

2.2 Teoretisk referensram .................................................................................................. 5 

2.3 Empiri .......................................................................................................................... 6 

2.3.1 Litteraturstudie ..................................................................................................... 6 

2.3.2 Ostrukturerade intervjuer ..................................................................................... 6 

2.3.3 Observation .......................................................................................................... 7 

2.3.4 Fallstudie .............................................................................................................. 7 

2.4 Granskning av metod ................................................................................................... 8 

3 Teoretisk referensram ....................................................................................................... 10 

3.1 Material ...................................................................................................................... 10 

3.1.1 Konstruktionsråd ................................................................................................ 11 

3.1.2 Legering ............................................................................................................. 12 

3.2 Tillverkning ............................................................................................................... 12 

3.2.1 Buckling ............................................................................................................. 14 

3.2.2 Sträckning ........................................................................................................... 14 

3.2.3 Deformationshärdning ........................................................................................ 14 

3.3 Kostnad ...................................................................................................................... 15 

3.4 Slöseri ........................................................................................................................ 15 

3.5 Sammanfogning ......................................................................................................... 16 

3.5.1 Svetsning ............................................................................................................ 16 

3.5.2 Skruv och mutter ................................................................................................ 16 



VII 
 

4 Fallstudie .......................................................................................................................... 18 

4.1 Gantschema ............................................................................................................... 18 

4.2 Nulägesanalys ............................................................................................................ 18 

4.3 Funktionsanalys ......................................................................................................... 18 

4.3.1 Funktionsnedbrytning ......................................................................................... 18 

4.4 Kravspecifikation ....................................................................................................... 19 

4.5 Generering ................................................................................................................. 19 

4.5.1 Idégenerering ...................................................................................................... 19 

4.5.2 Konceptgenerering ............................................................................................. 20 

4.6 Realisering ................................................................................................................. 21 

4.6.1 Konceptval ......................................................................................................... 21 

4.6.2 Konceptoptimering ............................................................................................. 21 

4.6.3 Materialval ......................................................................................................... 22 

4.7 Utvärdering ................................................................................................................ 22 

4.7.1 Failure Modes and Effects Analysis ................................................................... 23 

4.7.2 Design for Cost ................................................................................................... 23 

4.7.3 Design for Manufacturing .................................................................................. 23 

4.7.4 Design for Assembly .......................................................................................... 23 

4.7.5 Finita Element Metoden ..................................................................................... 23 

4.8 Vidareutveckling ....................................................................................................... 24 

4.8.1 Förändringspotential ........................................................................................... 24 

4.8.2 Tillverkning och montering ................................................................................ 24 

4.8.3 Pris – och investeringsuppskattning ................................................................... 25 

5 Resultat ............................................................................................................................. 27 

6 Analys ............................................................................................................................... 28 

6.1 Fallstudie ................................................................................................................... 28 

6.2 Syfte och Mål ............................................................................................................. 28 

6.3 Frågeställningar ......................................................................................................... 29 

6.4 Kravspecifikationen ................................................................................................... 30 

7 Slutsats och rekommendationer ....................................................................................... 31 

7.1 Slutsats ....................................................................................................................... 31 

7.1.1 Validitet och reliabilitet ...................................................................................... 31 

7.2 Rekommendationer .................................................................................................... 32 

8 Referensförteckning ......................................................................................................... 33 

9 Bilagor .............................................................................................................................. 36 

 



VIII 
 

Figurförteckning 
Figur 1. Grafisk illustration av vald process (Emma Sjöblom, 2017) ........................................ 4 
Figur 2. Grafisk illustration av processen för teoretisk referensram (Emma Sjöblom, 2017) ... 6 
Figur 3. Grafisk illustration av processen för fallstudien (Emma Sjöblom, 2017) .................... 8 
Figur 4. Principskiss för pressformning (Schuler, 1998) ......................................................... 13 
Figur 5. Principskiss för pressformning (Schuler, 1998) ......................................................... 13 

Figur 6. Funktionsnedbrytning (Emma Sjöblom, 2017) .......................................................... 18 
Figur 7. Förenklad illustration av ingående huvudkomponenter (Emma Sjöblom, 2017) ....... 20 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Materialdata för High carbon steel (CES, 2016) ....................................................... 10 
Tabell 2. Materialdata för mjukt stål (Swedish Standards Institute, 2016) .............................. 11 
Tabell 3. Materialdata för mjukt- och höghållfast stål (Scanias materialbibliotek) ................. 11 
Tabell 4. Metod för FEM- analys (Emma Sjöblom, 2017) ...................................................... 24 
Tabell 5. Monteringssteg för framtaget koncept (Emma Sjöblom, 2017) ............................... 25 

Tabell 6. Beräkning av lönsamhet (Emma Sjöblom, 2017) ..................................................... 26 

Tabell 7. Uppfyllnad av mål (Emma Sjöblom, 2017) .............................................................. 28 
Tabell 8. Utdrag ur kravspecifikation (Emma Sjöblom, 2017) ................................................ 30 
 

  



IX 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Förutsättningar för projekt 
Bilaga 2 Kombinerade metoder 
Bilaga 3 Gantt - schema 
Bilaga 4 Sammanställning av intervjuer 
Bilaga 5 Nulägesanalys 
Bilaga 6 Observationer 
Bilaga 7 Teori 
Bilaga 8 Funktionsnedbrytning 
Bilaga 9 Kravspecifikation 
Bilaga 10 Idégenerering 
Bilaga 11 Konceptgenerering 
Bilaga 12 Konceptval 
Bilaga 13 Realisering av koncept 
Bilaga 14 Modellbilder 
Bilaga 15 FMEA 
Bilaga 16 FEM- analys 
Bilaga 17 Förändringspotential  
Bilaga 18 Vidareutveckling 
Bilaga 19 Pris- och investeringsuppskattning  
Bilaga 20 Detaljerat resultat  
Bilaga 21 Ritningar 
 

 



 

1 (36) 
 

1 Inledning 
I det inledande kapitalet beskrivs bakgrund och problemformulering till varför projektet 

existerar. Därefter beskrivs syfte och frågeställningar, följt av målen med projektet. Slutligen 

beskrivs direktiv från både skolan och företaget samt nödvändiga avgränsningar för projektet. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport är ett examensarbete på avancerad nivå för civilingenjörsexamen inom 

produktutveckling. Examensarbetet utförs under vårterminen 2017 vid Mälardalens högskola 

(MDH) och är på 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete med 40 

arbetstimmar per vecka. Projektet är på uppdrag från den konstruktionsgrupp som arbetar med 

förarplatsen för buss på Scania.  

Scania är tillverkare av lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Scania är en av 

världens ledande tillverkare och användandet av ett modulärt produktsortiment är en av 

faktorerna bakom framgången. Scania bygger sin strategi på tre kärnvärden – kunden först, 

respekt för individen och kvalitet. Dessa kärnvärden är även de som skapar en bas för företagets 

kultur, ledarskap och affärsframgångar. Scania har cirka 44 000 anställda runt om i världen med 

försäljning i mer än 100 länder Scania inspireras av de människor som reser med fordonen och 

de som kör dessa. Företagets mål är att leverera bästa tänkbara resultat oavsett om det är till 

förare eller medtrafikanter (Scania CV AB, 2016). 

Utvecklingen inom fordonsindustrin medför att det blir allt mer motstridiga krav. I takt med att 

mer teknik behöver plockas in i fordonen för att möjliggöra utvecklandet nya och smarta 

funktioner blir totalvikten svår att minimera. I och med den svåra ekvationen är det viktigt att 

kontinuerligt arbeta med viktminskning av varje komponent för att kunna få ned totalvikten i 

slutprodukten. Personbilar använder exempelvis höghållfast kallvalsat stål för att, i och med ett 

bra materialval, minska vikten. En positiv effekt av detta är att krocksäkerheten samtidigt blivit 

bättre (SSAB, 2010). 

Det finns även stort behov av kostnadseffektiv tillverkning. Höghållfasta stål anses som ett bra 

materialval och bra tillverkningsmetoder är bland annat pressning. Genom att utnyttja 

höghållfasta stål på det mest optimala sättet kan det medföra många fördelar (ibid).  

I bilaga 1 (del ett) presenteras förutsättningarna för projektet.  

1.2 Problemformulering 
Företag har alltid mer eller mindre kostnaderna i fokus, detta för att skapa en maximal 

lönsamhet för företaget. Det är även viktigt att komma ihåg, ”Vilka kostnader medför det att 

inte utnyttja de värden som design kan ge…?” (Österlin, 2011, s.65) 

Det antyder att rätt kostnad ska vara på rätt plats. I och med de stora kostnadsbesparingar som 

kontinuerligt pågår, innebär det även att varje del i produkten ses över för att kunna minska 

kostnaden. Det innebär i förlängningen ett ökat fokus på viktoptimering. Produkterna önskas 

väga minimalt samt att bespara utrymme och som ett resultat av det, förhoppningsvis, bespara 

även kostnader. ”Arbetet med lastbilarnas vikt handlar mycket om att prova nya lättare material 

och konstruktioner utan att kompromissa med kvaliteten” (Volvo på väg, 2012). 

Det är viktigt att utveckla produkten på ett sätt som ger en effektiv tillverkningsprocess. Detta 

på grund av att det påverkar både verktygskostnaden och tillverkningsmomentet, vilket kan 

medföra dyra kostnader om inte rätt konstruktion görs. En plåtdetalj exempelvis som är 
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konstruerad med en alldeles för liten radie kan medföra väldiga förändringar när det gäller priset 

på produkten (Österlin, 2012). 

Scania arbetar frekvent med att förbättra sina produkter, viktoptimering är en del i det 

förbättringsarbetet. Det är många olika komponenter inblandade, vilket sätter hög press på att 

den utvecklade konstruktionen håller sig inom sina gränssnitt, vilket inte alltid är helt enkelt. 

Det innebär att konstruktionen ska ha samma fästpunkter mot andra komponenter och inte heller 

skapa en kollision med andra. Genom att tillämpa rätt verktyg underlättar det utvecklingsarbetet 

enormt.  

En viktoptimerad konstruktion i det här avseendet medför en mängd olika begränsningar när 

det gäller bland annat utformning. Detta på grund av att omgivande komponenter måste ha 

fästpunkter på framtaget koncept, vilket begränsar utvecklingsarbetet. De parametrar som 

främst kan varieras är: formspråk, materialval och tjocklek på materialet för att hitta en bra 

optimering. Det finns även höga krav på konstruktionen när det gäller hållfasthet och säkerhet, 

vilket ställer höga krav på materialets egenskaper.  

En konstruktion kan utsättas för olika påfrestningar, det är därför viktigt att identifiera riskerna 

och omgivningen. Detta för att kunna utveckla en konstruktion som uppfyller kraven. 

Konstruktioner som konstrueras med höghållfasta stål bör undersökas när det gäller materialval, 

utformning och tillverkning. Detta för att kunna utnyttja nyttan som höghållfasta stål kan 

generera (SSAB, 2010).  

Den aktuella konstruktionen som ska utvecklas är ett styrkolonnfäste vilket är en central 

komponent i förarmiljön. Fästet bär bland annat upp instrumentpanel, styrkolonn inklusive ratt 

och kåpor.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet utgår ifrån bakgrund och problemformulering och resulterar i följande.  

Syftet är att jämföra ett höghållfast stål med ett mjukt stål för att ta reda på vilket materialval 

som är mest lönsamt ur ett kost- och viktperspektiv. Genom att konstruera en modell med 

hänsyn till en viss tillverkningsmetod kan lämpliga material utvärderas. 

För att kunna besvara och uppfylla syftet har ett antal frågeställningar formulerats.  

1.  Vilka faktorer bör ligga till grund för en viktoptimerad konstruktion? 
2. Hur mycket kan framtaget koncept påverka artikelkostnaden och därmed även påverka 

den totala investeringskostnaden, räknat över 3 år?  

1.3.1 Mål  

Nedan listas målen för projektet.  

 Ta fram ett konstruktionsförslag på ett styrkolonnsfäste med tillhörande 3D- modell och 

ritning till 2017-06-02. 

 Ta fram ett materialförslag för konstruktionen. 

 Styrkolonnsfästets totalvikt får inte överstiga referenskonceptets totalvikt. 

 Styrkolonnsfästet får inte överstiga kostnaden av referenskonceptets totalkostnad.  

 De komponenter som monteras på styrkolonnsfästet på referenskonceptet ska vara 

möjliga att montera.  

 Framtaget koncept ska vara möjligt att tillverkas genom pressning. 
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1.4 Direktiv  
Projektet har direktiv både från skolan och från företaget. Dessa presenteras nedan.  

Direktiv från skolan 

 Projektet ska resultera i en rapport samt en slutpresentation där konceptet presenteras. 

 Tidsramen för projektet är 20 veckor, från 2017-01-16 till och med 2017-06-02.  

Direktiv från företaget 

 Den framtagna 3D modellen i Catia V5 ska beräknas med Catia GAS.  

 Rapporten ska innehålla pris- och investeringsuppskattning samt allmänna 

rekommendationer för fortsatt arbete.  

 Projektet ska resultera i ett mätbart resultat för viktbesparing. 

 Använd Scanias PDM-system, Enovia.  

 Materialvalet ska utredas med avseende på höghållfasta stål och jämföras med 

referenskoncept.  

 Pressmetoder ska undersökas.  

 Prototyp tas fram i mån av tid. 

 Använda befintligt gränssnitt mot bärande struktur.  

 Använda befintligt gränssnitt mot komponenter.  

1.5 Projektavgränsningar 
Nedan beskrivs de avgränsningar som gjorts under projektets gång. 

 Projektet ska resultera i en uppskattning när det gäller kostnads- och investeringskalkyl.  

 Styrkolonnsfästet tas bara fram för fast instrumentpanel (FIX).  

 Ett begränsat urval av sammanfogningsmetoder kommer att undersökas.   

 Materialdata för använda material hämtas från Scanias materialbibliotek.  
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2 Ansats och metod 
Nedan presenteras ansats och metod för projektet.  

2.1 Uppbyggnad av process 
Genom att enbart använda en metod kan relevant data förbises i en process, det är därför 

fördelaktigt att kombinera flera metoder (Deasy, Flannery, & Rhea, 2001). Genom att 

kombinera processer från olika metoder kan koncept och idéer tas fram i helt nya riktningar och 

möjligheter öppnas för mönsterbrytande resultat. Detta tack vare utnyttjandet av att befinna sig 

i skärningspunkter mellan olika områden (Johansson, 2005).  

Scanias process väljs bort på grund av att den är specifik för Scanias arbetssätt och hur företaget 

ser ut när det gäller tvärfunktionella arbetssätt. Den bedöms inte heller lämplig när det gäller 

tidsperioden och baserat på antalet berörda projektmedlemmar.  

Den tillämpade metoden illustreras i Figur 1. Metoden är utformad med inspiration från den 

process som presenteras i The Mechanical Design Process (Ullman, 2010) och den process som 

presenteras i Product Design and Development (Ulrich & Eppinger, 2008), en överskådlig 

illustration av deras processer ses i bilaga 2.  

 

Figur 1. Grafisk illustration av vald process (Emma Sjöblom, 2017) 

Metod för litteraturstudie beskrivs närmare under avsnitt 2.2 Teoretisk referensram. 

Inledningsvis påbörjas en projektplanering och uppstart av projektet, vilket kan göras med hjälp 

av ett Gantt- schema, se bilaga 3. Därefter startas den teoretiska referensramen som består av 

akademiska böcker och vetenskapliga artiklar. Ostrukturerade intervjuer och observationer 

genomförs som en komplettering till den redan insamlade datan. Efter detta steg granskas 

processen för att säkerställa validitet och reliabilitet. Med detta som grund genomförs sedan en 

fallstudie som bygger på den teoretiska referensramen. I fallstudien genereras, realiseras och 

utvärderas koncept med bland annat brainstorming och fyrstegsmetoden samt FEM- analyser. 

Planering/Uppstart Teoretisk referensram Generering

Realisering Utvärdering Vidareutveckling

Analys, slutsatser och 
rekommendationer
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Under vidare utvecklingen upprepas stegen tills ett färdigt koncept erhållits. Den sista delen av 

processen består av att analysera, dra slutsatser och ge vidare rekommendationer för fortsatt 

arbete.  

2.1.1 Verktyg som valdes bort 

En del PU- verktyg som bland annat Ullman (2010) tar upp anses inte passa projektet och väljs 

därför bort. Det gäller framförallt följande verktyg: 

Quality Function Deployment (QFD) –  Produkten i sig själv har inga direkta kunder. Det 

saknas även direkta konkurrenter.  

Strength Weakness Opportunities Threats (SWOT) – Denna produkt är en produkt som inte 

kommer att synas utåt för kunderna. FMEA anses ersätta den del av SWOT som tar upp hot och 

svagheter och anses därför vara tillräcklig när det gäller att se över vilka potentiella problem 

som kan uppstå med produkten.  

2.2 Teoretisk referensram  
Data kan samlas in av två olika karaktärer, både primär och sekundär. Det finns olika tekniker 

för insamlandet av data och det är därför viktigt att välja den teknik som medför bäst möjligheter 

till att besvara de aktuella frågeställningarna. Enligt Mälardalens högskola är primära data nya 

data som samlats in medan sekundära data baseras på vad andra har skrivit (MDH, 2016). I 

projektet kommer både sekundära och primära data insamlas, då en kombination av flera olika 

metoder är att föredra (Deasy, Flannery, & Rhea, 2001). Sekundära data samlas in för att kunna 

verifiera den framtagna primära data genom att gå igenom tidigare studier och liknande. 

Sekundära data samlas in genom litteraturstudie av både vetenskapliga artiklar och tryckt 

litteratur och innehållet kommer i båda fallen granskas kritiskt och jämföras med andra källor 

för att säkerställa innehållet. Detta på grund av att reliabilitet önskas uppnås, det vill säga att 

inhämtad information ska vara av pålitlig karaktär. Primära data kommer att samlas in genom 

ostrukturerade intervjuer och observationer se avsnitt 2.3 Empiri.  

Litteraturstudien kommer att baseras på två metoder. Den metod som presenteras i Research 

Methodology – Methods and Techniques (Kothari, 2004) och den metod som presenteras i 

Försprång – omvärldsanalys i den nya digitala världen (Wahlström, 2015). En överskådlig 

illustration av deras processer ses i bilaga 2. Litteraturstudien kommer att påbörjas genom att 

söka på rubriker inom området för att sedan kunna bryta ned det till framtagna sökord efter att 

erhållit en bättre inblick inom området.  

De artiklar som kommer att studerads ska vara relevanta. En del äldre källor kan undersökas 

om de bedöms vara aktuella. Litteratur kan även identifierats via referenslistor i redan funna 

artiklar och även genom manuell sökning. Sökmotorerna som kommer användas är: 

 Mälardalens högskolebibliotek 

 Diva  

 Google Scholar 

 Nationalencyklopedin   

I Figur 2 illustreras metoden för insamlande av data.  
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Figur 2. Grafisk illustration av processen för teoretisk referensram (Emma Sjöblom, 2017) 

Data som används som grund för fallstudien kommer att samlas in löpande.  

2.3 Empiri 
Nedan presenteras hur litteraturstudien, intervjuer och observationer genomfördes.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Sökorden som användes var höghållfasta stål, legering, stål, pressmetoder, pressning, 

dragpressning, djupdragning, plåtpressning, kostnadsbesparing, kostnadseffektiv, kostnad, 

vikt, tillverkning, konstruktion, verktyg, flexibilitet, slöseri, företag och industri. De användes 

ensamma och/eller som en kombination av varandra. Sökord användes både på svenska och 

engelska, dock inte samtidigt, för att få mer träffar inom området. Sökningen påbörjades brett 

för att sedan fokuseras med detaljerade sökningar.  

Med hjälp av sökorden kunde en mängd artiklar väljas ut. En stor mängd kunde sedan väljas 

bort på grund av att de inte var inom önskat område eller bedömdes som relevanta. Därefter 

studerades innehållsförteckningen och sammanfattningen för att kunna göra ytterligare urval. 

Publikationerna studerades sedan i sin helhet för att därefter genomföra den sista rensningen.  

2.3.2 Ostrukturerade intervjuer  

Metoden för intervjuer och observationer kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 

Kvalitativa data samlas i huvudsak in när syftet är att ta reda på människors syn och upplevelse 

för olika ändamål (Nationalencyklopedin, u.å.). Kvantitativa data är av numerisk karaktär som 

insamlats med hjälp av olika mätningar och därefter statiskt bearbetats och organiserats i 

exempelvis tabeller och grafer (ibid).  

Ostrukturerade kvalitativa intervjuer gjordes baserat på den information som söktes och gjordes 

utifrån information som saknades under uppbyggnad av nulägesanalysen. Vid varje intervju 

frågades även om informationen fick användas i rapporten, om nej uteslöts innehållet. Detta 

enligt Harvards referenssystem (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.).  

Nedan listas de ostrukturerade intervjuer som gjordes, samtliga ägde rum i Scanias lokaler i 

Södertälje under tidsperioden för examensarbetet. 

Identifiera problem Definiera sökord Samla in data

Analysera insamlad data Tolka och sammanställ 
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Sourcing Manager Projects. Inköpare av plåtartiklar (Scania CV AB) 

Kontinuerliga samtal fördes med inköpare för att få en ökad förståelse när det gäller 

prisuppskattning och vilka faktorer som tas hänsyn till.  

Senior Engineer. Expertis inom stål (Scania CV AB) 

Kontinuerliga samtal fördes med expert inom materialet stål. Detta för att möjliggöra för en 

utveckling av konstruktionen baserat på rätt materialegenskaper. 

Konstruktörer (Scania CV AB) 

Inledande samtal fördes med bland annat konstruktör av dagens styrkolonnsfäste. Olika för- 

och nackdelar med olika utformningar på referenskoncept diskuterades och utvärderades. De 

konstruktörer som intervjuades var nedanstående.  

 Senior Engineer  

 Design Engineer  

 Development Engineer  

VD (Be-Ge Plåtindustri AB) 

Kontinuerliga samtal fördes för att få en ökad förståelse när det gäller presstillverkning och 

vilka faktorer som tas hänsyn till.  

Se bilaga 4 för en sammanställning av intervjuerna. 

2.3.3 Observation  

Observationer gjordes för att identifiera utvecklingsområden. Deltagande observationer innebär 

att lyssna, fråga, se och möjligheten att uppleva användarnas situation (Wikberg Nilsson, 

Ericson, & Törlind, 2016). Processen som användes för att utföra observationen är enligt 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlinds (2016, s.85) metod bestående av fem steg: 

1. Identifiera användarna som är berörda. 

2. Berätta för de berörda parterna vad materialet är tänkt att användas till och be om 

tillåtelse för att samla in material/foton eller liknande.  

3. Under deltagandet: Be användarna beskriva hur och varför de gör varje moment. 

4. Tacka för möjligheten att ha fått delta och be att få återkomma vid ytterligare ett tillfälle 

om så behövs.  

5. Diskutera observationen och fundera kring förvånade moment, situationer eller annat 

som dök upp under observationen.  

Befintligt koncept  

En observation genomfördes i en av Scanias lokaler där befintligt koncept som även är 

referenskonceptet av styrkolonnfästet, finns framställt i riggar. Det vill säga, förarplatsen är 

uppbyggd för att ge en visuellbild av nuläget. Genom att studera riggen med referenskonceptet, 

kan användbar information hämtas in för att kunna genomföra genereringsfasen på bästa sätt. 

Nulägesanalysen bygger på observationen av befintligt koncept, se bilaga 5.  

Se bilaga 6 för en sammanställning av observationen. 

2.3.4 Fallstudie 

En fallstudie utfördes på Scania baserat på den insamlade informationen. Resultatet av 

fallstudien analyserades, slutsatser gjordes och slutligen gavs rekommendationer. 
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Under arbetets gång utnyttjades möjligheten till att ha två handledare på följande vis. 

Handledare på skolan fick se över den vetenskapliga delen medan handledare på företaget fick 

hjälpa till med att se till att fallstudien fortskred i önskad riktning för projektet.   

I Figur 3 presenteras en illustration av fallstudien.  

 

Figur 3. Grafisk illustration av processen för fallstudien (Emma Sjöblom, 2017) 

För teori bakom tillämpade verktyg i fallstudien, se bilaga 7.  

2.4 Granskning av metod 
Det är viktigt att bedöma och säkerhetsställa reliabilitet och validitet. Reliabilitet står för hur 

tillförlitlig en mätning är, det ska ge samma resultat oberoende av vem som utfört 

undersökningen. Validitet däremot innebär att undersökningen mäter det som det är tänkt att 

mätas (Studeravidare.se, 2014) och är framförallt viktigt vid två olika tillfällen, när en 

undersökning utformas och när undersökningen bedöms (MDH, 2014). Reliabiliteten utgör 

metoden för hur undersökningen mäts.  

Validiteten är särskilt viktig när ett önskat resultat är att kunna generalisera det framkomna 

resultatet (MDH, 2014). Det tas upp två tumregler som är bra att ha med sig i sina 

undersökningar, hög reliabilitet medför ingen garanti av hög validitet medan hög validitet är en 

förutsättning för hör reliabilitet (MDH, 2012). 

All information som kommer till kännedom bör behandlas utifrån de källkritiska principerna, 

särskilt information från internet. Den första principen som Thurén och Strachal (2011) tar upp 

är äktheten. Det bygger på att försöka upptäcka eventuella förfalskningar som exempelvis 

ursprungsbeteckning, bilder och meriter. Den andra principen är tid och handlar om att i största 

mån komma över information som är nedtecknad i nära anslutning av den inträffade händelsen, 

detta på grund av att det är väldigt vanligt att glömma viktiga detaljer. En källa med en aktuell 

tidpunkt kan också ge större trovärdighet. Den tredje principen är beroende och handlar om att 

Generering

• Nulägesanalys

• Funktionsanalys

• Kravspecifikation

• Idégenerering

• Konceptgenerering

Realisering

• Fyrstegsmetoden

• 3D- modell 

Utvärdering

• FMEA

• DFx

• FEM- analys

Vidareutveckling

• Renderade bilder

• Måtsatta ritningar

• Tillverkningsbeskrivning

• Prisuppskattning

• Investeringsuppskattning
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försöka finna fler källor som påstår samma sak, detta för att öka trovärdigheten ytterligare. Det 

är även rekommenderat, att i de fall som går, gå till den primära källan istället för den sekundära. 

Den fjärde och sista principen är tendens och handlar om att vara uppmärksam för om 

skribenten ifråga vinklat det som skrivs och därmed förvränger informationen och får den att 

peka i en annan riktning. Detta kan hända då skribenten har en personlig relation till det skrivna. 

Ovan nämnda principer kan sammanfattas till nedanstående (Thurén & Strachal, 2011): 

 Äkthet 

 Tid 

 Beroende 

 Tendens 

Thurén och Strachal (2011) tar vidare upp att ett bra tillvägagångssätt för att upptäcka och samla 

information är att använda sig utav databaser. Det gäller också att komma ihåg att bara för att 

två olika källor säger olika saker behöver källorna i sig inte vara felaktiga. Det kan istället bero 

på att de använder sig utav olika definitioner, vilket i sin tur speglas beroende av vilket 

perspektiv som ges. Det viktigaste är att skapa sig en inställning som inger försiktighet och inte 

acceptera allt som står i skriven text utan att göra en viss undersökning.   

Kothari (2004, s.111) anser att graden av tillförlitlighet kan testas utifrån följande faktorer. 

 Vem samlade in datan? 

 Vilka var källorna för datan? 

 Samlades datan in genom en tillförlitlig metod? 

 När samlades datan in?  

 Var den som sammanställde datan partisk?  

 Vilken noggrannhet efterfrågades? Uppnåddes det? 

De principer som Thurén och Strachal (2011) stämmer bra överens med de faktorer som Kothari 

(2004) presenterar. Detta medför en större säkerhet när det gäller trovärdigheten för ett bra 

tillvägagångsätt.  
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3 Teoretisk referensram  
I följande kapitel presenteras den bakomliggande teorin för att möjliggöra genomförandet av 

projektet.  

3.1 Material 
Stål, aluminium och koppar vanliga materialen vid pressning (Swedishtool, 2015).  

Det finns en mängd olika stål som lämpar sig olika beroende på användningsområde och kan 

indelas utifrån olika principer, i vissa sammanhang skils handelsstål och specialstål åt. 

Handelsstål har väldigt låg legeringshalt till skillnad mot specialstål (Edström, u.å.). En annan 

indelning är legerat och olegerat stål och det uttrycks genom Europastandarden SS-EN 10020 

och halten kan avläsas med hjälp av en tabell (Leijon, 2014). 

I Tabell 1 presenteras generella värden för ”high carbon steel” (CES, 2016). ”High carbon 

steel” betyder inte samma sak som höghållfasta stål men högre kolhalt ger en högre hållfasthet. 

Det finns dock även andra sätt att kompensera kolhalten, till viss del, exempelvis med andra 

legeringselement1.   

Tabell 1. Materialdata för High carbon steel (CES, 2016) 

High carbon steel 

Egenskaper Värde 

Kostnad 4,96–5,06 SEK/kg 

Sträckgräns 400 - 1,16e3 MPa 

Draghållfasthet 550 - 1,64e3 MPa 

E- modul  200–215 GPa 

Skjuvmodul  77–84 GPa 

Utmattningshållfasthet vid 107 cykler * 281–606 MPa 

Töjning 7–30% spänning 

När det gäller val av material har Scania två olika standarder. En standard som heter ”Guide for 

flat products of cold- rolled steel” vilken är för kallvalsad plåt (Annergren & Sieurin, 2016). 

Den andra standarden heter ”Hållfasthetsklasser – Platta formvaror av stål” och gäller för 

varmvalsad (Annergren & Sieurin, 2016).  Standarderna bygger på de internationella 

standarderna.  

Varmvalsad plåt är normalt billigare än kallvalsad plåt (Annergren & Sieurin, 2016). Detta som 

följd av att tillverkningssteget att kyla plåten kan elimineras och därmed minska kostnaden för 

framställningen. Varmvalsad plåt används för konstruktioner med väldigt höga krav som till 

exempel broar. Det är dock inte enkelt att framställa (tunnplat-bandstal, 2017). En kallvalsad 

plåt kan få en ökad hållfasthet vid formning av materialet, det är även förhållandevis enkelt att 

forma plåten till önskad form. En stålsort som lämpar sig bra för både bockning och pressning 

är tvåfasstål (ibid). Tvåfasstål underordnas under kategorin kallvalsad plåt och har en förmåga 

att deformationshärda och varmhärda. Detta medför ett resultat som gör att sträckgränsen ökar 

betydligt vid både bockning och pressning (Tunnplåtsspecialisten, u.å.).  Kallvalsad plåt har 

bättre ytkvalitet och således en högre utmattningsgräns än varmvalsad plåt (Annergren & 

Sieurin, 2016). 

                                                 
1 Senior Engineer. Scania CV AB. 2017-02-28. 
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Det kan vara användbart att konstruera med mjukt stål när formnings- och 

pressningsegenskaperna bedöms vara viktigare än hållfastheten hos materialet. När det gäller 

valet av DC01- DC06 kan det göras på en stigande skala där DC01 används för bland annat 

enklare pressning medan DC06 används för mer avancerad pressning (Tunnplåtsspecialisten, 

u.å.). I Tabell 2 presenteras värden som kommer ifrån (Swedish Standards Institute, 2016).   

Tabell 2. Materialdata för mjukt stål (Swedish Standards Institute, 2016) 

Mekaniska egenskaper – Mjuka stål 

SS EN 10 130 Sträckgräns Re  (MPa) Brottgräns Rm  (MPa) 

DC01 140/280 270/410  

DC03 140/240 270/370  

DC04 140/210 270/350  

DC05 140/180 270/330  

DC06 120/170 250/330  

DC07 100/150 250/310 

Stål 92 158 är ett höghållfast stål med hög sträckgräns och mycket god pressbarhet (Annergren 

& Gustafsson, 2016). Det finns två olika typer, ett obehandlat och ett normaliserat, 92158–0 

och 92158–01.  

I Tabell 3 presenteras materialdata för mjukt stål och höghållfast stål. Materialdata kommer 

ifrån Scanias materialbibliotek.  

Tabell 3. Materialdata för mjukt- och höghållfast stål (Scanias materialbibliotek) 

Beskrivning Mjukt stål2 Höghållfast stål3   

Sträckgräns 210 Mpa 400 Mpa 

Densitet 7.8 x 103 kg/m3 7.8 x 103 kg/m3 

3.1.1 Konstruktionsråd  

SSAB (2010, s.1.7) tar upp ett antal olika konstruktionsråd vid tillverkning av lättare detaljer. 

 korrekt lastunderlag och noggrann dimensionering. 

 ta bort kritiska svetsförband genom t.ex. att använda större plåtfält, kallforma eller 

gjuta lokala insvetsnings detaljer samt geometrisk formoptimering av konstruktionen 

varvid svetsförband m.m. placeras i lägre påkända områden.  

 utnyttja tjocklekseffekter. (Tunnare material kan i sig innebära längre livslängd). 

 ökning av svetskvalitet genom att utnyttja t.ex. förbättringsmetoder, fogmetoder, bättre 

svetsprocesser m.m. 

 effektiva och processkontrollerade tillverkningsmetoder.  

 kostnadseffektiva metoder för produktionskontroll.  

Det är viktigt att placera materialet i en konstruktion, där det gör bäst nytta. SSAB (2010, s.3.6) 

tar vidare upp ytterligare konstruktionsråd. 

                                                 
2 Scanias materialbibliotek. Catia V5. Library. STD General structural steel. Steel – DC01 – SS-EN 10130. 

Properties. Analysis. 
3 Scanias Materialbibliotek.Catia V5. Library. STD Special steel. Steel – 92158-01- STD4501 – Normalized, 

Sheet, Flat bar 0-16 mm. Properties. Analysis.   
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 Ta upp krafterna i plåtens plan för effektiv användning av höghållfast stål. 

 Styvheten hos ett konstruktionselement påverkas av minskad plåttjocklek.  

 Lämplig utformade avstyvningar höjer bärförmågan hos plåtfält med avseende på 

buckling.  

 Undvik anvisningar (svetsningar, hål etc.) i högt utmattnings påkända områden. 

Använd mekaniska förband istället för svetsförband, till exempel skruvar och nitar.  

 Kanter och kantkvalitet är av stor vikt gällande utmattningsegenskaperna. Laser- och 

plasmaskärning är att föredra framför skurna och slittade kanter.  

 Om konstruktionen är utsatt för korrosiv miljö sänks utmattningshållfastheten drastiskt, 

i sämsta fall kan en reduktion på 40 % erhållas.   

3.1.2 Legering 

Det vanligaste legeringsämnet i stål är kol. Det är tack vare innehållet av kol som stålet kan 

härdas till önskad hårdhet, vilket bland annat kan uppnås genom värmebehandling (Edström, 

u.å.).  

Vid val av legering finns det en mängd olika faktorer som bör ligga till grund för valet (Sapa, 

2009). Sapa (2009, s.29) tar bland annat upp nedanstående faktorer.  

 Hållfasthet 

 Ytutseende 

 Egenskaper vid bearbetning (skärande eller plastisk) 

 Svetsbarhet 

 Produktionsekonomi 

Beroende på vad användningsområdet är kan de olika faktorerna behöva anpassas en aning för 

att stämma överens med det specifika fallet (Sapa, 2009).   

3.2 Tillverkning 
Nedan beskrivs tillverkning i form av pressmetoder. 

Djuppressning, djupdragning, dragpressning och sträckpressning är olika pressmetoder för att 

forma en plåt till önskad form (Nationalencyklopedin, u.å.).  

Tillverkningskostnaden definieras enligt Nationalencyklopedin som de förbrukade resurserna 

för den färdiga varan, till exempel material, arbetsinsatser och inköpta halvfabrikat från andra 

leverantörer. Minskade tillverkningskostnader kan uppnås med flexibilitet genom 

modularisering (Osullivan & Fanuc, 2016). 

Det finns en mängd olika begrepp som ingår under namnet pressning bland annat bockning, 

håltagning, prägling och sammanfogning. Metoden för pressning är inte omfattande. Maskinen 

som används för pressningen använder stor kraft för att skapa den önskade formen i plåten. 

Kraften som maskinen applicerar bestäms av tjockleken på materialet, vilket material det är och 

vilken som är den önskade formen. Verktyget som används tas fram helt beroende av den 

komponent som önskas framställas och medför därmed stora verktygskostnader (Gnosjoregion, 

u.å.). Det som anses som den mest kritiska delen i tillverkningsmetoden är kraften som krävs 

för att pressa plåten (Qimtek, u.å.).  

Figur 4 illustrerar hur ett material kan pressas till önskad form. Det är två sidor av 

verktygsformen, punch är ”insidan” av formen och die är dynan och formens ”utsida”. I mitten 

av de två formarna placeras blank som är materialet som ska formas, det vill säga plåten. En 
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blank holder håller fast materialet för att det inte ska röra sig. I den nedre verktygsformen är 

det en hålighet för att materialet ska kunna formas till önskad form och nå önskat resultat 

(Schuler, 1998).   

 

Figur 4. Principskiss för pressformning (Schuler, 1998) 

Det kan se lite olika ut beroende på önskat resultat. Figur 5 visar en plåt som formas till önskad 

form genom pressning (Schuler, 1998).  

 

Figur 5. Principskiss för pressformning (Schuler, 1998) 

En genomtänkt konstruktion medför en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Enligt Sapa 

(2009) kan en konstruktion effektiviseras ur ett tillverkningsperspektiv genom att bland annat 

använda enkla, mjuka former och radier för att undvika skarpa hörn. 

Pressbockning är en användbar metod vid tillverkning av enklare bockningar i större serier 

(Sapa 2009). Swerea (2002) tar upp några faktorer när det gäller tillämpning av pressmetoder 

som tillverkningsteknik. Verktygskostnad, maskinkostnad och produktionstakten anses väldigt 

hög, även hantering av seriestorlek. Vidare skiljs drag- och sträckpressning åt, dragpressning 

är när produkten följer med verktyget medan under sträckpressning låses produkten fast under 

tillverkningsprocessen (Swerea, 2002). Borttagning av överflödigt material kan vara lämpligt 

att göra efter att materialet formats. Beroende på hur höga toleranser som finns på detaljen kan 

hål göras både före och efter pressningen4. När produkten är färdig och eventuella externa 

detaljer är monterade, exempelvis svetsmutter, är det vanligt att nästa steg är ytbehandling, till 

exempel anodisering (Swedishtool, 2015) eller lackering.  

Pressning kan användas med motiveringen att minska volymen på materialet som är tänkt att 

användas. Hur stor graden av uppfyllnad är när det gäller resultatet av att pressa en detalj är 

                                                 
4 VD. Be - Ge Plåtindustri AB. 2017-04-25. 
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mycket upp till verktygskonstruktör och teknikerna som arbetar med utförandet (Granström, 

Furvik, Sperle, & Hallström, u.å.). Livslängden för ett pressverktyg beräknas hålla väldigt länge 

och många gånger uppskattningsvis uppemot en miljon cykler. Genom att se till att detaljen har 

släppvinklar samt anpassa storlek på radier, pressningsdjup och försänkningarna i materialet 

kan tillverkningsmetoden bli mer effektiv5. 

Det finns enlig Granström (u.å.) ett antal olika faktorer som ett lyckat resultat kan bero på, bland 

annat:  

 Detaljens form 

 Deformationshårdnande 

 Verktygsmaterial  

 Stämpelhastighet 

 Tillhållarkraft 

Många industrier som använder sig av presstillverkning använder sig av kombinationer av drag- 

och sträckpressning samt prägling (Granström, Furvik, Sperle, & Hallström, u.å.). Det finns en 

risk att materialet kan återfjädra, detta på grund av att det kan uppstå dragning och sträckning i 

materialet under presstillverkning. De olika förhållandena kan även uppstå samtidigt (SSAB, 

2010). Bockning och djuppressning är vanliga tillverkningsmetoder för volymproduktion, 

övriga metoder är mer vanliga för prototyper6. 

3.2.1 Buckling 

Knäckning eller buckling som det kallas för plåtkonstruktioner, innebär att materialet vid ett 

visst skede förlorar den ursprungliga formen. Detta sker när förmågan att ta upp laster minskar 

och resulterar i knäckbildningar (Nationalencyklopedin, u.å.). Det är speciellt viktigt att ta 

hänsyn till buckling när materialet övergår till en mindre tjocklek och högre spänning. När 

buckling har uppstått kan dock tvärsnittet fortsätta att ta upp laster (SSAB, 2010).  

3.2.2 Sträckning 

En ökad hållfasthet är någonting som är väldigt önskvärt på grund av att det kan medföra att 

komponenterna som följd av det kan göras lättare. Det medför dock vissa andra risker i samband 

med liknande former av omkonstruktion, det kan exempelvis finnas risk för längdförändringar 

i olika delar av konstruktionen. När det gäller kallformning kan det exempelvis vara fördelaktigt 

att använda plåten i kallbearbetat skick istället för i glödgat. Därmed minskas riskerna med 

förändringar i materialet (Leijon, 2014).  

3.2.3 Deformationshärdning 

En bestämd deformation och växlande temperaturfält bidrar till en stor mekanisk belastning när 

det bland annat gäller hållfastheten för materialet (Carlsson, u.å.).  

Kalldeformation medför en ökning av hållfastheten. Det finns stor risk för brott i materialet och 

sprickbildningar om deformationen blir för stor. Detta på grund av att hållfastheten kan bara 

öka en begränsad mängd, på grund av en förutbestämd formförändringsmöjlighet 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

                                                 
5 VD. Be - Ge Plåtindustri AB. 2017-04-25. 
6 VD. Be - Ge Plåtindustri AB. 2017-04-05. 
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3.3 Kostnad 
En kostnad kan beskrivas enligt Nationalencyklopedin som värdet av alla de faktorer som krävs 

för att framställa en vara. Kostnad som sådan är ett stort begrepp som kan innehålla en mängd 

olika varianter och tolkningar (Sundin, 1989). 

Det finns ett stort samband mellan kostnad och kvalitet. En förbättrad kvalitet kan bidra till 

ökad lönsamhet, vilket även kan medföra andra positiva effekter. En bristande hantering när det 

gäller kvaliteten kan medföra många fel i, till exempel, tillverkningen (Bergman & Klefsjö, 

2008). Det är billigare att göra rätt från början, istället för att behöva göra radikala förändringar 

och exempelvis återkalla mängder av felaktiga produkter på grund av något fel.   

Sapa (2009, s.157) tar upp viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller kostnadsbesparingar, 

bland annat:  

 Legering 

 Profilutformning 

 Ytklass 

 Toleranser 

 Ytbehandling 

 Återvinning 

Genom att regelbundet se över dessa faktorer kan priserna reduceras. 

En lönsam strategi för framtagning av ett nytt koncept är användandet av topologioptimering. 

Det är viktigt att ta hänsyn till att konstruktionen behöver anpassas för metoden och utvecklas 

med hänsyn till laster och tillverkningssätt (Risberg, u.å.). Metoden kan vara lämplig att 

kombinera med formoptimering och/eller storleksoptimering (Jonsson & Persson, 2006).  

Det är vanligt att företag använder sig av en avskrivningstid för verktygskostnaden. Den 

kostnaden brukar vanligtvis fördelas över 3 – 5 år7.  

3.4 Slöseri  
Tid, kostnad och kvalitet anses som faktorer som kommer före fokus på minimering av spill 

(Lu et.al., 2017). Industrier, speciellt stora, arbetar med att se över aktuella processer vad gäller 

energiförbrukning (Papasidero, Pierucci, & Manenti, 2015).  

Det finns en mängd nyckelfaktorer när det kommer till minimering av slöseri, bland annat (Liu 

et.al., 2015):  

 Design för återanvändning 

 Design för materialoptimering 

 Design för optimering av materialinköp 

 Design för nedmontering och flexibilitet 

Vilka faktorer som behöver användas och tas hänsyn till under konstruktionsarbetet beror på 

typ av konstruktion. Det kan vara lämpligt att ta en faktor i taget och fundera igenom huruvida 

det påverkar konstruktionen eller inte. Nedmontering exempelvis, om konstruktionen inte 

behöver monteras ned behöver heller inte faktorn tas hänsyn till.  

                                                 
7 Inköpare. Scania CV AB. 2017-04-26. 
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3.5 Sammanfogning 
Nedan presenteras det insamlade materialet kring sammanfogning.  

Scania har ett arbetssätt som är centrerat kring standarder och riktlinjer. När det gäller val av 

hållfasthetsklass beskrivs det på ett överskådligt sätt där rätt hållfasthetsklass kan läsas av med 

hjälp av en tabell. Hållfasthetsklassen är baserad på sträckgränsen. Respektive värdeklass 

beskrivs när det gäller vilka värden som ska tillhöra vilken klass. Scania har även ett lexikon 

där ord beskrivs enligt de riktlinjer som Scania följer begreppen.  

3.5.1 Svetsning 

Svetsning är en sammanfogningsmetod som skapar en permanent förbindelse mellan två olika 

material (Bonde-Wiiburg, 2000). Det finns en mängd olika typer av svetsning.  Det används 

huvudsakligen för metalliska material men fungerar även för termoplaster, för att nämna ett 

exempel (Hannerz, u.å.).  

Det är viktigt att grundmaterialet, hur svetsen ska placeras samt vilken svetsmetod som ska 

användas, väljs beroende av varandra. Detta för att uppnå bästa möjliga resultat (Bonde-

Wiiburg, 2000).  

För att skapa en bra svetsstrukturer krävs det jiggar/svetsfixturer för att kunna uppnå önskat 

resultat. En fixtur kan enligt Nationalencyklopedin vara användbar för att hålla fast materialet 

i verktyget under bearbetningen.  En fixtur beskrivs enligt Scania Lexicon som en anordning 

där en komponent kan framställas i exakt position (Scania CV AB, u.å.). Det kan även kallas 

för jigg och är en anordning där verktygsstycket spänns fast samtidigt som verktyget styrs i 

förhållande till arbetsstycket. Detta medför möjlighet till att en hög precision och repeterbarhet 

kan levereras vid tillverkningen (Nationalencyklopedin, u.å.).  

Det är i en del fall mest användbart med manuella lösningar medan de i andra kan passa bättra 

med en lösning som involverar styrsystem och robotar. Detta för att exempelvis effektivisera 

att materialet matas fram på ett mer effektivt sätt. Det är väldigt viktigt att göra noggranna 

bedömningar angående tillverkningen av en fixtur, då det krävs en hel del eftertanke för att få 

den att bli både hållbar och kostnadseffektiv (Gnosjoregion, u.å.).  

3.5.2 Skruv och mutter 

Det finns höga krav på alla typer av skruvförband och det är viktigt att det inte uppstår haveri 

under väldigt lång tid. Det är exempelvis väldigt viktigt att de klarar av yttre belastningar när 

det gäller tvärkrafter och axialkrafter, temperaturer med flera (Swedish Fasters Network, u.å.).  

Skruvar utvecklas främst av två skäl, för att klara av den krävande påfrestningen och för att 

minska på kostnaden. Det är i de allra flesta fall dyrare att få skruven monterad på önskad plats 

än kostnaden för själva skruven (Olsson, 2006).   

Det finns en mängd olika skruvhuvud och muttervarianter, utöver detta finns det även 

standarder för bland annat skruvlängd, dimensioner för muttrar med mera.  Några exempel på 

skruvhuvud är sex-kantskruv, spårskruv, krysskruv, in-sexskruv och torx-skruv (ibid).  

Det anges vanligtvis även vilken hållfasthet skruvar och muttrar har. De kan givetvis gå sönder 

på grund av att de inte klarar av den påfrestning som de ställts inför och då gör dessa det vid 

den svagaste länken till exempel den bärande gängan mot muttern.  
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Beräkningen för huruvida skruven och muttern håller eller är anpassad för tänkt 

användningsområde går att beräkna manuellt. Det finns dock allt som oftast en standard där 

lämplig skruv och mutter för en viss påfrestning beskrivs.  

Det finns även andra typer av skruvar och muttrar som till exempel presskruv, pressmutter, 

svetsskruv och svetsmutter.  

 Presskruv beskrivs enligt Scania Lexicon som en skruv där stamöverdelen är den del 

som pressas fast i ett hål. De räfflor som finns på stammen ska förhindra att skruven 

vrider sig när åtdragning av muttern sker (Scania CV AB, u.å.).  

 Pressmutter beskrivs enligt Scania Lexicon som en mutter med en kort hals, denna 

pressas sedan fast i ett hål. Det finns räfflor på halsen, vilket ska förhindra vridning av 

muttern vid åtdragning av skruven (Scania CV AB, u.å.).  

 Svetsskruvar lämpar sig bäst att använda i stora serier. Det är främst på grund av det 

faktum att det krävs en specialutrustning för att fullfölja användningen av svetsskruvar. 

Svetsskruvar är till för att svetsas fast på plåt (Tornmalm & Johansson, 2012). 

 Svetsmuttrar finns i olika utföranden och finns i olika dimensioner. Det finns till 

exempel svetsmuttrar med och utan gängor och olika storlekar (Annergren & Johansson, 

2015) . 
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4 Fallstudie 
I följande kapitel beskrivs den tillämpade lösningsmetodiken baserat på den framtagna teorin. 

Här presenterads hur projektet faktiskt genomfördes.  

4.1 Gantschema 
Det verktyg som användes för att strukturera upp arbetet var Gantt- schema. Verktyget 

användes med huvudsyfte att stämma av projektets framfart mot tidsplanen, för att uppdatera 

om aktuell status på projektet. För fullständigt Gantt- schema se bilaga 3.  

4.2 Nulägesanalys 
En nulägesanalys har genomförts för att öka förståelsen av problematiken samt att få en inblick 

i tanken med befintligt koncept. Referenskonceptet är tillverkat i stål och består av ett antal 

delar som bland annat sammanfogas med svetsförband. Montering av skruvförband sker i 

produktionen i Södertälje.  

Alla artiklar kommer ifrån samma leverantör, vilket anses väldigt fördelaktigt.   

För komplett nulägesanalys se bilaga 5.  

4.3 Funktionsanalys 
Genom att identifiera de olika funktionerna ökas förståelsen ytterligare. En illustration av 

funktionsanalysen presenteras Figur 6.  

 

Figur 6. Funktionsnedbrytning (Emma Sjöblom, 2017) 

4.3.1 Funktionsnedbrytning  

För att öka förståelsen ytterligare kring de ingående komponenterna runt referenskonceptet 

gjordes en funktionsnedbrytning. För komplett funktionsnedbrytning se bilaga 8, där 

presenteras även vilka komponenter som berörs av lösningen och en visuell bild av 

omgivningen.   

Huvudfunktion: 
Bära komponenter

Delfunktion

Medge hållbarhet

Medge 
kostnadseffektiv 

tillverkning

Medge 
användarvänlighet

Stödfunktioner

Inneha låg totalvikt

Medge enkel 
montering

Medge stabilitet
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Tanken är att identifiera respektive komponents uppgift och hur varje komponent beror av 

varandra. Systemet begränsades till de ingående komponenterna i referenskonceptet. De 

komponenter som är beroende av en komponent utanför systemet, ritades in med en pil iväg 

från respektive komponent.  

Huvudfokus med momentet var att se över alla komponenters funktioner och om funktionerna 

går att ersätta med någon annan komponent. En annan infallsvinkel var även att se över 

möjligheten med att slå ihop flera olika funktioner och/eller komponenter och ersätta dessa med 

en eller flera nya.  

4.4 Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades för att sätta mätbara värden på vad som gäller för 

konstruktionen. De primära kraven är först och främst att fokusera på möjligheten att minska 

vikten och kostnaden, då detta är huvudfokus med projektet. Framtaget koncept jämförs med 

det som presenteras i nulägesanalysen. För komplett kravspecifikation med mätbara värden se 

bilaga 9. 

Monteringen kommer att ske i produktionen i Södertälje. Monteringen ska vara möjlig att 

genomföras av en person och eventuella fästelement som placeras ska vara möjliga att dra fast 

med fullt moment på en gång.  

När det gäller att konstruktionen inte får överstiga önskade mått menas det att konstruktionen 

ska konstrueras inom befintligt gränssnitt. Det betyder att alla komponenter som fästs på 

konstruktionen ska i högsta grad vara möjliga att placeras på samma position. 

Säkerheten är även någonting som finns i beaktan då det ska vara möjligt att montera 

konstruktionen på Scanias produktion i Södertälje utan att vassa kanter eller liknande kan 

komma att skada montören. Det är även prioriterat att utveckla en konstruktion där inga vassa 

kanter eller liknande riskerar att skada en förare vid exempelvis kraftig inbromsning eller krock.  

4.5 Generering  
I följande kapitel presenteras det som tillhör genereringsprocessen, det vill säga idé och 

konceptgenerering.  

4.5.1 Idégenerering 

Idégenereringen bestod av de olika metoderna; stop and go, brainstorming och braindrawing. 

Det vill säga, både idéer i form av text och skisser är en del av genereringen. Se bilaga 10 för 

en mer detaljerad beskrivning av idégenereringen. 

Här börjar termerna som bordet, benet och L- profil användas. I Figur 7 illustreras en förenklad 

skiss över vad de olika delarna innebär, bilden är visualiserad framifrån och från sidan. L – 

profilen är den bakre gråa delen och ser ut som ett L från sidan, bordet är den övre vågräta, blåa 

delen på T:et och benet är den lodräta, orangea delen.  
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Figur 7. Förenklad illustration av ingående huvudkomponenter (Emma Sjöblom, 2017) 

I ett första steg i genereringsfasen skissades idéer ned fritt, helt utan begränsningar för att 

försöka fånga in alla tänkbara varianter. Därefter skissades möjlig arbetsyta upp, detta för att 

skapa en visuellbild över vilken yta som finns till förfogande. Detta gjordes inte på en detaljnivå 

som att identifiera skruvhål och liknande utan snarare identifiering av de yttersta måtten för att 

skapa en storleksuppfattning av möjligheterna för konceptet.   

I det kommande steget identifierades omgivningen ytterligare, det vill säga hur mycket 

komponenter finns i närheten, vart är de placerade och vad finns det för möjligheter att röra sig 

inom. En del av idégenereringen var även tillägnad till det befintliga konceptet för att undersöka 

om det är möjligt att minimalt förändra konstruktionen för att möjliggöra tillverkning genom 

pressformning.   

En annan viktig del för att skapa förståelse av konsekvenserna att utforma konstruktionen på 

olika sätt är att fundera över vilka krafter som uppstår i olika fall. För att skapa en ökad 

förståelse gjordes en överskådlig identifiering av hur krafterna blir i de olika fallen och hur de 

kan påverkas av olika utföranden.  

För att kunna komma fram till ett idéval genomfördes en aktivitet där idéerna delades in utifrån 

tre kategorier med specifika egenskaper. Detta sett utifrån ett monteringsperspektiv. 

Denna aktivitet strukturerades upp genom att varje grupp hade ett tilldelat A3 papper och de 

redan framtagna idéerna delades in under respektive grupp. Därefter påbörjades arbetet med att 

kombinera och komplettera med idéer för att i slutändan kunna ta fram en grupp som utgör 

idévalet.  

Det resulterade i sex stycken olika idéprinciper som är bestående av de idéer som ansågs 

relevanta att gå vidare med i processen utifrån de grupperade idéerna på A3 papperna. Dessa 

principer låg till grund för framtagningen av koncepten. Koncepten som tas fram bygger på en 

eller fler idéprinciper. 

4.5.2 Konceptgenerering 

I följande kapitel presenteras konceptgenereringen. Se bilaga 11 för en mer detaljerad 

beskrivning av konceptgenereringen.  
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De sex olika idéprinciperna låg till grund för framtagning av koncepten tillsammans med de tre 

olika inriktningarna på genereringen.  

För att på bästa sätt kunna visualisera en bild av de idéer som utvecklas till koncept togs en mall 

för konceptframtagning fram. Mallen består av fyra olika vyer, ISO, Front, Right och Top med 

minimal omgivning. När koncepten började bli mer utarbetade, gjordes grova skisser av 

koncepten i caden för att få en mer visuell bild. Därefter utarbetades koncepten ytterligare, i 

den grad att en förståelse för hur konceptet är tänkt att se ut, kan förmedlas. I detta steg är 

omgivningen inte relevant, utan fokus är på att få upp konceptens huvudsyfte och kan i nästa 

steg anpassas efter aktuell omgivning.  

4.6 Realisering 
I följande kapitel presenteras realiseringen av konceptet genom konceptval och optimering samt 

materialval. 

4.6.1 Konceptval  

Konceptvalet är bestående av en tillämpning av fyrstegmetoden som presenteras nedan.  

4.6.1.1 Fyrstegsmetoden 

De framtagna koncepten utvärderas med hjälp av utvärderingsverktyget fyrstegsmetoden. 

Referensen i utvärderingen är dagens konstruktion som beskrivs närmare i nulägesanalysen. En 

mer detaljerad beskrivning av konceptvalet presenteras i bilaga 12. 

Nedanstående fyra bedömningspunkter används för att kunna göra valet kring vilket koncept 

som anses ha högst potential i förhållande till kraven. 

1. Bedömning av lämplighet 

2. Bedömning av teknikinnehåll 

3. Bedömning av kravspecifikation 

4. Utvärdering med hjälp av Pughs metod. 

De första tre stegen resulterade i att en hel del icke aktuella koncept sorterades bort. En del av 

de framtagna idéerna längst utvecklingen slogs samman och grundar sig på de tidigare 

framtagna koncepten. I steg fyra när det var dags att göra Pughs Matris fanns det tre olika 

koncept kvar.  

Utvärderingen av koncepten görs med hjälp av ett referenskoncept. Därefter viktas kraven från 

kravspecifikationen på en skala ett till tre för att bedöma hur viktigt respektive krav är, där tre 

anses viktigast medan ett anses vara minst viktigt. Det blir således den som har högst poäng 

efter viktningen som vinner. Nästa steg innebär att jämföra de framtagna slutkoncepten med 

referenskonceptet för att sedan med hjälp av den poängsumma som blir kunna välja vilket 

koncept som fortsätter att optimeras.  

Resultatet av fyrstegsmetoden blev att koncept två vann och det gjorde det även efter 

övervägande och analys.  

4.6.2 Konceptoptimering 

Ett led i realiseringen är att optimera konceptet med avseende på tillverkning- och 

hållfasthetsperspektiv för att höja värdet av framtaget koncept, se bilaga 13 för realisering av 

konceptet. En viktig del i den utvecklingen är att specificera ned vilka fästförband som är tänkta 

att användas för att fästa samman de två delarna, bordet och benet, till en enhet. Det är också 
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av stor relevans att planera och fastställa vem som kommer att bära ansvaret av 

sammansättningen av delarna, Scanias produktion eller leverantör.  

Anledningen till att det är av värde är på grund av vilken typ av fästförband som kommer vara 

möjliga att använda. Om sammansättningen hamnar under Scanias produktions ansvar är det 

av stor vikt att anpassa detta till någonting som de kan utföra gällande verktyg och 

komponenter. Detta för att underlätta arbetet och på grund av de riktlinjer som erfarna 

konstruktörer på Scania (2017) ger som råd8.   

Med ovanstående som grund gjordes val av fästelement till:  

 Svetsmutter  

 Svetsskruv 

 Flänsskruv 

Antalet fästelement bestäms av hur många komponenter som behöver fästas in på bordet och 

benet. Därutöver tillkommer fästelement för att montera ihop bordet och benet i varandra, 

monteringen för att fästas in mot L-profil är även den densamma som referenskonceptet.  

En viktig del i en konstruktion är att konstruera den rätt med avseende på krafterna som kan 

uppstå i konstruktionen. I den uppdelning som är gjord kommer den övre delen (bordet) att 

fungera som infästning och stöd för komponenterna som monteras på medan den nedre delen 

(benet) kommer att få ta upp de krafter som uppstår. På grund av den uppdelningen konstrueras 

förstyvningar in i materialet för att förstärka den nedre komponenten och därmed öka 

konceptets hållfasthet. I den övre delen vars huvuduppgift inte är att ta upp vertikala krafter kan 

urtag göras för att bespara onödig vikt.   

Framtaget koncept beställdes av Scanias mekaniska verkstad i skala 1:3. L- profilen beställdes 

även i samma skala för att ge en bättre helhetsbild. Se bilaga 14 för modellbilder.  

4.6.3 Materialval 

Enligt direktiv från företaget gäller att ”Materialvalet ska utredas med avseende på 

höghållfasta stål och jämföras med referenskonceptet”. För att kunna utreda hur ett höghållfast 

stål ställer sig jämförs det med ett mjukt stål. Det som har varit högst relevant är sträckgränsen 

för respektive material.   

Två stål valdes för att genom FEM- analys identifiera vilket material som anses bäst lämpat. 

Det ena materialet DC01 (Swedish Standards Institute, 2016), är ett mjukt stål med en 

sträckgräns på 210 MPa enligt Scanias materialbibliotek. Det andra stålet är 92158-01 

(Annergren & Gustafsson, 2016) och har en sträckgräns på 400 MPa enligt Scanias 

materialbibliotek.  Densiteten för båda materialen är 7.8 x 103 kg/m3.  

Tjockleken på materialet kommer att ligga mellan 1 mm och 3 mm och avgörs efter FEM-

analysen. Alla tjocklekar kommer dock inte att beprövas utan utgångspunkten börjar utifrån 1,5 

mm och ändras sedan beroende på resultat.    

4.7 Utvärdering 
I följande kapitel presenteras utvärderingen av konceptet.  

                                                 
8 Development Engineer, konstruktör. Scania Södertälje. 2017-04-06. 
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4.7.1 Failure Modes and Effects Analysis 

Failure modes and effects analysis (FMEA) genomförs för att lyfta fram möjliga orsaker till fel 

för att sedan försöka att minimera, helst eliminera dessa genom att rekommendera och vidta 

åtgärder. Se bilaga 15 för fullständig FMEA. 

FMEA:n delades in utifrån de två huvudkomponenterna bordet och benet. Detta eftersom att de 

påverkas av möjliga fel och effekter på olika sätt. Därefter togs en rekommenderad åtgärd fram 

vilket var FEM- analys för samtliga felsätt. Den vidtagna åtgärden blev också FEM – analys 

och därefter ansågs ingen annan åtgärd nödvändig. Detta på grund av att riskanalysen blev lägre 

än innan åtgärden samt att bedömningen för sannolikheten för upptäckt var av bra karaktär på 

de mest kritiska felsätten enligt allvarlighetsgraden.  

4.7.2 Design for Cost 

Design for Cost (DFC) har hafts i åtanke när det gäller visionen att minimera antalet inblandade 

delar i konceptet. Material som inte fyller en viktig funktion har tagits bort, samma med 

fästelement eller onödiga former på materialet som inte ger ett mervärde till konstruktionen.  

4.7.3 Design for Manufacturing 

Design for Manufacturing (DFM) har legat till grund för varje steg i konceptutvecklingen och 

realiseringen. Detta eftersom att visionen har varit att ta fram en konstruktion som är möjlig att 

presstillverka. En del av de som gjorts för att underlätta tillverkningen är att lägga på 

släppvinklar, på mellan två till fem grader, samt anpassat storleken på radierna, 

pressningsdjupet och försänkningarna i materialet. Det kommer att bidra till en mer effektiv 

tillverkningsmetod.  

4.7.4 Design for Assembly  

Design for Assembly (DFA) har haft stort inflytande under utvecklingsarbetet. Minimalt antal 

komponenter har eftersträvats ur både kost- och viktperspektiv, samma sak gäller antalet 

fästelement. Det är dock svårt att minimera mer än till en viss gräns på grund av det som behöver 

fästas in på konceptet. Komponenterna har även konstruerats för att monteringen ska kunna ske 

på enklast möjliga sätt, när det gäller den nedersta infästningen har dock en kompromiss skett. 

Detta motiveras med att konceptet bara monteras dit en gång, vilket gör det mer acceptabelt för 

en mer tidskrävande montering. Val av fästelement görs med tanke på att skruven/muttern i 

fråga är lättillgänglig och att bra verktyg kan användas vid montering.  

4.7.5 Finita Element Metoden 

Ett av Scanias verktyg för att göra FEM – analys är Catia GAS och är det verktyg som används 

för detta ändamål. Huvudfokus på FEM analysen är att applicera den kraft som uppstår vid 

störst hävarm vid statisk belastning och ta reda på hur bra konceptet klarar av den kraften, 

förutsättningarna presenteras i bilaga 1 (del två). I kraften är säkerhetsfaktorn redan medräknad. 

Värden och ett detaljerat resultat presenteras i FEM – analys, se bilaga 16. 

Beräkningarna görs på de olika materialen och beroende på resultat ändras tjockleken mellan 1 

mm till 3 mm, på grund av att det är intervallet för kallvalsad plåt. 

En viktig förutsättning för ett lyckat resultat är att fastställa en planering för vad som 

beräkningen har för förväntat resultat. Därav presenteras en strategisk struktur för 

beräkningarna i Catia GAS i Tabell 4. Metoden för analysen är baserad på vad som är för avsikt 

att utvärdera och grundar sig dels på de som kom fram i FMEA:n. Den materialdata som 

används till beräkningen presenterades i tabell 4 – under 4.6.3 Materialval.  
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I Tabell 4 presenteras tillvägagångssättet för metoden.  

Tabell 4. Metod för FEM- analys (Emma Sjöblom, 2017) 

Steg  Beskrivning 

1 Testa framtaget koncept i Catia GAS med uppskattade värden. 

2 Dra slutsatser. 

3 Se över urtag, hål, kanter och gör eventuella nödvändiga förändringar med 

exempelvis mesh inställningarna. Ändra lokal mesh?  

4 Beräkna igen, dra slutsatser och upprepa tills resultat är OK. 

5 Ändra framtaget koncept tjocklek. 

6 Upprepa steg 4. 

7 Ändra materialval. 

8 Upprepa steg 4.  

9 Summera resultat och dra övergripande slutsatser.  

10 Gör nödvändiga förändringar på konceptet i CAD:en  

11 Upprepa steg 4. 

Accepterade värden när det gäller FEM- analysen är spänning under sträckgränsen för 

materialen och en deformation på mindre än 1 mm.  

4.8 Vidareutveckling 
I följande kapitel presenteras vidareutvecklingen av konceptet. 

4.8.1 Förändringspotential 

Principerna för DFX verktygen har genomsyrat konstruktionsarbetet och har legat till grund för 

alla konstruktionsbeslut.  

Under realiseringen av konceptet upptäcktes förändringspotentialer som kan bidra till en mer 

effektiv tillverkningsprocess. Se bilaga 17 för komplett dokument med upptäckt 

förändringspotential.  

De justeringar som bland annat är aktuella är:  

 Se över infästningen i L – profilen.  

 Förändra infästningen av benet och bordet för att minska kravet på toleranser. 

 Förändra formen på de armar som går ut från benet för att möjliggöra infästning av 

komponenter samt infästning mot mötande kåpa.  

 Se över om konceptet kan skalas av materialmässigt för att minska vikten ännu mer.  

 Öka på radier genomgående över hela modellen.  

 Kan modellen förändras när det gäller pressningsdjup?  

Se bilaga 18 för resultatet av vidareutveckling av konceptet.  

4.8.2 Tillverkning och montering 

Tillverkningsmetoden för framtaget koncept är presstillverkning. Det har varit ett krav att 

konceptet ska kunna pressas, därav har det legat till grund under hela processen. Det har 

exempel visat sig genom tankar om hur konceptet ska delas för att på bästa sett möjliggöra en 

effektiv tillverkningsprocess.  
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De hål som ska vara på konceptet görs i de allra flesta fall på plant ämne, det vill säga på plåten 

före pressningssteget. Det kan i vissa fall, vid noggranna toleranser, vara bra att göra det i 

efterhand, men då blir detaljen dyrare, vilket inte är nödvändigt i det här fallet.  

De svetsmuttrar som behövs för att monteringen på konceptet ska vara möjlig görs med hjälp 

av svetsfixturer. Sammanfogningen mellan de två olika delarna bordet och benet görs med hjälp 

av ett skruvförband. På grund av de bestämda direktiven fanns det en mängd olika 

begränsningar som fick tas hänsyn till. För att möjliggöra en enkel montering kan processen i 

Tabell 5 tillämpas. 

Tabell 5. Monteringssteg för framtaget koncept (Emma Sjöblom, 2017) 

Monteringssteg Beskrivning 

1 Fäst in benet på önskad position mot L-profil. 

2 Fäst in bordet på önskad position mot L-profil. 

3 Sammansättning av bordet och benet. 

4 Montera omgivna komponenter 

4.8.3 Pris – och investeringsuppskattning 

För att få en mer verklighetsförankrad prisuppskattning när det gäller kostnaden för framtaget 

koncept kontaktades Scanias inköpare av plåt för att få ett ungefärligt svar. Ett Excel dokument 

användes för att bygga upp en bra struktur för att möjliggöra beräkning för hur de olika 

kostnaderna påverkar lönsamheten. Det som eftersträvades var att identifiera efter hur lång tid 

det blir lönsamt med en pressad artikel istället för referenskonceptet. För fullständig pris- och 

investeringsuppskattning se bilaga 19.  

Nedan presenteras den formel som användes för att beräkna totalkostnaden för vad en artikel 

har kostat, sett till investerings- och artikelkostnad. Första året tas investeringskostnaden, för 

verktyget och/eller svetsfixturer med, medan för resterande år endast är artikelkostnad 

multiplicerat med antal artiklar som ger totalkostnaden. I nedanstående formel är eventuell 

avskrivningstid för verktyget inte medräknad.  

Pressat koncept 

År 1 
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + (𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟 + 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

År 2 och framöver 

(𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Referenskoncept 

År 1 
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + (𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟 

År 2 och framöver 

(𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
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För att ta reda på när det blir lönsamt med ett visst koncept fortsätter beräkningen på samma 

sätt, se illustration i Tabell 6. Detta för att ta reda på när kostnaden för de olika koncepten skär 

varandra för att identifiera den tidpunkt där ett pressat koncept är mer lönsamt än 

referenskoncept. 

Tabell 6. Beräkning av lönsamhet (Emma Sjöblom, 2017) 

Kostnad ↓ År → 1 2 3 4 

Pressat koncept/ 

Referenskoncept 

Kostnad för:  

År 1 = A 

Kostnad för:  

År 2 + A = B 

Kostnad för: 

År 3 + B = C 

Osv.  

När det gäller investeringsuppskattning gäller samma sak som för prisuppskattning. Scanias 

kompetenser utnyttjas för att få en så verklig bild som möjligt. Ett pressverktyg beräknas hålla 

väldigt länge och många gånger uppemot en miljon cykler. Det är även vanligt att 

verktygskostnader har en avskrivningsperiod vilket brukar vara mellan tre till fem år. En 

avskrivningstid på tre år innebär att verktygskostnaden delas upp fördelat under de tre första 

åren. Detta innebär att det ger ett mer lönsamt intryck att ha en lång avskrivningstid för 

verktygen då lönsamheten syns i ett tidigare skede.   
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av projektet.  

Resultatet som tagits fram är ett koncept för ett styrkolonnfäste bestående av två olika delar, 

benämnda bord och ben. Konceptet har realiserats genom en 3D modell och utvärderats genom 

FEM-analys med statisk belastning. Vidare har det utvärderats med avseende på om det är 

möjligt att tillverka genom formpressning med expertkompetens inom företaget. 

Konceptet har anpassats för att kunna utnyttja befintliga gränssnitt mot bärande struktur samt 

mot de komponenter som ska monteras på konceptet. Detta genom att använda samma 

dimensioner för fästelement som används på referenskonceptet.  

Genom FEM-analys valdes ett höghållfast stål med sträckgränsen 400 MPa med en 

materialtjocklek på 1,5 mm som lämpligt material med avseende på vikt och pressbarhet.  

Kostnads- och investeringsuppskattningar har tagits fram på artikelnivå och för pressverktyg 

samt svetsfixturer för att kunna analysera den ekonomiska nyttan med konceptet jämfört med 

referenskonceptet. 

Se bilaga 20, där ett mer detaljerat resultat presenteras och bilaga 21 för ritningar.  
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras resultat genom att försöka koppla all insamlad data. Varför blev 

det som det blev och vad hade kunnat göras annorlunda?  

6.1 Fallstudie  
I bilaga 1 – Förutsättningar för projekt (del tre) tas förutsättningarna för projektet upp när det 

gäller omgivande komponenter. Det hade kunnat ge andra utvecklingsmöjligheter om 

förändring av omgivande komponenter ansågs acceptabel. På grund av detta tvingades en del 

idéer och koncept med god potential väljas bort.  

Materialen som har undersökts har varit ett mjukt stål (för referens) och ett höghållfast stål, 

båda materialen valdes ut med avseende på god pressbarhet. Det hade dock kunnat vara 

intressant att undersöka andra material för att se om det hade kunnat generera andra resultat. En 

begränsning är dock att önskat material måste inkluderas i Scanias materialbibliotek, vilket inte 

öppnar upp för ett fritt utbud utan aningen begränsat.  

6.2 Syfte och Mål  
Syftet innebar i huvudsak att se över möjligheten att övergå från en tillverkningsmetod till en 

annan och om det kan resultera i vikt- och/eller kostnadsbesparingar. Därav bedöms syftet som 

uppfyllt i och med den omfattande undersökning som genomförts. När det gäller graden av 

uppfyllnad, var den möjlig att mäta genom en jämförelse mot referenskonceptet. 

När det gäller målet ”framtaget koncept ska vara möjligt att tillverkas genom pressmetod” har 

det inte kunnat verifieras. Detta då inga pressningssimuleringar har genomförts ännu, på grund 

av att ingen fullskalig prototyp har tagits fram inom projektet. I överläggning med 

expertkompetens inom företaget bedöms konceptet ändå ha god potential för att uppfylla målet. 

Målen med projektet visas i Tabell 7 där det även framgår om de bedöms som uppfyllda eller 

inte.  

Tabell 7. Uppfyllnad av mål (Emma Sjöblom, 2017) 

Mål 

Beskrivning Uppfyllnad 

Ta fram ett konstruktionsförslag på ett styrkolonnsfäste med tillhörande 3D- 

modell och ritning till 2017-06-02.  

Ta fram ett materialförslag på konstruktionen. 

 
Styrkolonnsfästets totalvikt får inte överstiga referenskonceptets totalvikt. 

 
Styrkolonnsfästet får inte överstiga kostnaden av referenskonceptets 

totalkostnad.   
De komponenter som monteras på styrkolonnsfästet på referenskonceptet ska 

vara möjliga att montera.   

Framtaget koncept ska vara möjligt att tillverkas genom pressmetod. 

 

Baserat på ovanstående bedöms nyttan med projektet som väl genomförd.  
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6.3 Frågeställningar 
Nedan analyseras frågeställningarna. 

1. Vilka faktorer bör ligga till grund för en viktoptimerad konstruktion?  

En viktig faktor är materialvalet. Det är viktigt att göra ett genomtänkt val och en viktig del är 

att ta hänsyn till materialets sträckgräns. Efter genomförd jämförelse mellan ett mjukt stål och 

ett höghållfast stål kan det konstateras att det inte alltid är lönsamt att öka på tjockleken på 

materialet. Det kan istället vara mer lönsamt att byta material men ha samma tjocklek. Detta 

särskilt då en viktoptimerad konstruktion eftersträvas. En beräkning visade på att det krävs 

minst dubbla mängden material för att det mjuka stålet ska klara av samma statiska belastning 

som det höghållfasta. En bidragande faktor kan vara att sträckgränsen var ungefär en tredjedel 

större jämtemot det mjuka stålet.  

Ett tillverkningssteg som bidrar till en osäkerhet när det gäller hållfasthet och även bidrar till 

ökad vikt är svetsförband. De bidrar till ökade investeringar i form av svetsfixturer men också 

ett extra tillverkningssteg. SSAB (2010) ger som konstruktionsråd att ta bort kritiska 

svetsförband. Detta är bland annat anledningarna bakom varför framtaget koncept inte 

innehåller svetsar som sammanfogningsmetod.  

En svårighet när det gäller minimering av extra vikt är när konstruktionen fortfarande har höga 

hållfasthetskrav. Genom att implementera förstyvningar i materialet förstärks plåten i olika 

riktningar och kan lättare att ta upp de krafter som kan uppstå i materialet. Detta bidrar enligt 

SSAB (2010) till en mer effektiv användning av höghållfasta stål. Det är även viktigt att fundera 

igenom var exempelvis hål placeras på grund av att det i utmattnings påkända områden kan ge 

negativa effekter (ibid). I framtaget koncept är det tydliga direktiv när det gäller omgivande 

komponenter, vilket medför att hål behöver vara på specifika områden. Detta har löst genom 

att se över omgiven struktur för att med hjälp av detaljens form eftersträva en bättre miljö för 

hålen. Genom att ta hänsyn till faktorer som exempelvis detaljens form bidrar det även till ett 

mer lyckat resultat (Granström, u.å.). Det kan även leda till kostnadsbesparingar (SAPA, 2009).  

I och med en presstillverkad konstruktion medför det en mängd spillmaterial. Det är givetvis 

önskvärt att sträva efter att minimera dessa även om det är en svår faktor att dra ned på i och 

med konstruktionens utseende.   

2. Hur mycket kan framtaget koncept påverka artikelkostnaden och därmed även påverka 

den totala investeringskostnaden, räknat över 3 år?  

Det kan i en del fall vara fördelaktigt att ta en större kostnad i början av investeringsperioden 

för att kunna få en betydligt lägre kostnad över tid. Det är viktigt att de faktorer som lyfts upp 

i den första frågeställningen ligger till grund för framtagning av koncept. Detta för att det ska 

möjliggöra en potentiell lönsamhet. Om faktorerna inte ligger till grund för framtagning av 

koncept kan det resultera i onödiga kostnader. Det kan till exempel resultera i ökade operationer 

under tillverkningsprocessen, för små toleranser som resulterar i dyrare verktyg och för små 

radier som exempelvis kan leda till en ineffektiv tillverkningsprocess.  

Referenskonceptet som beskrivits under nulägesanalysen tillverkas genom bockning och 

svetsning. Det medför i sin tur investeringskostnader i form av svetsfixturer och därefter sätts 

ett artikelpris. När det gäller framtaget koncept som ska tillverkas i form av pressmetod, krävs 

det en investeringskostnad på ungefär fyra gånger referenskonceptets. Det medför dock en 

minskad artikelkostnad bestående av ungefär en tredjedels kostnad.  
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När det gäller beräkningen över en tre års tid, syftar det på att verktygskostnaden ska skrivas 

av över tre år. Det medför att den stora kostnaden kan fördelas på tre år istället för att tvingas 

betalas av det första året. Om investeringskostnaden för pressverktyget ändå bestäms att betalas 

år ett resulterar det i en lönsamhet år två medan med en avskrivningstid på tre år medför det en 

omgående lönsamhet. 

6.4 Kravspecifikationen 
Nedan presenteras graden av uppfyllnad. För detaljerade värden se bilaga 9.  

En kritisk punkt i sammanhanget är tidsramen, vilket var en känd faktor från början men också 

konsekvenserna av att anta ett projekt efter att övriga parter i projektet har kommit långt i 

utvecklingen. Detta när det gäller exempelvis fästpunkter och gränssnitt. Det är förmodligen ett 

högst vanligt fenomen även om svårigheten kvarstår.  

I Tabell 8 presenteras ett utdrag från kravspecifikationen för att illustrera uppfyllnad av krav. 

De framtagna krav som går att testa graden av uppfyllnad anses uppfyllda. Övriga krav 

utvärderas i jämförelse med referenskonceptet och bedöms därmed även dessa som uppfyllda. 

Det är enbart två krav som inte anses möjliga att bedöma på grund av att ett monteringstest inte 

har varit möjligt att utföra under tidsramen för projektet. 

Tabell 8. Utdrag ur kravspecifikation (Emma Sjöblom, 2017) 
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7 Slutsats och rekommendationer 
I följande kapitel presenteras slutsatserna av projektet och rekommendationerna till vidare 

arbete.  

7.1 Slutsats  
Syftet och målet med projektet har uppfyllts i och med att pressmetod undersöktes som en 

alternativ tillverkningsmetod. Målet var att det skulle resultera i kostnad- och vikt besparingar, 

vilket det också gör. Kraven från kravspecifikationen är i allra högsta grad uppfyllda i den mån 

de går att mäta i nuläget. 

Genom att tillämpa framtagna faktorer i fråga ett har vikten kunnat reduceras med ungefär 50 

procent. Det är även möjligt att optimera ännu mer i och med fortsatta beräkningar och annan 

utveckling. Därmed medför det inte bara viktbesparingar utan även kostnadsbesparingar. Det 

kan även visa sig vara användbart att byta material, snarare än att öka på tjockleken på ett 

material. De material som testades var ett mjukt stål och ett höghållfast stål där det visade sig 

vara lönsamt att byta material snarare än att öka på tjockleken för det mjuka stålet. Detta för att 

konstruktionen ska klara av de påfrestningar som den står inför. Det visade sig vara lönsamt ur 

framförallt viktsynpunkt.  

Den stora frågan handlar om omgivande struktur är tillräckligt mogen för att ta steget för en 

stor verktygskostnad. Det har enligt framtagna grafer visat sig vara väldigt positiva kurvor men 

innebär givetvis en liten risk. Genom att investera i dyra verktyg är det viktigt för lönsamhetens 

skull att förändringar inte behöver göras under den närmaste tiden på grund av de investeringar 

som finns i ett verktyg. Avskrivningstiden för verktygskostnaden kan även den vara en 

avgörande faktor för hur resultatet blir ur kostnadssynpunkt, det blir en viss skillnad om tiden 

sätts till ett eller fem år.   

7.1.1 Validitet och reliabilitet  

I projektet har samtliga använda källor övervägts och jämförts med andra källor för att kunna 

säkerhetsställa att informationen känns tillförlitlig. Thurén och Strachal (2011) samt Kotharis 

(2004) faktorer och principer har legat till grund för utvärderingen av validitet och reliabilitet.  

Den del som har varit mest kurvig har varit den del där informationen är subjektiv, den kan 

komma att förändras hela tiden. På den punkten har ett aktivt arbetssätt bidragit till att i största 

mån få tillgång till aktuell information. 

När det gäller artiklar, samlades ett stort antal in och därefter gjordes ett stort urval på grund av 

att många inte ansågs ha rätt innehåll för ändamålet. Uppslagsverk som exempelvis 

Nationalencyklopedin användes också, vilket även den bedöms som en trovärdig sådan. Detta 

även om författare och årtal saknades på vissa hemsidor, det hade givetvis varit ännu mer 

uppskattat om dessa fanns.  

Den bästa och mest bidragande källan har varit litteratur, främst Karlebo handbok och Karlebo 

materialhandbok, då dessa bedöms som säkra källor. I komplement med andra lika högt rankade 

bildades en stor databas av använd litteratur.  

I allra högsta mån användes aktuella data. I det område där det har varit svårigheter att bedöma 

trovärdigheten av en källa, valdes denna data att lämnas utanför projektet. När det gäller formler 

för beräkning av pressmetoder, användandet av material, åtgång och liknande har det varit svårt 

att hitta trovärdiga tryckta källor. I dessa fall har det kompletterats med muntliga källor, det 

finns dock risk för att dessa byggs på mestadels erfarenhet snarare än litteratur.  
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Tillämpade källor har kontinuerligt granskats. Muntliga källor, observationer och liknande 

ligger dock i riskzonen när det gäller säkerställda data.   

7.2 Rekommendationer 
Det rekommenderas för vidare arbete med styrkolonnfästet att fler iterationer av konceptet bör 

göras.  Det finns behov av att göra uppdateringar mot den omgivande struktur som har 

förändrats under projektets gång, vilket resulterat i att de inte tagits hänsyn till i projektet.  

Framtaget koncept behöver beräknas för att identifiera bland annat vad egenfrekvensen för 

konceptet blir. Mer detaljerade analyser som tar hänsyn till mer än statisk belastning bör 

genomföras med avseende på spänningar, deformationer och utmattningar i materialet. Det kan 

således vara fördelaktigt att låta Scanias beräkningsgrupp beräkna på konceptet med en större 

omfattning gällande laster och omgivning.  

Beräkningar för att undersöka pressbarheten är även det ett viktigt steg att genomföra. Detta för 

att identifiera eventuella svårigheter med konceptet ur tillverkningssynpunkt.  

Det kan vara gynnsamt att genomföra observationer, både internt och externs, för att få en 

djupare förståelse när det gäller tillvägagångssättet för pressning. Genom att få en större 

förståelse för det, medför det även ökade kunskaper när det gäller att analysera den 

pressningssimulering som bör genomföras i närtid på konceptet.  

När konceptet har genomgått de ovan nämnda rekommendationerna bör en fullskalig prototyp 

tas fram för att kunna utvärdera ytterligare. Det är således även viktigt att göra tester i form av 

bland annat skakprov och provmontering för att kunna utvärdera ytterligare.   
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9 Bilagor 
I följande kapitel presenteras bilagorna till projektet 


