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Abstract 

Abstract 

This thesis was conducted in cooperation with Svero Lifting. The company is 
developing hoisting products. Today Svero Lifting is working to reduce the weight 
of the company’s components by changing the material and have now started a 
development of a new hoisting, a trolley and a chain block. Svero Lifting wants to 
continue the company’s hoist development so that the components coordinate 
with each other and excel on the market. At this point Svero Lifting has no CAD-
models or drawings of the company’s products.   

     

The main purpose of the thesis is to create a new style of a chain block. The 
component’s shape and style shall reflect Svero Lifting and the company’s newly 
designed trolley. The second aim of the thesis is to implement modern technology 
in Svero Lifting’s product development.  
 

The authors’ goal is to style a new body that shall fulfil Svero Lifting’s 
requirements and reflect the company’s newly styled trolley. The company desires 
a less time consuming option for changing the hook. The authors’ want to 
enhance Svero Lifting’s product development by creating a base for CAD-models. 
The goals of the thesis is to deliver CAD-models and drawings of the chain 
block’s inner parts, to propose a less time consuming option for changing the 
hook and as well a new style of the chain block’s body to the company.  
 

Through the methods competitor analysis, visual brief, brainstorming and gut feel 
the authors’ created new concepts for the chain block’s shape. A pros- and cons 
analysis was created to decide the final decision of the concepts.  
 

In the result chapter the final concept of the body is presented. In the chapter 
CAD-models of the chain block’s inner parts, the newly designed body and the 
final option for changing the hook are presented. 
 

In the discussion chapter the authors discuss how the new style of the chain block 
body reflects Svero Lifting and harmonizes with the company’s new trolley. The 
authors are assuming that the company’s product development can be more 
efficient by introducing CAD-models. The base of CAD-models can for instance 
be used in a database or simulations. 

  



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget 
säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera 
vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat 
utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero 
Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i 
lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero 
Lifting inga CAD-modeller eller ritningar på företagets produkter.  

 

Huvudsyftet med examensarbetet är att skapa en ny design av ett snabblyftblock. 
Komponentens utformning och design skall spegla Svero Lifting och företagets 
nydesignade blockvagn. Arbetets andra syfte är att implementera modern teknik i 
Svero Liftings produktutveckling. 
 

Författarnas mål är att den nydesignade kroppen skall uppfylla Svero Lifting krav 
och spegla företagets nyutvecklade blockvagn. Företaget önskar lösningsförslag 
för mindre tidskrävande krokbyte. Författarna vill utveckla Svero Liftings 
produktutveckling genom att skapa ett CAD-underlag. Arbetets mål är att leverera 
CAD-modeller och ritningar av snabblyftblockets innanmäte, ett lösningsförslag 
för byte av krok och en ny design av snabblyftblockets kropp till företaget.  

 

Genom metoderna konkurrentanalys, visuell brief, brainstorming och gut feel 
skapade författarna nya koncept på snabblyftblockets utformning. För att göra ett 
slutgiltigt val av koncept utfördes en för- och nackdelsanalys.   

 

I rapportens resultat redogörs det slutgiltiga konceptet för kroppen. I kapitlet 
presenteras CAD-modeller av snabblyftblockets innanmäte, den nydesignade 
kroppen och det slutgiltiga kroklösningsförslaget.   

 

I kapitlet diskussion diskuterar författarna hur den nya designen av 
snabblyftblockets kropp speglar Svero Lifting och harmonierar med företagets nya 
blockvagn. Författarna anser att introduktion av CAD-modeller kan effektivisera 
företagets produktutveckling. CAD-underlaget kan exempelvis användas till en 
databas eller simuleringar. 
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Lyftanordning 

Design 

Produktutveckling 

SolidWorks 
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Inledning 

1 Inledning 
Examensarbetet är en del av den slutgiltiga examineringen för 
högskoleingenjörsutbildningen på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har 
utförs av två studenter som läser maskinteknik med inriktning produktutveckling 
och design.  
 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Svero Lifting. På Svero Lifting 
har författarna samarbetat med Håkan Magnusson, VD och Joakim Broman, 
handledare. Examensarbetets huvudsyfte är att utveckla en av Svero Liftings 
produkter, ett snabblyftblock. Författarna har skapat en ny design av 
snabblyftblockets kropp. I arbetet har CAD-modeller av snabblyftblocket skapats. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Svero Lifting säljer och utvecklar lyftanordningar med olika lyftkapaciteter. 
Examensarbetet fokuserar på en av företagets produkter, ett snabblyftblock. En av 
Svero Liftings lyftanordningar består av en blockvagn och ett snabblyftblock, se 
figur 1.3. Blockvagnen är placerad på en balk och kan färdas längs balkens 
riktning. På blockvagnen monteras snabblyftblocket med hjälp av en krok. 
Snabblyftblocket utför ett lyft med hjälp av kättingar. 
 

År 1955 skapade Svero Lifting företagets första snabblyftblock. Detta 
snabblyftblock har utvecklats i flera steg. År 1967 konstruerades ett nytt 
snabblyftblock där kroppen var gjuten i aluminium, se figur 1.1. Försäljningen av 
det nya snabblyftblocket bedrevs fram till 1987. Under hela Svero Liftings 
produktutveckling har företaget inte bedrivit någon utveckling med hjälp av CAD-
modeller och ritningar. Efter 1987 utvecklades Svero Lifting och blev distributörer 
för varumärkena Tiger och Elefant. Distribution av varumärkena sker idag av 
Svero Liftings konkurrenter. Svero Lifting bedrev fortfarande försäljning av 
företagets varumärke under distributionen av varumärkena Tiger och Elefant. 
Företagets snabblyftblock har utvecklats ytterligare 1994 och 2003. 
 

När Svero Lifting 2011 påbörjade ett nytt underleverantörssamarbete utvecklades 
ett nytt snabblyftsblock, enligt figur 1.2. Underleverantören har tidigare arbetat 
med att producera komponenter till bilindustrin. Den nya underleverantören 
bidrog till förbättringar av innanmätet vilket ökade kvalité och hållfasthet. 
Komponenten blev mer kompakt, reducerades i vikt och kullager infördes. 
Snabblyftblocket Svero Lifting använder idag är av denna modell.  
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Inledning 

Svero Lifting har under företagets utveckling fokuserat på komponenters 
innanmäte, kvalité och hållfasthet. Under Svero Liftings produktutveckling har 
komponenternas utformning av design underprioriterats. Snabblyftblockets 
designutveckling har från en utomstående persons perspektiv avstannats de 
senaste 30-35 åren. 
  

Fig. 1.1 Svero Liftings snabblyftblock från 1967. Fig. 1.2 Svero Liftings snabblyftblock idag. 

 

Svero Lifting arbetar idag med att minska komponenternas vikt genom 
materialbyte och har skapat en ny blockvagn, se figur 1.4. Genom ett materialbyte 
från stål till aluminium på blockvagnens kropp minskar komponentens vikt. 
Komponentens vikt påverkar transport och montering av snabblyftblock.  

 

Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning. För att alla 
komponenter i lyftanordningen skall sammanhöra skapas en ny design av 
snabblyftblocket kropp. Nästa steg i utvecklingen är att byta material på 
snabblyftblockets kropp från stål till aluminium.  
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Inledning 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med arbetet är att skapa en ny design av ett snabblyftblock. 
Komponentens utformning och design skall spegla Svero Lifting och företagets 
nydesignade blockvagn. Arbetets andra syfte är att implementera modern teknik i 
Svero Liftings produktutveckling. Examensarbetets huvudfrågor är: 

 

• Hur kan snabblyftblockets kropp utformas för att passa Svero Liftings 
nyutvecklade blockvagn?  

• Hur kan Svero Liftings produktutveckling hållas vid liv? 
 

1.3 Mål 
Författarnas mål är att skapa en ny design av snabblyftblockets kropp som 
uppfyller Svero Lifting krav, se bilaga 1 kravspecifikation. Kroppen skall spegla 
företaget och den nydesignade blockvagnen. Snabblyftblockets kropp skall 
tillverkas i aluminium genom gjutning.  
 

Komponenten och dess ingående delar skall uppfylla maskindirektivets 
harmoniserade standard. Genom att uppfylla standarderna SS-EN 13157: 
2004/AC:2008 och SS-EN 818-1+A1:2008 uppfylls maskindirektivet. 

  

Fig. 1.3 Svero Liftings lyftanordning.  Fig. 1.4 Svero Liftings nydesignade blockvagn. 
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Inledning 

Komponenten skall uppfylla en lyftkapacitet på 1000 kg. CAD-modell och 
ritningar skapas av den nydesignade kroppen. Författarna skall skapa 
lösningsförslag för mindre tidskrävande byte av krok. 
 

Författarna vill utveckla Svero Liftings produktutveckling genom att skapa ett 
CAD-underlag för företagets fortsatta utveckling. Målet är att leverera CAD-
modeller och ritningar av ett befintligt snabblyftblocks innanmäte och den 
nydesignade kroppen. 
 

1.4 Avgränsningar 
I leverans av CAD-modeller och ritningar av innanmätet ingår inte kullager, 
låsring, skruvar och muttrar. Vid leverans av ritningar för den nydesignade 
kroppen och innanmätet medföljer inte toleranser.  
 

Svero Lifting ansvarar för slutgiltig dimensionering och design av 
snabblyftblockets kropp. Arbetet innefattar inte slutgiltig montering och 
monteringslösningar på snabblyftblockets kropp.  
 

Svero Lifting ansvarar för undersökning om standardbyte av kätting. 
Undersökningen innefattar om det är möjligt att övergå till kätting G100 istället 
för att använda G80 som är standard idag. Vid val av standardkätting G100 
reduceras snabblyftsblockets dimensioner. Vid kättingbyte till G100 används 
innanmäte av modell 1412 med lyftkapacitet 500 kg. Vid standardbyte av kätting 
till G100 ansvarar Svero Lifting för att hållfasthet och säkerhetskrav uppfylls på 
innanmätet av modell 1412.  
 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med inledning, bakgrund och problembeskrivning, syfte, mål 
samt avgränsningar som följs av teoretisk bakgrund. I kapitlet teoretisk bakgrund 
beskrivs de metoder och teoretisk bakgrund författarna använder i 
examensarbetet. Nästa kapitel i rapporten beskriver metod och genomförande 
samt hur produktutvecklingsprocessen utförs med hjälp av de metoderna som 
beskrivs i teoretisk bakgrund. Under kapitlet metod och genomförande 
presenteras arbetets delresultat. Arbetets slutgiltiga resultat presenteras i kapitlet 
resultat. 

 

Det avslutande kapitlet i rapporten innehåller diskussion och slutsatser. Här 
diskuteras hela arbetet och hur arbetet kan fortskrida. I kapitlet diskussion 
beskriver författarna hur arbetets huvudfrågor uppfyllts. Efter diskussionskapitlet 
finns referenser, figurförteckning, sökord och bilagor.     
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras arbetets teoretiska bakgrund. 

 

2.1 Produktutveckling 
Företag befinner sig idag i en marknad som präglas av ständiga och snabba 
förändringar samtidigt som konkurrensen hårdnar. Ett företag måste idag vara 
flexibelt, lyssna på vad kunder efterfrågar och aktivt använda dagens teknik för att 
kunna utmärka sig gentemot företagets konkurrenter.  

 

Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter eller tjänster 
skall utvecklas på ett effektivt sätt. Arbetet går igenom olika faser. Ofta handlar 
produktutveckling om att hitta en balans mellan teknik, innovation, ekonomi, 
produktion och miljöpåverkan från framtagning till avveckling av produkt. Idag 
arbetar många bolag med att integrera strategi och design tidigt i 
produktutvecklingsarbetet. Produktutveckling är idag ett brett begrepp som 
innefattar många olika områden av produkter och användningsområden. En 
produkt kan vara fysiska produkter som kan köpas och hanteras fysiskt, 
exempelvis tjänster.[1] 
 

2.2 Polyas metod  
George Polya utvecklade en metod för matematisk problemlösning vilket har 
utvecklat matematiken. Idag används metoden inom andra användarområden, 
exempelvis produktutveckling. Polyas metod grundar sig på fyra huvudfaser, 
defintionsfas, planeringsfas, utförandefas och utvärderingsfas. De fyra faserna har 
olika huvudfrågor. Första fasen är definitionsfasen, ”vad”. I den första fasen 
defineras alla problem, vad som skall lösas och en kravspecifikation skrivs. I det 
andra steget värderas frågeställningen, ”hur”. Andra fasens syfte är att bygga upp 
en arbetsplan och arbetsordning för att konstruera lösningar på problemet från fas 
ett. Utförandefasen, ”gör”. Det är den tredje fasen och planeringen från fas två 
utförs. I denna fas konstrueras lösningar till problemet. Nästa steg är utvärdering, 
”ok”. Sista steget i arbetet bygger på en diskussion där man bedömer om arbetet 
flödat som planerat, vad som gick bra och vad som kan förbättras.[2] Se figur 2.1 
nedan för Polya metod. Se författarnas arbetsplan i kapitel 3, metod och 
genomförande.  

 
 
Fig. 2.1 Polyas produktutvecklingsmetod. 
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Teoretisk bakgrund 

2.2.1 Gantt-schema  

En tidsplanering i form av ett Gantt-schema utformas utifrån arbetets syfte och 
ingående punkter. Ett Gantt-schema är en tydlig illustration över arbetets olika 
faser. Fasernas längd i diagrammet kopplas till den arbetstid som fördelas över de 
olika delarna i arbetet.[3] Se Bilaga 2 för författarnas tidsplan. 

2.2.2 Konkurrentanalys 

Vid konkurrentanalys analyseras konkurrenternas konstruktion och utformningar 
på produkter som utför samma funktion som komponenten. I konkurrentanalys 
kan även undersökning om patent och varumärkesskydd ingå. I examensarbetet 
utförs konkurrentanalys inom utformning och design.[4] 

2.2.3 Visuell brief 

Visuell brief är ett tillvägagångssätt för att beskriva ett projekt med illustrationer. 
Vanligtvis utförs detta med hjälp av en moodboard. En moodboard är ett 
dokument där illustrationer beskriver projektet. Områden passande för en 
moodboard är till exempel målgrupp, material, färg och form.[5]  

2.2.4 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att utveckla idéer och lösningar på problem. 
Gruppmedlemmar kommer tillsammans på en stor mängd olika idéer. Under 
denna generering får sållning och kritik inte förekomma från gruppmedlemmarna. 
Alla idéer och förslag behöver inte vara praktiskt genomförbara. Det är extra 
viktigt i denna fas att absurda förslag uppmuntras och inte blir nedvärderade. Alla 
förslag och idéer dokumenteras för att inte utesluta någon lösning. I 
examensarbetet utförde författarna en brainstorming tillsammans.[6] 

2.2.5 Gut feel    

Gut feel är en sållningsmetod som grundar sig på magkänsla. Metoden bedöms 
idag som ett osäkert sållningsverktyg på grund av att den endast baseras på 
magkänsla. Chansen för korrekta beslut ökar desto mer kunskap det finns inom de 
berörda områdena. Gut feel ger resultat i tre olika lösningsalternativ: 

• Lösningen kommer inte att fungera och sållas bort. 

• Lösningen kommer att fungera om en viss modifikation görs. 

• Lösningen är värd att föra vidare.[7] 
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Teoretisk bakgrund 

2.2.6  För- och nackdelsanalys 

För- och nackdelsanalys är en urvalsmetod där en undersökning görs av viktiga 
parametrar hos produkter eller tjänster. För varje urval eller koncept bedöms 
parametrarna om de är fördelar eller nackdelar för konsumenten. När 
parametrarnas värdering är okänd betraktas det konceptet med flest fördelar som 
vinnare. När parametrarna kan värdesättas vinner det konceptet med flest positivt 
prioriterade parametrar.[6] 

2.2.7 CAD, SolidWorks 

SolidWorks är en programvara för CAD, solidmodellering och datastöd 
konstruktion. SolidWorks kan skapa tredimensionella parametriska modeller. Till 
modellerna finns parametriska relationer, exempelvis definition av ytor, kurvor 
och avstånd av objekt. SolidWorks kan ändra hela modellens dimensioner om ett 
mått eller en yta ändras.[8] 

2.2.8 Simulering 

MAGMA är ett simuleringsprogram för gjutning. Inställningar görs beroende på 
val av gjutmetod och materialval. Gjutsimulering visualiserar hur en modell 
påverkas vid val av gjutmetod, material på gjutform och material på gjutgodset. 
Programvaran illustrerar fyllnad av gjutform, stelningsförlopp och spänningar som 
bildas.[9] 
 

FEM-analys utförs i SolidWorks. FEM-analys står för Finita Element Metoden. 
Simuleringen är en programvara i SolidWorks som innefattar testning och 
animation av CAD-modell för att visualisera hur modellen påverkas vid 
användning.[8] 
 

2.3 Aluminium och aluminiumlegeringar 
Aluminium har smältpunkt vid 659 °C. Stora fördelar med aluminium är god 
styrka, hållfasthet, lätt att återvinna, god korrosionshärdighet, hög 
ledningsförmåga, konstruktionsvänligt och lättbearbetat. Aluminiums densitet är 
2,7 g/cm3 och är en tredjedel av stålets densitet.[10] Aluminiumlegeringar delas in 
på två sätt, plastiska legeringar och gjutlegering.[11] 

 
 
 
 
 
 

15 
 



Teoretisk bakgrund 

2.4 Standarder  
Maskindirektivet definierar vilka hälso- och säkerhetskrav alla maskiner skall 
uppfylla som lanseras på EU-marknaden. Maskiner som uppfyller 
maskindirektivet märks med en CE-märkning. Maskinerna får med denna 
märkning säljas på den europeiska marknaden. Maskindirektivets harmoniserade 
standarder kan användas för att uppfylla maskindirektivets krav.[12] 
 

SS-EN 13157: 2004/AC:2008 och SS-EN 818-1+A1:2008 är två harmoniserade 
standarder som uppfyller maskindirektivets krav. SS-EN 13157: 2004/AC:2008 är 
en svensk standard för säkerhet av lyftkranar. SS-EN 818-1+A1:2008 är en svensk 
standard för säkerhet av kortlänkande kättingar för lyftändamål. 
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Metod och genomförande 

3 Metod och genomförande 
Nedan presenteras tillvägagångssättet av arbetets metoder och delresultat.  

 

3.1 Introduktion och informationssökning 
Med hjälp av de fyra huvudfaserna i Polyas metod har författarna skapat en 
arbetsplan, se figur 3.1  

 

Utifrån författarnas arbetsplan, Polyas metod, utfördes en tidsplanering i form av 
ett Gantt-schema. Arbetsprocessen startade med en litteraturstudie och 
införskaffande av de standarder som krävs vid lyftanordningar. Lyftanordningens 
konstruktion skall uppfylla alla krav som ställs i maskindirektivets harmoniserade 
standard gällande de ingående komponenterna och den färdiga produkten. De två 
standarderna som måste uppfyllas är SS-EN 13157: 2004/AC:2008 och SS-EN 
818-1+A1: 2008.  
 

3.2 Innanmätets utformning  
Svero Lifting har undersökt om volymen på snabblyftblocket kan reduceras 
genom byte av kätting. När standardbyte av kätting sker reduceras 
snabblyftblocket totala volym. Svero Liftings snabblyftblock 1414, med 
lyftkapacitet på 1000 kg har större dimensioner jämfört med snabblyftblock 1412 
som har lyftkapacitet på 500 kg. När modell 1412 används minskar komponentens 
dimensioner av innanmäte vilket leder till en reducerad volym av snabblyftblocket. 
Kättingbytet undersöks på grund av att de största dimensionsdifferenserna mellan 
modellerna är på handkedjehjulet och det lyftbärande kedjehjulet.  

 

Svero Lifting har i undersökning angående standardbyte av kätting funnit resultat 
som godkänner lyftkapacitet av 1000 kg vid användning av snabblyftblock 1412. 
Modell 1412 dimensioner godkänds då ISO 16872 kätting, identifikationsnummer: 
7900678, brukas. Efter godkännande av kätting utgick författarna från ett 
snabblyftblock av modell 1412. 

 
Fig. 3.1 Polyas metod, författarnas arbetsplan. 
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Snabblyftblockets innanmäte har tre huvudplattor som bas. Huvudplattorna 
stabiliseras av tre cylinderstänger som fixerar och håller plattorna i samma position 
och vinkel till varandra. Stängerna agerar idag som fäste för komponentens två 
kroppshalvor. En axel går genom hela komponenten, på axeln sitter det 
kuggväxel, lyftbärande kedjehjul och handkedjehjul. Det lyftbärande kedjehjulet är 
placerat under kroken, handkedjehjulet har en position på innanmätets baksida 
och växelanordningen är placerad på innanmätets framsida. Under kroken på 
vardera sida av det lyftbärande kedjehjulet befinner sig två cylindrar som 
stabiliserar lyftkedjan. Bredvid det lyftbärande kedjehjulet finns det ett kedjefäste 
till den lyftbärande kättingen. Se figur 4.1 – 4.8 för förtydligande av innanmätets 
utformning.  
 

När ett lyft skall utföras drar användaren i handkedjan, handkedjehjulet startar en 
rotation. Rotation i kedjehjulet skapar rotation på axeln och en utväxling sker i 
växeln. Kuggväxeln är en mekanisk växel och har som huvudfunktion att ändra 
rotationshastighet och vridmoment mellan de två kugghjulen. 
Rotationshastigheten är lägre hos det lyftbärande kugghjulen jämfört med 
handkedjehjulet. När rotation sker på axeln skapas rotation på lyftbärande 
kedjehjul och komponenten utför ett lyft.  
 

Innanmätets framsida har en triangulär form. Ovanifrån och sett från sidan har 
innanmätet en mer rektangulär form.  
 

3.3 Konkurrentanalys 
Konkurrentanalys är en del av litteraturstudien. Konkurrentanalysens syfte är att 
undersöka konkurrenternas design och utformning. Av de konkurrenter som 
undersökts har fem valts ut för presentation. Se figur 3.2- 3.6.  
 

   

 

 

Fig. 3.2 Certex. Fig. 3.3 Bedsab. Fig. 3.4 Esska. Fig. 3.5 PMH. Fig. 3.6 Bengtssons 
Tools. 

Det finns två tydliga huvudutformningar av snabblyftblockens design. Ena 
huvudutformningen är triangulär och den andra är cirkulär. Svero Liftings design 
har idag en triangulär huvudform. För att Svero Liftings nya design skall utmärka 
sig på marknaden bör den nya designen undvika en triangulär huvudform.  
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3.4 Designgenerering  
Första steget i produktutvecklingen av Svero Liftings snabblyftblock var att ta 
fram en ny design som speglar den nydesignade blockvagnen. Företaget önskar att 
den nydesignade kroppen skall tillverkas i aluminium.  
 

För att bilden på målgrupp skall bli tydlig utfördes en moodboard som bestod av 
olika illustrationer på industriarbetare, industrisituationer samt olika lyfttillfällen 
som uppstår vid industriarbete. Ytterligare en moodboard utfördes för produktens 
material, aluminium. Visuell brief genomfördes för att finna inspiration till den nya 
designen både för utseende och form. Se bilaga 3 för moodboards.  
 

Skissarbetet påbörjades under fasen brainstorming. I denna del av 
designprocessen utesluts det inga idéer. Komponentens tillverkningsprocess 
underprioriterade författarna när idéer skapades.  
 

Vid kombinationer av tankar och idéer skapades nya förslag om den nya 
utformningen av snabblyftblockets kropp. Sållningar av skisser och koncept 
utfördes i flera steg med hjälp av Gut feel. Vid möte med Svero Lifting 
presenterades åtta utvalda koncept och beslut gjordes tillsammans med företaget 
om den nya designen. Av de utvalda koncepten valdes två ut, koncept 4 och 6. De 
sållningsperspektiv beslutet grundades på var tillverkningsperspektiv, 
harmoniering med den nya blockvagnen och modifiering av koncept. Se figur 3.7 
för koncept 4 och 6 och övriga koncept visas i bilaga 4.  
 

 

 
Fig. 3.7 Koncept 4 och koncept 6. 
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Vid sållning av koncepten fanns inga monteringslösningar av formhalvorna samt 
inga håligheter för exempelvis kedjor. Detta bidrog till att inga begränsningar för 
håligheter gjordes under skissarbetet. Vid granskning av koncept 4 och 6 skapades 
förslag på lösningar beträffande hål för kedjor och placering av krok. Se figur 
3.8 – 3.9 

 

 
Koncept 4 
Koncept 4 har en rund, oval huvudform. Fram- och baksidan av kroppen har en 
elliptisk utformning. Ovan- och underifrån har kroppen en cirkulär form.  
Kroppen består av två identiska formhalvor. På modellen finns nedfasningar som 
överensstämmer med blockvagnens nedfasningar. Hålet för kedjor är synliga från 
kroppens sida.   

 

Koncept 6 
Koncept 6 har kvadratisk huvudform. Fram- och baksidan av kroppen har en 
kvadratisk utformning. Ovan- och underifrån har kroppen en rektangulär form.  
Kroppen består av två identiska formhalvor. På modellen finns nedfasningar som 
överensstämmer med blockvagnens nedfasningar. Hålet för kedjor är synliga från 
kroppens sida.   

3.4.1 För- och nackdelsanalys 

Den slutgiltiga sållningen utfördes genom en för- och nackdelsanalys. När koncept 
4 och 6 var modifierade med justeringar och kedjehål utfördes den slutgiltiga 
sållningen av koncept. För- och nackdelsanalysens resultat visas i bilaga 5.  

 

 

  
Fig. 3.8 Modifierad skiss av koncept 4. Fig. 3.9 Modifierad skiss av koncept 6. 
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Av parametrarna från för- och nackdelsanalysen bildades en prioriteringsordning. 
I arbetet prioriterades parametrar i följande ordning: 

 

1. Designen speglar den nydesignade blockvagnen 

2. Utmärkande design 

3. Snabblyftblockets dimensioner, tomrum bildas i komponenten 

4. Uppskattning av verktygskostnad för bearbetning 

 
Slutgiltig sållning 
Författarna beslutade tillsammans med Svero Lifting om slutgiltig val av koncept. 
Beslutet grundades på för-och nackdelsanalysen med de prioriterade parametrarna.  

  

För- och nackdelsanalysen resulterade i att båda koncept fick tre positiva och en 
negativ värdering. I beslutet tog författarna hänsyn till alla parametrar och den 
avgörande parametern blev design. Koncept fyra prioriterades före koncept sex 
främst på grund av att koncept fyra har en mer utmärkande design enligt 
författarna och Svero Lifting.  

 

3.5 CAD – SolidWorks.  
Nedan presenteras de arbetsområden som SolidWorks har används i. 

3.5.1 Innanmäte 

CAD-modeller och ritningar utfördes i SolidWorks på grund av önskemål från 
Svero Lifting. Företaget har idag inga ritningar eller CAD-modeller på 
komponentens ingående delar.  
 

När CAD-modeller skapades av de ingående detaljerna monterades en av Svero 
Lifting snabblyftblock 1412 isär för inspektion. Delarna fotograferades och 
namngavs, därefter delades detaljerna in i olika grupper. En tydligare förståelse om 
detaljernas funktion erhölls vid demontering och granskning av komponenten. Se 
bilaga 6 för bilder och uppdelning av detaljer. 
 

I avritningen av de ingående detaljerna prioriterades dimensioner på hål och 
geometrier som är sammanhörande med varandra. Dimensionsdifferens mellan 
originalritning och avritad komponent kan uppstå. Detta på grund av att 
avritningen av befintlig komponent endast ger en approximation av 
originalritning.  
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När alla ingående delar är avbildade till CAD-modeller utfördes en 
sammanställning av alla detaljer i SolidWorks. Sammanställningen av innanmätet 
blev en bas för utformning av snabblyftblockets nydesignade kropp. Innanmätets 
totala dimension formade kroppens insida och påverkade därmed 
snabblyftblockets totala dimensioner. Se figurer 3.10 -3.11 för sammanställning av 
innanmäte utförd i SolidWorks. Fler figurer visas under resultat. 

  

Fig. 3.10 3D vy, framsida. Fig. 3.11 Framsida. 

3.5.2 Snabblyftblockets kropp  

Efter slutgiltig sållning av designkoncept användes innanmätet som bas för att 
utforma det nya snabblyftblockets kropp. Snabblyftblockets yttre dimensioner 
avbildades från den modifierade skissen från koncept 4. Se figur 3.12 -3.13 för 
kroppens utformning.  

  

Fig. 3.12 3D vy, kroppens framsida. Fig. 3.13 Kroppens framsida. 
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Svero Lifting önskar gjutning som tillverkningsmetod för snabblyftblockets kropp. 
Kroppshalvorna kommer gjutas symmetriskt i samma verktyg. Genom att 
kroppshalvorna kommer gjutas symmetriskt blev håligheterna för kedjorna 
underprioriterade. Författarna uppskattar att tillverkningskostnaderna blir lägre 
och produkten blir mer lönsam då kroppshalvorna gjuts symmetriskt.  

 

Efter gjutningen har kroppen inga håligheter för kedjor och cylinderstänger endast 
hål för krok. Håligheter för kedjor och cylinderstänger utformades i nästa steg i 
tillverkningsprocessen.  

3.5.3 Lösningsförslag för byte av krok   

Svero Lifting önskar mindre tidskrävande demontering av krok när byte av krok 
äger rum. Snabblyftblock bör genomgå en årlig service där alla ingående delar 
inspekteras. I servicen sker byte av krok och kedjor. Krokbyte sker generellt oftare 
än den årliga servicen. Företaget önskar därmed att snabbt kunna byta krok utan 
att demontera bort ena kroppshalvan och delar av innanmätet. Sprinten är idag 
placerad olägligt i mitten av innanmätet. Fästet och sprinten till kroken är 
placerade på grundplattan vänd mot handkättingens kugghjul. Enligt författarna 
och företaget är sprintens placering en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
tiden för ett krokbyte. Sprintens placering gör byte av krok mer komplicerat och 
skall därmed förändras, se placering för sprint i figur 3.14 -3.15. Författarna har 
skapat tre olika lösningsförslag för byte av krok. Slutgiltigt lösningsförslag visas i 
kapitel 4 resultat. 

 

 

Fig. 3.14 Kuggväxel placerad på komponentens 
genomgående axel.  

Fig. 3.15 Placering av sprint för krok idag. 
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Förslag 1  
Genom att byta riktning på sprinten för kroken till motsatt sida, växelns sida, 
befinner sig sprinten närmare innanmätets kant och främre kroppshalva. Förslag 
ett är att användaren demonterar bort den främre kroppshalvan, monterar bort 
fästet för kroksprinten och ett byte av krok sker. Lösningen ger en låg kostnad då 
endast fästets placering behöver bytas. Ingen modifiering av kroppshalva äger 
rum. Endast en modifiering av ett hål sker i innanmätet. Se figur 3.16 -3.17 för 
förtydligande om sprintplacering. 

 

Förslag 2  
Förslag två bygger på samma grundprincip som förslag ett. Sprinten har samma 
placering och riktning som förslag ett. För att skydda växeln vid byte av krok 
skapas en skyddande platta som omsluter växelanordningen. Plattan fästs 
förslagsvis på samma sätt som de resterande plattorna, det vill säga på 
cylinderstängerna. Plattan är formad så att sprinten för kroken inte täcks. Vid 
krokbyte demonteras endast kroppshalvan och krokfästet. Se figur 3.18 – 3.20 för 
förtydligande. 

 
 

Fig. 3.16 Förslag 1, placering av fäste till sprint.  Fig. 3.17 Förslag 1, 3D vy.  
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Fig. 3.18 Förslag 2, framifrån med 
skyddande platta för 
växelanordningen. 

Fig. 3.19 Förslag 2, förtydligande 
vy framifrån, plattan är 
transparant. 

Fig. 3.20 Förslag 2, vy från sidan. 

 

Förslag 3  
Förslag tre bygger på samma princip som förslag ett och två. Sprinten byter 
riktning och fästet får samma placering som i förslag ett. I förslag tre sker byte av 
krok genom en demonterbar lucka på kroppen.  
 

Plattan från förslag två finns kvar för att skydda växelanordningen. Luckan kan då 
avlägsnas utan att partiklar faller ner i växelanordningen. Luckan fästs förslagsvis 
fast på kroppen med minst två rostfria skruvar. Se figur 3.21 -3.22 för 
förtydligande av luckan. 

  

Fig. 3.21 Förslag 3, lucka fäst med två 
rostfriaskruvar. 

Fig. 3.22 Förslag 3, kropp med demonterad lucka. 
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3.6 Gjutsimulering, MAGMA 
Gjutsimuleringens huvudsyfte är att illustrera för företaget vad CAD-modeller kan 
användas till förutom ritningar. Simuleringen i MAGMA utförs för att bedöma 
om möjlighet finns att gjuta snabblyftblockets kropp. Gjutsimuleringen är en enkel 
första simulering. Analysen i MAGMA ger endast informativ indikation. 
Författarna beslutade att fokusera på om formen fylls fullständigt med smälta.  
 

Simuleringen i MAGMA är en gjutsimulering utförd i en permanent stålform. I 
simuleringen användes en aluminiumlegering AlSi7Mg. AlSi7Mg innehåller 88,4 % 
aluminium, 7 % kisel, 4 % magnesium, 0,3 % koppar och 0,3 % mangan. Som 
kylsystem valde författarna kylkanaler innehållande vatten. Gjutningsprocessen är 
slutförd när gjutgodset temperatur underskridit 50 ◦C.  
 

I MAGMA importerades en kroppshalva i form av en CAD-fil och ett gjutsystem 
ritades. När alla ingående delar var avbildade blev alla detaljer nedbrutna i element. 
MAGMA använder de nedbrutna elementen för beräkning och bildar illustrationer 
hur gjutgodset påverkas under gjutprocessen. Se figur 3.23 -3.25 för förtydligande 
om gjutsystem och elementnedbrytning 
 

 
Fig. 3.23 Gjutsystemets ingående delar 

1. Inlet: höjd: 15 mm, nedre radie: 15 mm, övre radie: 10 mm. 
2. Runner: höjd: 15 mm, längd: 150 mm, bredd: 30 mm. 
3. Runner: höjd: 140 mm, nedre radie: 10 mm, övre radie: 15 mm.   

 
 

1 

2 

3 
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Fig. 3.24 Alla ingående detaljer. Fig. 3.25 Alla ingående detaljer nedbrutna i 
element. 

 
 

3.7 Ritningar  
Ritningar på innanmätets alla ingående delar och den nydesignade kroppen 
skapades genom SolidWorks. Ritningarna innehåller inte toleranser. I leverans av 
ritningarna av innanmätet ingår inte kullager, låsring, skruvar och muttrar. 
Ritningarna kommer vara under sekretess.  
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4 Resultat  
Nedan presenteras examensarbetets slutgiltiga resultat. 

 

4.1 Innanmäte 
För att Svero Lifting skall kunna förbättra företagets produktutveckling införs 
CAD-modeller av ett snabblyftblocks innanmäte och dess ingående detaljer. 

 

När alla ingående detaljer är avritade bildas en sammanställning av dessa. Se 
sammanställningen i figur 4.1 – 4.8. De ingående delar som modifieras är 
cylinderstängernas längd och krokens fäste. Cylinderstängerna längd anpassas för 
att fästa den nya kroppen.   

 

Författarna behåller snabblyftblocket dimensioner på innanmätet och 
komponenten uppfyller därmed dess nuvarande funktioner som finns idag. Det 
nya snabblyftblocket monteras på blockvagnen som ordinarie snabblyftblock.  
 

När standardbyte av kätting G100 sker ansvarar Svero Lifting för att hållfasthet 
och säkerhetskrav uppfylls på innanmätet av modell 1412. 
 
 

  
Fig. 4.1 3D vy, framsida.  Fig. 4.2 3D vy, baksida. 
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Fig. 4.3 Framsida. Fig. 4.4 Baksida. 
 
 
 

  
Fig. 4.5 Vänstersida.  Fig. 4.6 Högersida. 
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Fig. 4.7 Undersida. Fig. 4.8 Ovansida. 
 
 
 

4.2 Koncept 4 
Den slutgiltiga sållningen resulterade i Koncept 4. Koncept 4 har en rund, oval 
huvudform. Fram- och baksidan av kroppen har en elliptisk utformning. Ovan- 
och underifrån har kroppen en cirkulär form. Hålet för kedjor är synliga från 
kroppens sida. På modellen finns nedfasningar som överensstämmer med 
blockvagnens nedfasningar 

 
Fig. 4.9 Koncept 4 
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4.3 Snabblyftblocket kropp 
Koncept fyra är modifierat och slutgiltig CAD-modell av kroppen visas i figur 
4.10 - 4.17 nedan. Koncept fyra uppfyller Svero Liftings kravspecifikation. Den 
nydesignade kroppen omsluter växelanordning och hindrar växelhaveri vilket 
uppfyller kravspecifikationen. Partiklar hindras från att falla in i komponentens 
växelsystem. Kroppen monteras på innanmätet med hjälp av cylinderstängerna.   

  

Kroppshalvorna är identiska i första steget i tillverkningsprocessen. Hålet för 
kroken skapas i detta steg. I nästa steg skapas hål för kedjor och cylinderstänger. 
Ytterligare bearbetning av kroppen kan behövas utföras, exempelvis för hål och 
nedfasningar.  

 

Författarna har skapat en design anpassad efter företagets önskade 
tillverkningsmetod, gjutning. Genom att kroppshalvorna kommer gjutas 
symmetriskt blir håligheterna för kedjorna underprioriterade. Det innebär att 
kedjorna kommer befinna sig mer på vänster sida om kroppens mittpunkt. Detta 
medför att det skapas ett större hål på kroppens bakre formhalva jämfört med den 
främre. Se figur 4.18 - 4.19 för förtydligande var håligheterna för kedjor kommer 
placeras.  

 

Svero Lifting ansvarar för kroppens slutgiltiga dimensioner. 

 

  
Fig. 4.10 3D vy, kropp framsida.  Fig. 4.11 3D vy, kropp baksida. 
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Fig.4.12 Kroppens framsida. Fig. 4.13 Kroppens baksida. 
 
 

  
Fig. 4.14 Kroppen vänstersida. Fig. 4.15 Kroppen högersida. 
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Fig. 4.16 Kroppen underifrån. Fig. 4.17 Kroppen ovanifrån. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.18 Innanmätets sida, pilarna visar vart kedjor 
är lokaliserade, från vänster visas placering av 
handkätting och sedan lastbärande kätting.   

Fig. 4.19 Innanmätet och kropp med håligheter för 
kedjor  
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4.4 Förslag 2, byte av krok  
Svero Lifting önskar mindre tidskrävande demontering av krok när byte av krok 
äger rum. I förslag två har sprinten bytt riktning. Fästet till sprinten har placerats 
på motsatt sida av kroken, det vill säga på samma sida som växelanordningen. 
Författarna uppskattar att sprintens placering är en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar tiden när byte av krok sker.  
 

Svero Liftings produkter har ingen bestämd miljö eller användarscenario då 
komponenterna används. För att skydda och förhindra att partiklar från 
produktens användarmiljö faller ner i växelanordningen placeras en skyddande 
platta över den mekaniska växeln. Den skyddande plattan fästs och fixeras av de 
tre cylinderstänger som går genom hela komponentens innanmäte. När ett 
krokbyte äger rum demonteras den främre kroppshalvan bort. Sprinten är då 
synlig och lätt tillgängligt för komponentens användare. Se figur 4.20- 4.22 för 
demonteringslösning av krok. 

  

Fig. 4.20 Framifrån med skyddande platta för 
växelanordningen 

Fig. 4.21 Förtydligande vy framifrån, plattan är 
transparant 
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4.5 Gjutsimulering, MAGMA 
Resultatet av analysen visar att hela kroppen fylls av smälta. I stelningsintervallet 
börjar fasomvandlingen från smälta till fast fas på kroppens ovansida, där 
gjutgodsets tjocklek är som tunnast. Se figur 4.24 för illustration om första 
stelningsområdet. Analysen resulterar i illustrationer som visar att hela 
kroppshalvan är fylld av aluminiumlegeringen när gjutprocessen är slutförd. Se 
figur 4.25 som illustrerar detta.  
 

Sista stelningsområdet i gjutgodset har stor betydelse för restspänningar i 
kroppshalvan. Om kroppens ytterkanter bildat fast fas och kroppens inre 
fortfarande består av smälta kan restspänningar eller tomrum uppstå i 
komponenten. När kroppens kvarstående inre smälta omvandlas till fast fas 
minskar dess volym. Detta leder till att spänning eller tomrum uppstår i 
komponenten. På kroppens stelnade ytterkant verkar då en kompressionskraft om 
tomrum inte bildas i komponenten. I författarnas analys finns resultat som visar 
att den sista stelningen sker i gjutsystemet. Detta resultat visar att kroppen inte bör 
påverkas av restspänningar på grund av volymförändring under fasomvandling 
från smälta till fast fas. Gjutsimuleringens resultat illustrerar att snabblyftblockets 
kropp kan tillverkas genom gjutning. Se figur 4.26 för sista 
fasomvandlingsområde. 

  

Fig. 4.22 Vy från sidan Fig. 4.23 Lösningsförslag 2 
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Fig. 4.24 Illustration över första stelningsområde 

 
Fig. 4.25 Slutförd simulation visar 100 % fylld form  

Fraction Solid 
0.259s 5,70 % 

Fraction Solid 
15,057s 100 % 
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Fig. 4.26 Sista fasomvandlingsområde 

 

4.6 Ritningar 
Ritningarna till Svero Lifting är sekretessbelagda och kommer endast visas inom 
företaget.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Nedan visas diskussion och slutsatser av de olika delarna i examensarbetet. 

 

5.1 Diskussion för metod och genomförande 
I följande stycken diskuteras metod och genomförande. 

5.1.1 Planering, Ganttschema 

Under hela examensarbetets gång har författarnas tidsplan försökt följas. Flera 
moment har tagit längre tid än vad momenten beräknades till. Första momentet i 
arbetet som inte flödade som planerat var att skapa CAD-modeller av innanmätet 
i SolidWorks.  

 

Modifieringar av den nydesignade kroppen har uppkommit senare på grund av att 
ny information har erhållits under arbetes gång och detta har förlängt vissa 
momentet i arbetet. Detta har påverkat fortskridningen av projektet och viss 
tidspress har uppstått.     

5.1.2 Brainstorming 

Under brainstormingen skapades många skisser och idéer. Författarna hade helt 
fria händer vid skapandet av en ny design. Svero Lifting sökte en utmärkande och 
innovativ design av snabblyftblockets kropp. Detta försvårade skissarbetet för 
författarna på grund av för mycket ovisshet. Vid sållningsbeslut kom nya idéer 
fram vilket gav resultat i form av nya skisser. Då nya skisser skapades när beslut 
skulle tas blev det slutgiltiga skissbeslutet förlängt.   

5.1.3 Gut Feel 

Gut feel är en sållningsmetod som grundar sig på magkänsla och kunskap om 
berörda områden. Författarna har inte tidigare använt ett snabblyftblock. Detta 
försatte författarna i en svår situation då djupa kunskaper saknades om produkten 
och produktens användningsområde.  

5.1.4 För- och nackdelsanalys  

En för- och nackdelsanalys utfördes för att ta ett slutgiltigt beslut om vilket 
koncept som var det mest fördelaktiga. Vid analysen skapades en 
prioriteringsordning av de viktigaste parametrarna enligt författarna. 
Parametrarnas prioriteringsordning är baserad på arbetets syfte som är att skapa en 
ny design av ett snabblyftblocks kropp. Författarna beslutade att de parametrar 
som kan återkopplas till produktens design prioriterades högst i analysen.  

38 
 



Diskussion och slutsatser 

Koncept fyra och sex var jämt värderade. Det var Svero Liftings slutgiltiga 
omdöme som påverkade analysens slutresultat då företaget uppskattade designen 
för koncept 4 mer än koncept 6.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Ett företag måste idag vara flexibelt, lyssna på vad kunderna efterfrågar och aktivt 
använda dagens teknik för att kunna utmärka sig gentemot företagets 
konkurrenter. Företag befinner sig idag i en marknad som präglas av ständiga och 
snabba förändringar och där konkurrensen hårdnar. Produkterna måste uppfattas 
som tilltalande av kunden. 
 

Arbetets andra huvudfråga är: Hur kan Svero Liftings produktutveckling hållas vid liv? 
 

Genom att introducera CAD – modeller för en av företagets produkter, 
innanmäte och en nydesignad kropp, kan företaget använda detta underlag i 
framtiden. När CAD-modeller införs uppstår nya möjligheter för företagets 
produktutveckling.  
 

Till modellerna finns parametriska relationer, exempelvis definition av ytor, 
kurvor, avstånd av objekt. SolidWorks kan ändra hela modellens dimensioner om 
ett mått eller yta ändras. SolidWorks funktioner kan tidseffektivisera modifieringar 
av komponenter. Att utföra ändringar av en modell manuellt utan CAD-program 
uppskattar författarna ta längre tid än att modifiera en modell i ett CAD-program. 
 

Med hjälp av CAD-underlag har Svero Lifting möjlighet att skapa en databas för 
företagets produkter och alla ingående detaljer. I en databas är information 
lättillgängligt för alla ingående detaljer. Denna databas kan effektivisera och 
förbättra produktutvecklingen. I en databas har Svero Lifting tillgång till historik 
av företagets produkter. Med hjälp av denna historik kan företag på ett enkelt och 
effektivt sätt utveckla befintliga produkter. Genom att återanvända de positiva 
egenskaperna och förbättra de negativa utvecklas Svero Lifting som företag. När 
en utveckling av en detalj ägt rum, införs resultatet i databasen vilket bidrar till att 
databasen växer parallellt med produktutvecklingsprocessen. 
 

CAD-underlag hjälper Svero Lifting att förmedla hur produkten skall se ut vid ett 
samarbete med exempelvis verktygsmakare och underleverantörer. Idag använder 
flera verktygsmakare CAD-modeller. Genom att Svero Lifting har infört CAD-
modeller i företaget kan samarbetet med verktygsmakare förenklas. Genom att 
presentera en tydlig bild, med hjälp av en CAD-modell, av hur företagets 
komponent skall utformas kan verktygsmakaren enklare se vad som behöver 
modifieras. Missförstånd om komponenternas utformning minskar om en tydlig 
bild ges.    
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Simuleringar kan ge en indikation om vad som behöver förbättras och justeras på 
komponenter. Författarna uppskattar att simuleringsresultat bidrar till 
effektivisering för tid och kostnad jämfört med att köpa in en tjänst för samma 
simuleringsresultat.    
 

Simuleringen i MAGMA är endast utförd för att illustrera vad Svero Lifting kan 
använda sina CAD-modeller till. Författarna tog beslut att utföra en gjutsimulering 
på grund av Svero Liftings tilltänka tillverkningsmetod, gjutning. Genom att utföra 
en gjutsimulering kan företaget enklare analysera om den nydesignade kroppen har 
tillräckligt god gjutbarhet för tillverkningsmetoden.   
 

En FEM-analys kan utföras i SolidWorks. Det är ett simuleringsprogram som 
utför testning och animation av CAD-modeller för att visualisera hur modellen 
påverkas, exempelvis ett användarscenario. Genom att introducera denna typ av 
simulering kan Svero Lifting undersöka och testa sina nyutvecklade detaljer.  

5.2.1 Innanmäte 

Ett av Svero Liftings mål är att snabblyftblocket har en lyftkapacitet på 1000kg. 
Eftersom innanmätet har samma huvudutformning som en originalkomponent 
med lyftkapacitet på 500kg, bör Svero Lifting undersöka om innanmätet kan ha en 
lyftkapacitet på 1000kg. Svero Lifting har endast gett författarna information om 
kättingbyte. De modifieringar författarna har gjort på innanmätet påverkar inte 
lyftkapaciteten. Författarna har i helhet behållit innanmätet som det är idag. Det 
författarna har ändrat är cylinderstängernas längd, hål för kroksprint har placerats 
på motsatt platta. Avståndet mellan de tre plattorna har samma längd som 
originalet. Det som har ändrats på cylinderstängerna är stängernas längd, då 
avståndet till kroppens fästen har blivit större.  
 

Dimensionsdifferens mellan originalritning och avritad komponent kan uppstå.  
Svårigheter uppstår på grund av att författarna inte vet dimensioner på 
originalritningen och ritningens toleranser då Svero Lifting inte har dessa. 
Dimensioner på de avritade ingående delarna kan skilja från den ursprungliga 
originalritningen.  
 

Komponenten har ett målvärde, ett övre gränsvärde samt undre gränsvärde på 
originalritningen. Gränsvärdena kallas även toleranser. Om det avritade 
snabblyftblocket har dimensioner nära det undre gränsvärdet på originalritningen, 
anses originalritningens undre gränsvärde vara den avritade komponentens 
målvärde. Detta bidrar till att den nydesignade kroppen kan få lägre eller högre 
dimensioner än originalritningens gränsvärden.  
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Om den avritade komponenten har dimensioner nära det lägre gränsvärdet kan 
det uppkomma att snabblyftblockets nydesignade kropp har för små dimensioner 
jämfört med originalinnanmätet. Detta kan inträffa om innanmätets dimensioner 
är nära dess övre gränsvärde på originalritningen.  
 

Differensgraden mellan originalritning och avritad komponent kan påverka graden 
av bearbetning av snabblyftblockets kropp efter att gjutning är genomförd. Mer 
borttagning av material krävs om det avritade innanmätet har dimensioner nära 
det övre gränsvärdet, det vill säga om originalritningens övre gränsvärde anses 
vara det avritade innanmätets målvärde.  
 

5.2.2 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys ansåg författarna vara relevant då Svero Lifting önskade en 
ny design som utmärker sig på marknaden. Konkurrentanalysen anpassades efter 
arbetets ena huvudfråga, design. 
 

Vid konkurrentanalysen uppskattar författarna att Svero Lifting snabblyftblocks 
kropp och företagets konkurrenter har liknande huvudutformning och design.  

5.2.3 Design  

Vid det första intrycket av en produkt används betraktarens fem sinnen. Synen 
visualiserar utseende och form. Med hjälp av känseln upplever och skapar 
betraktaren en starkare relation till produkten genom att känna på produktens ytor 
och form. Hörsel, smak och lukt kompletterar upplevelsen av ett intryck. 
 

Examensarbetets första huvudfråga är: Hur kan snabblyftblockets kropp utformas för att 
passa Svero Liftings nyutvecklade blockvagn?  
 

Enligt författarna har den nydesignade blockvagnen en utmärkande design. 
Blockvagnen har en metallisk färg som ger ett effektfullt intryck. Den metalliska 
färgen ger en direkt indikation att komponenten är tillverkad i aluminium.  
 

Blockvagnen upplevs robust och kraftfull. Detta skapar ett intryck av hög kvalité, 
säkerhet samtidigt som komponenten har en låg vikt på grund av aluminiums låga 
densitet. Kroppens nedfasningar är en kombination av skarpa kanter och 
dynamiska övergångar. 
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Författarna anser att den nya designen av snabblyftblockets kropp speglar Svero 
Lifting och harmonierar med företagets nya blockvagn.  

Den elliptiska huvudformen på snabblyftblocket ger ett utmärkande intryck 
samtidigt som blockvagnen och snabblyftblocket passar tillsammans. Materialet 
aluminium som båda komponenterna består av skapar ett helhetsintryck för hela 
lyftanordningen. På kroppens övre del finns en nedfasning som överensstämmer 
med blockvagnens övre kant. Blockvagnens nedre nedfasning speglas i centrum på 
snabblyftblockets kropp. Svero Lifting anser att ett mekaniskt intryck skapas på 
grund av kroppens fäste, det vill säga cylinderstängerna och muttrarna.   

 

 

Fig. 5.1 Svero Liftings nya blockvagn och författarnas slutgiltiga design av snabblyftblockets kropp. 
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5.2.4 Lösningsförslag för byte av krok      

Författarna har jämfört de tre lösningsförslagen för att finna det minst 
tidskrävande förslaget för byte av krok. Förslag ett är i jämförelse med förslag två 
mindre kostsam i tillverkningsperspektiv på grund av att tillverkningskostnad för 
den skyddande plattan tillkommer. Författarna uppskattar att kostnaden för 
havererade växelanordningar blir högre jämfört med tillverkningskostnad av 
plattan. Detta på grund av att partiklar kan falla in i växelanordningen vid byte av 
krok i förslag ett. Havererar den mekaniska växeln kan komponenten inte 
användas mer och måste genomgå service och byte av växelanordning. Det kan 
uppkomma kostnader som överstiger ett inköp av ett nytt snabblyftblock, då 
prioriteras nya inköp istället för reparation av den havererade växeln.  

 

Vid jämförelse med förslag tre är förslag två mindre kostsam. Förslag tre 
innefattar alla kostnader från förslag två plus en tillverkningskostnad för en 
demonterbar lucka. När luckan demonteras bort är sprintens fäste tillgängligt och 
ett krokbyte är genomförbart. En stor nackdel med förslag tre jämfört med förslag 
två är att användarens arbetsyta är mindre. Detta uppstår på grund av att främre 
kroppshalvan inte demonteras bort. Arbetsytan baseras på luckans dimensioner. 
Dessa dimensioner påverkar tiden vid byte av krok. Fingerfärdighet hos användare 
och verktygstillgång får större betydelse i förslag tre jämfört med förslag två.  

5.2.5 Kravspecifikation 

Författarna anser att följande krav från kravspecifikationen är uppfyllda:  

• Snabblyftblockets nya kropp skall anpassas efter innanmätets funktioner.  

• Svero Lifting har en önskan att snabblyftblockets design skall passa den 
nydesignade blockvagnen.  

• Snabblyftblockets kropp skall tillverkas i aluminium genom gjutning.  

• Snabblyftblockets kropp skall omsluta komponents växelanordning.  

• Svero Lifting önskar mindre tidskrävande demontering av krok när byte av 
krok äger rum. 

• Snabblyftblocket skall behålla sina nuvarande funktioner och monteras fast 
på blockvagnen som ordinarie snabblyftblock. 

 

Svero Lifting ansvarar för att följande krav uppfylls:  

• Snabblyftblockets konstruktion skall uppfylla alla krav som ställs i 
maskindirektivets harmoniserade standard gällande de ingående 
komponenterna och den färdiga produkten.  

• Snabblyftblocket skall ha en lyftkapacitet på 1000 kg. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer  
Examensarbetet kommer hjälpa Svero Lifting med innovation och nytänkande. 
Arbetet har resulterat i en ny design, CAD-modeller och ritningar av ett 
snabblyftblock. Författarna anser att produkten uppfyller kravspecifikationen för 
de krav som författarna ansvarat för.  

 

Författarna rekommenderar att Svero Lifting undersöker originalritningarnas 
toleranser av innanmätets ingående delar. Detta bör undersökas på grund av att 
ritningarna är approximationer och har avbildats av ett befintligt snabblyftblock. 
Denna approximation kan leda till dimensionsfel.   
 

Svero Lifting kan behöva utföra fler modifieringar av kroppen exempelvis för 
cylinderstängerna och val av mutterstorlek. Tillverkningsaspekter och analyser 
utförda av författarna ger endast informativ indikation av slutgiltig design.  
 

För att Svero Lifting skall ha en möjlighet att ligga i framkant och ständigt 
utvecklas behöver företaget följa med teknikens utveckling. Genom att 
introducera CAD – modeller för en av företagets produkter, innanmäte och en 
nydesignad kropp, kan företaget använda detta underlag i framtiden.  

 

Författarna rekommenderar att Svero Lifting skapar en databas för deras 
produkter och alla ingående detaljer. Detta kan hjälpa Svero Lifting att hålla 
företagets produktutveckling vid liv.  
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Bilaga 1 Kravspecifikation 
 
Bakgrund 
Svero Lifting tillverkar lyftanordningar med olika lyftkapacitet. Svero Lifting arbetar med 
att minska komponenternas vikt. Företaget har skapat en ny blockvagn. Genom ett 
materialbyte från stål till aluminium på blockvagnens kropp minskar komponentens vikt. 
Svero Liftings önskan är att skapa ett nytt snabblyftblock som harmoniserar med den 
nydesignade blockvagnen. Det nya snabblyftblockets kropp skall tillverkas i aluminium. 
 
Produkten  
Produkten är ett snabblyftblock med lyftkapacitet 1000 kg. Snabblyftblocket brukas i 
lyftsituationer i industrin men även av privatpersoner. Snabblyftblocket underlättar i olika 
lyftsituationer och förhindrar lyftskador. Svero Liftings snabblyftblock finns idag i flera 
olika lyftkapaciteter.  
 
Funktionella krav 

• Snabblyftblockets konstruktion skall uppfylla alla krav som ställs i 
maskindirektivets harmoniserade standard gällande de ingående komponenterna 
och den färdiga produkten. 

• Snabblyftblocket skall ha en lyftkapacitet på 1000 kg. 
• Snabblyftblockets kropp skall tillverkas i aluminium genom gjutning. 
• Svero Lifting önskar mindre tidskrävande demontering av krok när byte av krok 

äger rum 
• Snabblyftblockets kropp skall omsluta komponents växelanordning.  
• Snabblyftblockets nya kropp skall anpassas efter innanmätets funktioner.  
• Snabblyftblocket skall behålla sina nuvarande funktioner och monteras fast på 

blockvagnen som ordinarie snabblyftblock. 

 
Icke-funktionella krav 

• Svero Lifting har en önskan att snabblyftblockets design skall passa den 
nydesignade blockvagnen. 

Avskrivningar 
• Märkning av snabblyftblocket samt manual behöver inte innefattas i arbetet. 

Leveransvillkor 
CAD-modeller och ritningar utförda i Solid Works av det nydesignade snabblyftblockets 
kropp och innanmäte skall levereras.  
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Bilaga 2, Tidsplan, Gantt-schema  

  

50 
 



 

Bilaga 3 Moodboard 
Målgrupp 

 
Material, aluminium 
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Bilaga 4 Koncept  
Koncept 1 

 
 

 

Koncept 2 
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Koncept 3 

 
 

 

Koncept 4 
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Koncept 5 

 
 

 

Koncept 6 
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Koncept 7 

 
 

 

Koncept 8 

 
 

 
  

55 
 



 

Bilaga 5 För- och nackdelsanalys 
 

FÖR- OCH NACKDELS ANALYS 
Företag: Svero Lifting  Datum: 2014-04-03 

Koncept 4 
Fördelar: 

• Design 4 harmonierar med 
blockvagnen 
 

• Mer utmärkande design 
 

• Mindre tomrum i komponenten 
 
 

Nackdelar: 
• Högre uppskattad kostnad för 

bearbetningsverktyget 
 

Gruppmedlem: Johanna Svensk Utförd av: Johanna Svensk  
Gruppmedlem: Lisa Schönning Godkänd av: Lisa Schönning 
 
 
 

FÖR- OCH NACKDELS ANALYS 
Företag: Svero Lifting Datum: 2014-04-03 

Koncept 6 
Fördelar: 

• Design 6 harmonierar med 
blockvagnen 

 
• Utmärkande design 

 
• Lägre uppskattad kostnad för 

bearbetningsverktyget 
 

Nackdelar: 
• Mer tomrum i komponenten 

 

Gruppmedlem: Johanna Svensk Utförd av: Lisa Schönning 
Gruppmedlem: Lisa Schönning Godkänd av: Johanna Svensk 
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Bilaga 6, Demontering av snabblyftblock 
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