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Sammanfattning 

 

Denna rapport är utförd i samband med kursen Examensarbete för 

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik som är en avslutande kurs för 

Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads Universitet. 

Uppdragsgivare för arbetet är Volvo Construction Equipment i Arvika, och det huvudsakliga 

målet för arbetet var att skapa en produkt som motverkar plastiska deformationer av 

lyftverktyg i produktionslinan vilka på ett eller annat sätt utsätts för överbelastning. 

Projektets är strukturerat som ett produktutvecklingsarbete där arbetet är uppdelat i 3 

huvudfaser. Dessa faser är planering-, genomförande och avslutsfasen. Vid planeringen 

skapas en projektplan för arbetet såväl som en detaljerad förstudie, genomförandefasen är 

den fas där flertal produktutvecklingsprocesser görs för att komma fram till en slutgiltig 

produkt. Avslutsfasen är till för att skapa arbetsunderlag för framtida vidarearbete samt 

underlag för tillverkning av produkten. 

Produkten som genererades i detta projekt är en extern detalj som monteras mellan 

lyftkranen/traversen och lyftverktyget, utrustningen mäter de krafter som uppstår vid lyftet 

och läses av med hjälp av en mikrokontroller. Värdena evalueras utav mikrokontrollern som 

skickar en driftspänning till en ljudkälla då krafterna överstiger den förbestämda maxlasten. 

I projektet skapades också en prototyp där de ingående komponenternas funktioner 

testades för att stämma av den teoretiska funktionen mot hur produkten fungerar i 

praktiken.   



 
 

Abstract 
 
This report is made in connection with the course Examensarbete för 

Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik wich is the final course of the Bachelor of Science 

in Mechanical Engineering at Karlstad University. 

 

The sponsor of the work is Volvo Construction Equipment in Arvika, and the main goal for 

the project is to develop a product that prevent overload and plastic deformation on lifting 

tools in the productionline. 

 

The project is structured like a product development process where the work is divided in 

three main phases. These phases are planning-, implementation-, and the concluding phase. 

At the planning phase a projet plan for the work is made as well as a detailed pilot studie. 

The implementation phase is where multiples of the product development processes were 

used to determine a final product. The concluding phase is made for a foundation for further 

development as well as basis for manufacturing of the product. 

 

The product generated in this project is an external device that is mounted between the 

overhead crane and the lifting tool, where the forces that occur are measured with a 

microcontroller. The values are evalutaed by the microcontroller wich then sends an 

operating voltage to a noice source whenever the forces exceeds the pre determined 

maximum load. 

 

In the project a prototype was made where the components functions was tested to make 

sure that the theoretical functions worked the same as they would in practice. 
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1. Inledning 
Detta arbete utfördes på Volvo Construction Equipment i Arvika samt också på Karlstads 

Universitet i samband med kursen MTGC17 (Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik) och omfattar 22,5 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet med arbetet är att 

generera koncept, samt också en prototyp, som motverkar överbelastningar av lyftverktyg 

för att öka säkerheten vid monteringen samt också för att minska kostnader för kasserade 

lyftverktyg.  

När det handlar om lyft av relativt tunga detaljer är säkerheten en oerhört viktig aspekt då 

säkerheten för operatörerna går över allt annat. Detta betyder att många krav och önskemål 

runtomkring produkten är direkt eller indirekt kopplade till säkerheten vilket också leder till 

att det är säkerheten som har det största inflytandet på den slutgiltiga produkten i detta 

arbete. 

I nuläget har lyftverktygen inget som kan förmedla om överlast sker även om alla testas. 

Detta i sin tur leder till att om de på ett eller annat sätt blir överbelastade, inte har något 

skyddsnät för att undkomma överbelastning och eventuell kassation av verktyget samtidigt 

som det skapar en osäkrare arbetsmiljö.  

 

1.1 Bakgrund 
Volvo Construction Equipment är ett av de ledande företagen inom tillverkning av 

anläggningsmaskiner som hjullastare och grävmaskiner. Med över 14 000 anställda så har de 

ett heltäckande program med tillverkning, service och support globalt världen över.  

Projektet bygger på att vissa verktyg i VCE:s monteringslina med jämna mellanrum behöver 

bytas ut på grund av överbelastningar. Detta är en process som kan skada produktionen då 

det inte alltid finns reservverktyg tillgängliga om ett verktyg havererar. Det krävs alltså att 

ett nytt verktyg tillverkas efter att skadan på det förgående verktyget skett, vilket både tar 

tid och kostar pengar. Utöver det så kräver det också att monteringslinan behöver arbeta 

med ett verktyg som inte längre har den rätta utformningen för arbetet som utförs vilket kan 

kompromissa säkerheten för montörerna. 

 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att generera ett koncept som uppfyller alla kriterier som ställs på 

produkten samt skapa en prototyp med tillräckligt underlag för att kunna återskapas av 

företaget. Detta betyder att tydliga ritningar, kopplingsscheman och programkod skall 

skapas tillsammans med monteringsinstruktioner för framtida användning.  
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att motverka deformationer i lyftverktyg på företagets 

monteringslina. När verktygen deformeras, vilket om det händer regelbundet, kostar mycket 

pengar då verktygen kasseras, samtidigt skapas en osäkrare arbetsmiljö för montörerna då 

verktygen inte längre har rätt utformning för arbetena de utför. Detta är en situation som 

förhoppningsvis kan undvikas med hjälp av ett överbelastningslarm som varnar innan 

krafterna blir så pass stora att de riskerar att deformera lyftverktygen.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att realistiskt kunna utveckla en prototyp inom tidsramarna för projektet samt med 

tillräckligt underlag för att kunna återskapas, kräver det att avgränsningar görs för att 

anpassa projektets storlek. I detta fall kommer produkten att utvecklas för att hantera ett 

lastspann mellan 50–200 kg då det blir betydligt mycket enklare att utforma lyft-ramen när 

det endast är relativt små vikter. Utöver det så kommer det vara möjligt att skapa en mer 

kompakt lyft-ram vilket minimerar risken att verktyget är i vägen för montörerna som 

använder verktyget. Mindre vikt betyder också mindre materialåtgång vilket i sin tur betyder 

att priset sjunker och ger mindre miljöpåverkan. Utrustningen kommer också att avgränsas 

till att vara en extern produkt som fungerar som ett tillägg till det befintliga lyftverktyget 

vilket betyder att inget specifikt lyftverktyg behöver analyseras. 
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2. Metod 

2.1 Utvecklingsprocess 

Industriella produktutvecklingsprojekt likt detta kan delas in i två kategorier, nyutveckling 

och vidareutveckling. (Johannesson m.fl. 2004) menar att vid nyutveckling utvecklas något 

helt nytt som man inte har någon tidigare erfarenhet av, medan vid vidareutvecklingsprojekt 

tar företag ”sina” produkter, som man har lång erfarenhet av och känner väl, från 

produktgeneration till produktgeneration. 

Detta projekt är i kategorin nyutveckling då det tidigare inte finns någon produkt att arbeta 

ifrån inom företaget. Men trots att det inte finns något grundarbete för detta projekt i denna 

verksamhet så finns det extern information om liknande verktyg med liknande funktioner 

och krav vilket kommer att vara en stor drivande kraft i projektet. 

 

2.2 Planeringsfasen 
Som nämnt tidigare kommer arbetet att följa en produktutvecklingsmall för att till sist leda 

fram till ett slutgiltigt koncept samt en prototyp. Projektet kommer att delas upp i 3 olika 

faser där den första är planering och projektstartfasen där en grundlig förstudie utförs för att 

starta arbetet med tillräcklig information för att undvika oväntade komplikationer som kan 

leda till förseningar. I denna fas görs också en tidsplanering med realiserbara delmål genom 

hela projektet. Nästa fas kommer att vara genomförandefasen där det största arbetet ligger, 

i denna fas kommer kraven att specificeras samt möjliga koncept framtas. I 

genomförandefasen ingår det också underlag i form av bland annat CAD-ritningar och 

kopplingsscheman för att skapa en prototyp av produkten. Den slutgiltiga fasen är 

avslutningsfasen som kommer att bestå utav beredningsunderlag till företaget för att kunna 

implementera resultatet i deras verksamhet samt en slutrapport med dokumentering från 

alla tidigare delar av projektet.   

 

2.2.1 Projektplan 

Enligt (Johannesson m.fl. 2004) måste man åstadkomma ett projektprogram som också 

kommer att tjäna som en överenskommelse mellan projektgruppen och uppdragsgivaren. 

Vanliga rubriker som kan ingå i en projektplan är följande: 

• Projektets mål 

• Projektets innehåll och eventuella avgränsningar 

• Projektets uppdelning i delprojekt 

• Projektorganisation 

• Tidsplan för projektet 

• Kostnadsplan för projektet 
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Genom att inkludera dessa rubriker i en projektplan så förtydligar man projektets 

huvudsakliga syfte samt definierar några av de problem som kan komma att drabba 

projektet. Det betyder att man lättare kan motverka de negativa effekterna och i slutändan 

få ett projekt som har en tydligare arbetsgång med betydligt mycket mindre motgångar och 

oväntade problem. 

 

2.2.2 Förstudie 

I en förstudie gör man en förutsättningslös problemanalys inför en eventuell nyutveckling 

och tar fram bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik menar (Johannesson m.fl. 

2004). En utförlig och välutförd förstudie skapar en väldigt bra grund för ett projekt att 

arbeta vidare ifrån och minskar resurskrävande konstruktions- och utprovningsarbete på 

felaktiga utgångspunkter. Förstudien skall resultera i en första kravspecifikation, vad 

produkten ska genomföra och hur kraven på produkten skall uppfyllas.  

 

2.2.3 Riskbedömning 

En risk är en osäker händelse eller ett förhållande som om den inträffar antingen har positiv 

eller negativ inverkan på projektet. En risk har en orsak, och om den inträffar har risken även 

konsekvenser säger Eriksson och Lilliesköld (2004). 

I detta projekt gjordes en riskbedömning i form av en FMEA över de största riskerna som kan 

förutspås i starten av projektet för att definiera dem riskerna samt skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för att undvika dem. För att undkomma de allvarligaste riskerna 

med projektet räcker det inte att bara definiera dem och bekräfta att dem existerar, utan 

det är också väldigt viktigt att hitta lösningar som kan förhindra riskerna samt applicera dem 

i projektet på ett meningsfullt sätt. 

 

2.3 Genomförandefasen 

Genomförande fasen i projektet är den del med den högst utlagda tiden och då även den del 

med störst mängd arbete. Det är också här allt förarbete från planeringsfasen kommer till 

nytta, då allt underlag samlat från tidigare faser kommer att reducera mängden tid som 

behöver läggas på research i denna fas då målet har blivit avsmalnat med avgränsningar och 

begränsningar redan får början. 

Genomförandefasens innehåll är bland annat en kravspecifikation, konceptgenerering och 

konceptval såväl som en layoutkonstruktion, detaljkonstruktion och första en prototyp. 
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2.3.1 Kravspecifikation 

Enligt (Johannesson m.fl. 2004) är kravspecifikationen eller produktspecifikationens uppgift 

att upprätta en specifikation av vad som ska åstadkommas som ett resultat av 

produktframtagningsprocessen. Detta ska göras så att den ingående informationen kan 

användas som utgångspunkt vid det senare sökandet efter konstruktionslösningar. 

Genom att tidigt definiera vad som vill uppnås med konstruktionen undviker man mycket 

förarbete i områden som inte är relevanta för arbetet och som annars skulle ta mycket tid ur 

projektet utan någon som helst vinning. Detta är varför en kravspecifikation är ett oerhört 

starkt verktyg när det kommer till produktutvecklingsprojekt samtidigt som det kan gynna 

andra typer av projekt också. Men för att en kravspecifikation skall ge resultat är det väldigt 

viktigt att tidigt veta vad man vill uppnå med konstruktionen och vad som bör prioriteras. 

För att lättare åstadkomma detta är tydliga avgränsningar viktiga då man lättare kan 

visualisera vad den slutgiltiga konstruktionen skall vara. 

Ett starkt komplement till en kravspecifikation är en QFD. I en QFD hittar man kopplingar 

mellan olika kundönskemål och produktegenskaper för att avgöra vilka egenskaper som 

väger tyngst. Utöver det så är det också ett väldigt bra verktyg för att jämföra sin produkt 

jämtemot konkurrenters produkter.  

 

2.3.2 Konceptgenerering 

Genom att generera flertal koncept som alla uppfyller kraven på konstruktionen är ett bra 

sätt att hitta den bästa lösningen med produktens önskemål i åtanke. Ett bra sätt att börja 

en konceptgenerering är att dela in konstruktionens funktioner i delfunktioner där man 

sedan letar lösningar med olika metoder för just den funktionen. Detta arbetssätt används i 

en morfologisk matris (se tabell 1) och är en väldigt bra metod för att hitta de bästa 

lösningarna för varje funktion som bör uppfyllas av konstruktionen. 

Tabell 1: Morfologisk matris 

Subfunktion Lösning 

Funktion 1 Lösning 1.1 Lösning 1.2 Lösning 1.3 

Funktion 2 Lösning 2.1 Lösning 2.2 Lösning 2.3 

Funktion 3 Lösning 3.1 Lösning 3.2 Lösning 3.3 

Funktion 4 Lösning 4.1 Lösning 4.2 Lösning 4.3 

Funktion 5 Lösning 5.1 Lösning 5.2 Lösning 5.3 
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Med en morfologisk matris finns möjligheten att generera väldigt många koncept, och för att 

avgöra vilka som är realiserbara och genomförbara följer man sedan upp med en 

elimineringsmatris (se Tabell 2). 

Tabell 2: Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris för överbelastningslarm Elimineringskriterier: 

[+] Ja 

[-] Nej 

[?] Mer info krävs 

[!] Kontroll produktspec 

Beslut: 

[+] Fullfölj lösning 

[-] Eliminera lösning 

[?] Sök mer info 

[!] Kontroll produktspec Lö
sn

in
g 
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r h
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p
ro

b
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m
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P
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t 

Tillräcklig in
fo

 

Kommentar Beslut 

1 + + + + + +  + 

2 + + + -    - 

3 + + ? + + ?  ? 

 

Här undersöks nu de befintliga lösningsalternativen för att klarlägga om de 

• Löser huvudproblemet 

• Uppfyller kraven i produktspecifikationen 

• Kan realiseras i verkligheten 

• Är inom den gällande kostnadsramen 

• Är fördelaktig ur miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel 

• Passar företagets produktprogram 

Endast de lösningsalternativ går vidare i processen som uppfyller samtliga dessa kriterier 

plus sådana som måste undersökas ytterligare för att kunna bedömas (Johannesson m.fl. 

2004). 

2.3.3 Produkt FMEA 

Likt riskbedömningen över projektet är en produkt FMEA en riskbedömning men med 

avseende på produkten. I en produkt FMEA analyseras olika risker som kan komma att 



 

7 
 

påverka slutprodukten på ett negativt sätt, och även här letas lösningar för att undkomma 

de allvarligaste riskerna som produkten utsätts för. 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att en FMEA genomförs i allmänhet som en kvalitativ 

analys av sambanden mellan komponenternas felsätt och motsvarande felkonsekvenser på 

systemnivå och hur man kan vidta åtgärder för att förhindra feluppkomst eller reducera 

felkonsekvenser. 

 

2.3.4 Konceptval 

I konceptvalet tas de koncepten som gått igenom alla stadier av konceptgenereringen och 

mäts emot varandra beroende på hur bra koncepten uppfyller önskemålen hos produkten. 

För att göra detta används en relativ beslutsmatris (se tabell 3) där alla koncept rankas på 

alla önskemål som finns på produkten, och på så vis avgör vilken som är mest lukrativ i 

avseende på önskemålen. 

Tabell 3: Relativ beslutsmatris 

Kriterium Alternativ 

K1 K2 

Önskemål 1 D 

A 

T 

U 

M 

+ 

Önskemål 2 - 

Önskemål 3 + 

Önskemål 4 + 

Önskemål 5 0 

Summa +  3 

Summa 0  1 

Summa -  1 

Nettovärde  2 

Rangordning 2 1 

Vidareutveckling Nej Ja 

 

Anledningen till att endast önskemålen tas till hänsyn i detta stadie är för att alla krav redan 

måste vara uppfyllda för att ta sig till den relativa beslutsmatrisen. I en relativ beslutsmatris 

används ett koncept eller en tidigare lösning som referens, dvs att önskemål uppfylls mer 

eller mindre väl jämtemot referensen. Varje önskemål har alltså möjligheten att vara (+) (-) 

eller (0) vilket tyder på om det uppfyller önskemålet bättre, sämre eller lika bra som 



 

8 
 

referensen. Men då alla önskemål inte värderas lika kan det också gynna projektet att skapa 

en relativ beslutsmatris med viktade kriterier (Se Tabell 4) 

Tabell 4: Relativ beslutsmatris med viktade kriterier 

Kriterium Alternativ 

K1 K2 

Önskemål 1 (w=5) D 

A 

T 

U 

M 

+ 

Önskemål 2 (w=3) - 

Önskemål 3 (w=2) + 

Önskemål 4 (w=4) + 

Önskemål 5 (w=3) 0 

Summa +  11 

Summa 0  1 

Summa -  3 

Nettovärde  8 

Rangordning 2 1 

Vidareutveckling Nej Ja 

 

I en viktad beslutsmatris ansätts också ett värde på varje önskemål och beroende på om ett 

koncept uppfyller ett specifikt önskemål bättre eller sämre ges det värdet negativt eller 

positivt till konceptet. På så sätt belönas koncept som uppfyller de högre värderade 

önskemålen samtidigt som de mindre viktiga önskemålen inte har lika stor effekt på 

slutresultatet. 

När dessa matriser är utfyllda och evaluerade kommer det finnas ett eller möjligtvis flera 

koncept som är värda att vidareutveckla och göra en mer utförlig layoutkonstruktion för. 

 

2.3.5 Layoutkonstruktion 

I layoutkonstruktionen beskrivs det koncept som tidigare i konceptvalet beslutades att 

vidareutvecklas. Det är i layoutkonstruktionen som en tydlig beskrivning av produkten 

skapas och alla delar definieras. Utifrån informationen samlad i layoutkonstruktionen skapas 

också en kostnadskalkyl över alla kostnader för material, tillverkning och inköpsdetaljer. 
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2.3.6 Detaljkonstruktion 

Med konceptbeskrivningen som utgångspunkt ska den valda konceptlösningen 

vidareutvecklas till en fungerande produkt som uppfyller kriterierna i 

produktspecifikationen. Målet för denna del av utvecklingsprocessen är ett underlag som 

beskriver en funktions- och användningsriktig produkt (Johannesson m.fl. 2004). 

I detaljkonstruktionen skall produkten dimensioneras samt standardkomponenter skall 

bestämmas, det skall också konstrueras nya detaljer för just detta arbete som också skall 

bestämmas material för. Något som också är viktigt för detaljkonstruktionen är att beskriva 

produktens layout, vilket betyder att man skall beskriva alla ingående delar med position och 

dess förhållande till varandra. I detaljkonstruktionen skall också innehålla CAD-modeller av 

prototypens delar samt kopplingsscheman till de elektriska detaljerna.  
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3. Resultat 

3.1 Projektplan 

Projektplanen skapades först och främst för att definiera mål och syften för projekt. Med 

tydliga mål och syfte följdes det också upp med avgränsningar för att korta ned projektet så 

att det är genomförbart på 400 arbetstimmar. Avgränsningarna som gjordes var att skapa ett 

lastintervall mellan 50–200 kg vilket förenklade uppgiften att skapa en produktanpassad 

prototyp. Slutligen så skapades också en övergripande tidsplanering i form av ett GANTT-

schema med tillhörande WSB och även en riskanalys över hela projektet. GANTT-schema, 

WSB och riskanalys finns att tillgå i bilaga 1–3. 

 

3.2 Förstudie 
Förstudien utfördes i början av projektet och pågick under en period på 3 veckor. Då det 

tidigare inte fanns något underlag för mekatroniska mätverktyg inom företaget användes en 

del av förstudien för att skapa en bredare förståelse om hur man kan använda mekatronik 

för att utföra operationer som kan komma att användas i detta projekt. Med det 

huvudsakliga syftet med förstudien var en datainsamling där information och datablad 

samlades från flertal produkter för att lättare hitta rätt produkt. Genom att tidigt hitta flertal 

komponenter som på ett eller annat sätt kan hjälpa till att uppnå alla krav och önskemål från 

kravspecifikationen lindrar det arbetet avsevärt längre fram i projektet vid 

konceptgenereringsfasen, då många av delarna redan är definierade så minskar det behovet 

av att generera lösningar för alla funktioner.  

 

3.3 Kravspecifikation 

Med hjälp av information från förstudien samt krav och önskemål från arbetsgivaren 

skapades en tabell för alla krav och en för alla önskemål (se tabell 5 och 6). 
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Tabell 5: Krav 

Krav Funktionellt=F 

Begränsande=B 

Beteckning 

Trådlös B K1 

Säker för användaren av lyftverktyget B K2 

Produkten skall inte skapa extra hinder 

för montören 

B K3 

Stöttålig B K4 

Hög precisionsmätning B K5 

 

Tabell 6: Önskemål 

Önskemål Vikt (1–5) Beteckning 

Minimera pris 4 Ö1 

Lång drifttid (Batteri/underhållsfri) 4 Ö2 

Låg vikt 3 Ö3 

Liten och kompakt design 3 Ö4 

Lång livslängd 4 Ö5 

 

Alla krav definierades som antingen funktionella krav, eller begränsande krav. Alla önskemål 

viktades på en skala 1–5 beroende på hur viktiga de ansågs vara och de högst viktade 

önskemålen blev då också dem som prioriterades först.  För att kunna ta hänsyn till alla 

aspekter i produktens alla olika livscykelfaser skapades också en Olsson Matris (se tabell 7) i 

kombination med en Kriteriematris (se tabell 8). I kriteriematrisen skapas krav och önskemål 

utifrån aspekterna och livscykelfaserna från Olssons Matrisen för att definiera vad som är 

viktigt för produktens alla stadier. Dessa matriser kommer till stor nytta längre fram i 

projektet vid konceptgenerering- och konceptvals-fasen där val görs utifrån hur bra de 

uppfyller kriterier från kravspecifikationen. 
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Tabell 7: Olssons Matris 

 Aspekter 

Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

Tabell 8: Kriteriematris 

Kriterium 

nummer 

Cell Kriterium Krav=K 

Önskemål=Ö 

Funktion=F 

Begränsning=B 

1 1.1 Inga känsliga delar utsatta för 

stötar  

K B 

2 1.2 Inga miljöfarliga material Ö,2 B 

3 1.3 Inga vassa eller skadliga delar K B 

4 1.4 Materialkostnader <X K B 

5 2.1 Intern tillverkning k B 

6 2.2 Så klimatpositiva 

tillverkningsprocesser som 

möjligt 

Ö,2 B 

7 2.3 Simpla tillverkningsmetoder Ö,2 B 

8 2.4 Låg tillverkningskostnad Ö,5 B 

9 3.1 N/A   

10 3.2 N/A   

11 3.3 N/A   

12 3.4 Låg transportkostnad för 

detaljerna 

Ö, 3 B 

13 4.1 Varna om spänning i 

materialet överstiger Y MPa 

K F 

14 4.2 Låg energiförbrukning Ö, 4 B 

15 4.3 Vara underhållsfri Ö, 4 B 
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16 4.4 Ha en livslängd över Z år K B 

17 5.1 Lätt att byta ut Ö, 3 B 

18 5.2 Enkelt separerbara material 

vid eliminering 

Ö, 2 B 

19 5.3 Inga hälsofarliga ämnen vid 

eliminering 

Ö,3 B 

20 5.4 Intäkter från återvunnet 

material bör täcka 

elimineringskostnader 

Ö,3 B 

 

3.4 Riskbedömning 
En riskbedömning av arbetet har gjorts i form av en riskmatris (se tabell 9) där risker 

identifieras. Riskerna värderas sedan också utifrån de två kriterierna sannolikhet och 

allvarlighetsgrad för att avgöra vilka de största riskerna inom projektet är. För att avgöra 

detta har en riskmatris skapats där sannolikheten och konsekvenserna evalueras för att få 

fram ett riskvärde på de olika riskerna. 

P=Probability, sannolikheten att risken inträffar (1–4) 

C=Consequences, Konsekvensen för varje risk (1–4) 

R=Riskvärdet P*C=R, Högre värde innebär större allvarlighetsgrad 

Tabell 9: Riskmatris 

Risk Nr Risk P C R=P*C 

1 Bristande kontakt med företag 2 4 8 

2 Resursbrist 2 4 8 

3 Överstigande priser 1 4 4 

4 Uppdragsgivare missnöjd med konceptgenerering 2 3 6 

5 Otillräckligt beredningsunderlag vid överlämning 2 4 8 

 

För att analysera de allvarligaste riskerna ytterligare och även hitta lösningar för att 

motverka dessa har en åtgärdsmatris (se tabell 10) skapats där alla risker med ett riskvärde 

över 5 sätts in. Utifrån de riskerna utvärderas åtgärder som motverkar dem för att få ett 

bättre utfall. 
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Tabell 10: Åtgärdsmatris 

Risk Nr Åtgärd Utfall 

1 Veckovis avstämning under hela 

projektet 

Inga missförstånd mellan arbetsgivare och 

student 

2 Noggrann och realistisk tidsplan Ingen försening 

4 Regelbundna avstämningar  Undvika missinformation 

5 Noggrann och realistisk tidsplan Inga förseningar 

 

Genom att följa dessa riktlinjer för projektet undviks onödiga missöden som skulle kunna 

skada den slutgiltiga produkten samtidigt som det hjälper till med att följa tidsplanen avsedd 

för projektet. 

3.5 Konceptgenerering 

I konceptgenereringsfasen användes flera metoder för att generera flera realiserbara 

koncept. Huvudsakligen så användes en morfologisk matris (se tabell 11) för att skapa 

koncept utifrån olika lösningar till varje funktion som produkten skall ha. För att fylla ut den 

morfologiska matrisen med funktioner och lösningar användes brainstorming såväl som 

sparad information från förstudien. Kravspecifikationen användes också för att definiera 

vilka funktioner som skall utföras.  

  



 

15 
 

Tabell 11: Morfologisk matris 

Subfunktion Lösning  

Mätning Töjningsgivare Lastcell Fjäderkonstant   

Översättning 

(mätverktyg till 

skärm) 

Raspberry pi Arduino    

Larm Signalhorn Piezosumrar    

Utlösning av 

larm 

Metallkontakt Värdet från 

potentiometer 

överstiger värde från 

mätning 

   

Bärande del Fjäder/dämpare Fyrkantsrör    

Inställning av 

kraftgräns 

Programmering fjäderkonstant Potentiometer   

Skyddande del Plastskal Metall skal    

Tillägg 

översättning 

Inget Sense hat Breakout board SG-

link-

200 

Hx711(AD-

omvandlare) 

Display Integrerad 

miniskärm 

Extern skärm Ingen   

 

Utifrån den morfologiska matrisen togs 3 koncept fram som alla teoretiskt sett uppfyller 

kriterierna för produkten. 

Nedan beskrivs de 3 koncepten. 

• Koncept 1 

Koncept 1 består utav en töjningsgivare som läser av kraften som sedan skickar datan till en 

Raspberry pi med hjälp av en SG-Link-200 som gör det möjligt att skicka datan trådlöst över 

Bluetooth.  Genom att programmera Datorn (Raspberry pi) kan den sedan skicka ett larm till 

en extern ljudkälla om lasten överstiger det som är angivet för det aktuella lastfallet. 

Verktygets ingående delar kommer att skyddas utav ett plastskal och den bärande ramen 

kommer att bestå till stor del av KKR-rör. För att ställa in kraftgränsen kommer en extern 

skärm användas som kan justera viktgränsen från 50–200 kg.  

(Konstruktionen i koncept 1 bygger på en likadan ram som koncept 3)  
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• Koncept 2 

Koncept 2 består utav en fjäder med definierad 

fjäderkonstant. Likt en dynamometer kommer fjädern att 

töjas ut och leverera ett larm med hjälp av en justerbar 

metallplatta som kommer i kontakt med en rörlig del utav 

fjädern. När de får kontakt skapas en komplett krets vilket 

skickar ström till ett larm som varnar för överbelastning. 

Alla delar kommer att skyddas med ett metallskal som 

både skyddar användaren av verktyget från de rörliga 

delarna i verktyget samt de elektroniska delarna från 

smällar utifrån.  

 

• Koncept 3 

Koncept 3 består utav en lastcell som läser av kraften som sedan skickar datan till en 

Arduino. Här används en HX711 AD-omvandlare för att förstärka signalen från lastcellen 

vilket i slutändan ger en mer exakt mätning. Genom att ändra värdet som kommer ut ur en 

potentiometer till det bestämda lastintervallet kan det jämföras med värdet utifrån 

lastcellen och skicka en signal till en ljudkälla om det överstiger värdet som bestäms utav 

potentiometern. Kraftgränsen visas utav en oled skärm på verktyget eller möjligtvis inte alls 

utan istället ställs in i 

förväg med hjälp av en 

dator. Verktygets 

ingående delar 

kommer att skyddas 

utav ett plastskal samt 

den bärande delen 

kommer till stor del 

bestå utav KKR-rör. 

 

3.5.1 Utvärdering koncept 

Vid utvärderingen av de koncepten som togs fram ur den morfologiska matrisen så användes 

en elimineringsmatris (se tabell 11). Denna matris används för att se till så att konceptet 

uppfyller alla krav som ställs på produkten. Om något koncept inte når upp till den nivån 

som förväntas av produkten elimineras konceptet direkt.  

 

Figur 1: Koncept 2 

Figur 2: Koncept 3 
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Tabell 11: Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris för överbelastningslarm Elimineringskriterier: 

[+] Ja 

[-] Nej 

[?] Mer info krävs 

[!] Kontroll produktspec 

 

Beslut: 

[+] Fullfölj lösning 

[-] Eliminera lösning 

[?] Sök mer info 

[!] Kontroll produktspec Lö
sn

in
g 

Lö
se

r h
u

vu
d

p
ro

b
le

m
e

t 

U
p

p
fylle

r alla krav 

In
o

m
 ko

stn
ad

sram
e

n
 

Säke
r o

ch
 e

rgo
n

o
m

isk
 

P
assar fö

re
tage

t 

Tillräcklig in
fo

 

Kommentar Beslut 

1 + + + + + +  + 

2 + + + -    - 

3 + + + + + +  + 

 

Eliminerade koncept: 

Koncept 2:  

Koncept 2 eliminerades utifrån ett säkerhetsperspektiv då en fjäder som skall klara laster på 

upp till 200 kg behöver vara relativt grova för att inte förlängas med en väsentlig längd vid 

max last. Om konceptet skulle kunna vara realiserbart med avseende på säkerheten skulle 

detaljen behöva överdimensioneras på så pass stor skala så att det istället inte blir rimligt 

utifrån andra kriterier som exempelvis K3 (produkten skall inte skapa extra hinder för 

montören), Ö3 (låg vikt) och Ö4 (liten och kompakt).  

Resterande Koncept: 

Både koncept 1 och koncept 3 anses vara godkända för att vidareutveckla en prototyp, de 

uppfyller alla krav från kravspecifikationen samt att de också uppfyller resterande kriterier 

som är satta på produkten. För att kunna avgöra vilket av dem som är det bästa och mest 

passande för projektet görs konceptvalet i form av en relativ beslutsmatris. 
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3.6 Konceptval 

Konceptvalet utfördes för att avgöra vilket av de två kvarstående koncepten som passar 

arbetet bäst utifrån hur bra de uppfyller önskemålen på produkten. Detta gjordes med dels 

en relativ beslutsmatris och en relativ beslutsmatris med viktade kriterier (se tabell 12 och 

13) 

Tabell 12: Relativ beslutsmatris 

Kriterium Alternativ 

K1 K3 

Minimera pris D 

A 

T 

U 

M 

+ 

Drifttid - 

Låg vikt 0 

Lång livslängd 0 

Liten och kompakt 0 

Summa +  1 

Summa 0  3 

Summa -  1 

Nettovärde  0 

Rangordning 1 1 

Vidareutveckling Ja Ja 
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Tabell 13: Relativ beslutsmatris med viktade kriterier 

Kriterium Alternativ 

K1 K3 

Minimera pris (w=5) D 

A 

T 

U 

M 

+ 

Drifttid (w=3) - 

Låg vikt (w=2) 0 

Lång livslängd (w=4) 0 

Liten och kompakt (w=3) 0 

Summa +  5 

Summa 0  3 

Summa -  9 

Nettovärde  2 

Rangordning 2 1 

Vidareutveckling Nej Ja 

 

Om man först kollar på beslutsmatrisen utan viktade kriterier anses de båda koncepten vara 

helt likvärdiga för att vidareutvecklas då de båda har ett önskemål de utför bättre än den 

andra och en sämre samtidigt som de resterande önskemålen är lika för båda koncept. 

Genom att tillägga de viktade kriterierna gav i detta fall ett nytt utfall där koncept 3 ansågs 

vara bättre än koncept 1 då det positiva från koncept 3 väger större än det negativa och 

tvärt emot gäller för koncept 1. 

 

3.7 Produkt FMEA 

För att identifiera och motverka problem som kan uppstå på detaljerna i produkten 

skapades en FMEA (se tabell 14 och 15) där olika felmöjligheter på olika detaljer 

analyserades för att hitta åtgärder för att motverka de felmöjligheterna med ett risktal på 

mer än 100. 
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Tabell 14: FMEA del 1 

 Komponent Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak 

1 Last ram Lyfta x>200 kg Deformation Kassering av 

verktyget 

Materialfel/sprickor 

2 Givare Läsa av 

belastning 

Temperaturskiftningar Avläsningsfel Deformation i 

avläsare 

3 Givare Läsa av 

belastning 

Felmontering Avläsningsfel Fel positionerad 

4 Larm Varna vid 

överbelastning 

Strömförsörjning Ingen varning Tömda Batterier 

5 Last ram Lyfta x> 200 kg Deformation Kassering av 

verktyget 

Överbelastning 

 

Tabell 15: FMEA del 2 

 Kontroll S(sannolikhet) A(allvarlighet) U(upptäcktsbarhet) R(risktal) 

1 n/a 2 9 2 36 

2 n/a 4 8 5 160 

3 n/a 4 8 5 160 

4 n/a 8 8 4 256 

5 n/a 4 9 5 180 

 

För att åtgärda de allvarligaste riskerna vilket i detta fall är alla felmöjligheter med ett risktal 

över 100. Genom att skapa lösningar på problemen innan de dyker upp skapar en säkrare 

arbetsmiljö samtidigt som pengar kan sparas. I detta projekt skapades en åtgärdsmatris (se 

tabell 16) för att motverka felmöjligheter. 

Tabell 16: Åtgärdsmatris 

 Åtgärder S A U R 

1  2 9 2 36 

2 Ingen Svetsning på verktyg efter montering av givare 2 8 5 80 

3 Hög precision vid montering 2 8 5 80 

4 Lampa som visar när batteri är lågt 1 6 2 12 

5 Överdimensionera bärande del 1 9 9 45 
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3.8 Layout/detaljkonstruktion 

Koncept 3 tas vidare från konceptvalet då det var det bästa alternativet för denna 

applikation. I layoutkonstruktionen finns underlag för att återskapa prototypen med bland 

annat CAD-ritningar kopplingsscheman och programkod samt även alla ingående 

komponenter. 

Komponentlistan är följande: 

• Arduino Uno 

• Summer 

• Potentiometer 

• Hx711-AD omvandlare 

• Lastcell 

• 9v batteri 

• Diverse resistorer och kablar 

• Plastskal 

• Lastram i SS355 stål 

• Lastkrok 

• Lyftögla 

 

3.8.1 Arduino Uno 

En Arduino Uno (se figur 3) är ett utveckligskort som 

kan användas för att styra allt möjligt med 

elektroniska kretsar. Mikrokontrollen är en liten dator 

i ett chip som innehåller processor, minne samt in- 

och utgångar för kretsar till externa komponenter. För 

att styra alla komponenter som är ihopkopplade med 

Arduinon behövs även ett programspråk. 

Programspråket som används för en Arduino heter 

Arduino IDE och är i grund och botten baserat på C 

och C++. Genom att skriva kod i Arduino IDE är det 

sedan möjligt att överföra koden till Arduinon via USB 

där koden sparas fram tills att den skrivs över med ny 

kod. 

 

 

3.8.2 Summer 

En piezoelektrisk summer är en elektronisk komponent som skapar ett monotont ljud när en 

drivspännings ansluts till den. Den använder den piezoelektriska effekten vilket innebär att 

Figur 3: Arduino Uno 
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om en spänning läggs på det piezoelektriska elementet kommer det att krympa eller sträcka. 

Detta betyder att membranet vibrerar som den böjs vilket i sin tur skapar ljudvågor. 

Piezoelektriska element är gjorda från kristaller som exempelvis kvarts. 

 

3.8.3 Potentiometer 
En potentiometer (se figur 4) reglerar resistansen genom en 

krets vilket i sin tur leder till att spänningen också skiftar. Med 

3 kontakter där en går till jord, en till 5v och en till en analog 

pin av en Arduino kan man med hjälp av en extern skärm eller 

med en seriell monitor på en dator justera värdet på 

spänningen och sedan använda det värdet för att skapa ett 

intervall mellan ett valfritt område. I detta fall omvandlades 

värdet till ett intervall på 50–200.  

 

3.8.4 Lastcell 

En lastcell (se figur 5) är i vanliga fall en fyrkantsprofil i aluminium där töjningsgivare i form 

av en wheatstonebrygga är placerade för att mäta extremt små töjningar i materialet. En 

töjningsgivare är uppbyggd av en smal metallisk folietråd med en liten spänning som går 

igenom. När tråden förlängs på grund av töjning/drag i materialet förlängs tråden vilket ökar 

motståndet då tråden smalnas av när den förlängs. Genom Detta samband kan man beräkna 

hur mycket belastning som materialet utsätts för då resistansen i tråden korrelerar med 

töjningen.   

Figur 5: Lastcell 

En wheatstonebrygga (se figur 6) är uppbyggd utav 4 resistorer 

varav 3 är med kända resistansvärden och den sista okänd 

(töjningsgivaren).  Anledningen till att man använder denna typ av 

bryggkoppling är för att mäta motståndet i den okända resistorn 

vid extremt små variationer.  

 

Figur 4: Potentiometer 

Figur 6: Wheatstonebrygga 



 

23 
 

3.8.5 Hx711-AD Omvandlare 

En HX711 (Se figur 7) är en hög precisions 24-bit analog till digital omvandlare (AD 

omvandlare) som är designad för att mäta vikter på en väldigt liten skala, och som samtidigt 

är ett gränssnitt mellan lastcellen och mikrokontrollern.    

 

Figur 7: Hx711-AD omvandlare 

 

3.8.6 Lastram 

Lastramen (se figur 8) är utformad för att klara krafterna den utsätts för med en 

säkerhetsfaktor på 4 utav brottgränsen. Anledningen till detta är för att kunna ignorera 

utmattningshållfasthet då kraften aldrig blir så pass stor att den riskerar att utmattas över 

tid vid upprepad användning. För att ytterligare säkerställa att ingen utmattningsbelastning 

sker på ramen är det viktigt att den tillåtna maxlasten på ramen är något högre än vad den 

är avsedd för att lyfta. Detta är ett ytterligare säkerhetsmoment för att verktyget även skall 

tåla att överbelastas något utan att skadas. Beräkningar har gjorts i form av olika lastfall för 

de olika delarna i ramen såväl som en FEM-analys för att jämföra resultaten med. Hela 

beräkningen finns att tillgå i bilaga 4 samt FEM analys i bilaga 5. 

 

Figur 8: Last ram 
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3.8.7 Last krok/ögla 

Lastkroken och öglan kommer att användas på existerande krok respektive ögla från travers 

och verktyg. Då last-ramen är beräknad att tåla 770 kg utan att varken deformeras plastiskt 

eller utsättas för krafter som orsakar utmattning på materialet, så är det också viktigt kroken 

och öglan har en minst lika stor sträckgräns. En krok eller ögla med en M16 gänga har en 

maxbelastning på 1,5 ton vilket också är tillräckligt för att uppnå kriterierna. 

 

3.8.8 Kopplingsschema/Programkod 

För att kunna återskapa verktyget i framtiden finns kopplingsschema för hur de elektroniska 

kretsarna skall monteras på komponenterna samt även tillhörande programkod för att styra 

den elektroniska utrustningen (se figur 8 och 9).  

 

Figur 8: Kopplingsschema (se bilaga 6 för helsida) 
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Figur 9: Programkod (hela koden finns i bilaga 7) 
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3.8.9 Kostnadskalkyl 

En kostnadskalkyl gjordes på alla komponenter för att summera alla material- och 

detaljkostnader på ett ställe (se tabell 17). Totalpriset i kostnadskalkylen inkluderar inte 

tillverkningskostnader. 

Tabell 17: Kostnadskalkyl 

Komponent Pris/st.  Antal Totalpris 

Arduino Uno 150 kr 1 150 

Summer 110 kr 1 110 

Potentiometer 70 kr 1 70 

HX711 36 kr 1 36 kr 

Lastcell 99 kr 1 99 kr 

Batteri 110 kr 1 110 

Material Ram 68 kr/m  55 kr 

Lyftkrok  1  

Lyftögla  1  

Extra kostnader Ca 50 kr  50 kr 

Totalpris: 680 kr 
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4. Diskussion 
Detta projekt kan ses som ett produktutvecklingsprojekt då det slutgiltiga målet är att 

utveckla en helt ny produkt åt företaget. Metodvalet blev då att följa 

produktutvecklingsprocessen med vissa modifieringar för att bättre anpassa till detta 

projekt. Genom att följa en välutvecklad arbetsprocess underlättade det arbetet en hel del 

samt gav en mycket bra struktur på projektet då planeringen kunde göras långt i förväg 

istället för att ta problemen som de kommer. Vissa moment kan vara svåra att sätta en exakt 

tidsram för men trots det var det ändå till stor hjälp när det kommer till att vara klar i tid 

med alla delmoment under projektets gång. 

Projektet startades med att skapa en första projektplan med inkluderande tidsplan, mål och 

syfte. Här gjordes också avgränsningar för att kunna hålla arbetet inom tidsramarna. Genom 

att ha detta dokument tillgängligt ända ifrån starten av projektet så blev arbetet mycket mer 

lätthanterligt då all viktig information fanns samlad i ett dokument. 

Då detta projekt kan beskrivas som ett nyutvecklingsarbete där ingen tidigare information 

finns tillgänglig inom företaget krävs det att en stor del av förstudien innefattar insamling av 

datablad för produkter som kan komma att behövas i arbetet. Genom att tidigt söka 

produkter gav det ett mycket bredare sortiment att välja emellan när det kommer till 

konceptgenereringen där produkterna prövas emot varandra. Resterande tiden under 

förstudien användes för att bekanta sig med elteknik, programspråk samt 

konstruktionsteknik för att underlätta arbetet längre fram. Detta gjordes för att skapa en 

mer framtung process och för att undvika problem längre fram. 

För att överväga kraven och önskemålen skapades en kravspecifikation där flera aspekter 

genom hela produktens livscykel analyserades, vilket gav en tydlig bild om vad produkten 

eftersträvade. Mycket av det som skrevs här kom till att forma prototypen längre fram i 

projektet. En väldigt viktig aspekt när det kommer till att utveckla en ny produkt är att vara 

väldigt noggrann med att definiera allt som produkten skall uppnå, och att alltid kunna gå 

tillbaka till ett dokument där alla produktens egenskaper är tydligt definierade är oerhört 

hjälpsamt under hela projektets gång.  

Vid konceptgenereringen underlättade det mycket med den framtunga förstudien då många 

komponenter redan var etablerade och kortade ned arbetet i konceptgenereringen till att 

jämföra komponenterna emot varandra och hitta det alternativ som uppfyller alla krav samt 

också det som uppfyller önskemålen bäst. Detta gjordes med hjälp utav ett antal prövade 

metoder för att på ett mer strukturerat sätt eliminera lösningar som inte fungerade 

samtidigt som de som passade bäst gick vidare till ett konceptval där ett slutligen skulle 

vidareutvecklas. likt konceptgenereringen så användes ett antal metoder för att besluta 

vilket koncept som var det bästa. Skillnaden här var att hitta de koncept som uppfyller 

önskemålen bäst istället för att hitta de koncept som fyller alla krav.  
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Layout/detaljkonstruktion är den del av arbetet där beräkningar och andra underlag finns för 

att kunna återskapa den framtagna produkten i framtiden och även möjligtvis vidareutveckla 

den. Mycket av det arbete som lades ner tidigt i projektet vid förstudien för att samla mer 

kunskap i relevanta områden som elteknik och programspråk var till stor hjälp med att skapa 

en grund för en prototyp. Genom att också kunna testa de komponenter som valdes vid 

konceptvalet före tillverkningen av den faktiska prototypen skapade mycket bättre 

förutsättningar för bygget av prototypen. 

Hela arbetet resulterade i ett slutgiltigt koncept vars egenskaper uppfyllde önskemålen som 

ställdes tidigt i projektet, såväl som alla ställda krav. Konceptet utvecklades också till en 

prototyp för att testas i praktiken, med tillhörande CAD-ritningar, kopplingsschema och 

programkod för att kunna återskapa produkten och/eller vidareutveckla den för att 

ytterligare effektivisera produkten. I rapporten finns underlag för att både vidareutveckla 

och tillverka produkten för framtida bruk. 
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5. Slutsats 
Projektet resulterade i ett koncept såväl som en prototyp som uppfyller de krav och 

önskemål ställda på produkten med god marginal. Denna lösning kommer det vara möjligt 

att applicera på en mängd olika lyftverktyg med vertikala krafter då det är en extern detalj 

som kan monteras på de allra flesta verktyg som monteras med en lyftögla motsvarande 

lyftkrok.  

På grund av dess låga tillverkningskostnad kan det alltså vara en rimlig lösning i framtiden på 

flertal minde belastade lyftverktyg vilket kan spara stora summor för företaget samt öka 

säkerheten ytterligare för användaren.  

Funktionen för att ändra gränsen för maxbelastning gör att den kan komma till nytta på en 

mängd olika verktyg samt möjligtvis även vidareutvecklas till att hantera laster i horisontella 

leder såväl som vertikala för att vidare bredda funktionaliteten av produkten.  
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Bilaga 1 Gantt-Schema 
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Bilaga 2 WSB 
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Bilaga 3 Riskanalys för projekt 
 

Risk Nr Risk P C R=P*C 

1 Bristande kontakt med företag 2 4 8 

2 Resursbrist 2 4 8 

3 Överstigande priser 1 4 4 

4 Uppdragsgivare missnöjd med 

konceptgenerering 

2 3 6 

5 Otillräckligt beredningsunderlag vid 

överlämning 

2 4 8 

 

Risk Nr Åtgärd Utfall 

1 Veckovis avstämning under 

hela projektet 

Inga missförstånd mellan arbetsgivare 

och student 

2 Noggrann och realistisk 

tidsplan 

Ingen försening 

4 Regelbundna avstämningar  Undvika missinformation 

5 Noggrann och realistisk 

tidsplan 

Inga förseningar 
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Bilaga 4 Beräkningar 
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Bilaga 5 FEM-analys 

 

 

  



 

39 
 

Bilaga 6 Kopplingsschema 
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Bilaga 7 Programkod 
 

#include <HX711.h> // Inkludera bibliotek 

 

#define DOUT 8 // Definera datapin 

#define CLK 7 // Definera clockpin 

#define potmeterPin A0 //Definera potentiometer pin 

 

HX711 scale; // Definera Hx711 skala 

float calibration_factor = -201; // kalibreringsfaktor 

int p, w,a=10; // Definera variabler 

 

 

 

void setup() { 

  

  pinMode(11, OUTPUT); // Output pin 11 

  pinMode(10, OUTPUT); // Output pin 10 

  Serial.begin(9600); // Starta seriell monitor 

  scale.begin(DOUT, CLK); // Starta mätning lastcell 

  scale.set_scale(); // Starta mätningen vid 0 

  scale.tare(); //Reset the scale to 0 

  long zero_factor = scale.read_average(); // Medelvärde för reducerad ojämnhet 

  Serial.println(zero_factor); // skriv ut värde lastcell 

} 

 

 

void loop(void) { 
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  p = analogRead(A0); // Läs av analog pin 0 

  w = map(p,0,1023,50,200); // Gör om intervallet från potentiometern till 50-200 

  scale.set_scale(calibration_factor); // Kalibrera lastcellen 

  Serial.print(scale.get_units(), 1); //  

  Serial.println(); 

  Serial.print(w); // Skriv ut värdet från potentiometer 

  Serial.println(); 

 

  if(w < scale.get_units()) { 

    tone(10,301); // Aktivera Summern 

  } 

  else if (w >= scale.get_units()) {  

    noTone(10); // Avaktivera Summern 

  } 

   

} 

 


