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Abstract	  
This	  thesis	  in	  product	  and	  process	  development	  has	  been	  made	  in	  cooperation	  with	  

SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  AB	  in	  Stockholm.	  The	  aim	  of	  the	  thesis	  has	  been	  to	  develop	  a	  
new	  display	  bracket	  that	  can	  carry	  up	  to	  4	  monitors	  and	  that	  allows	  ergonomically	  
adjustments	  and	  usage.	  During	  the	  project	  the	  amount	  of	  maximum	  monitors	  has	  been	  
changed	  from	  4	  to	  8	  to	  meet	  the	  demand	  of	  the	  customers	  and	  the	  market.	  The	  goal	  of	  the	  
thesis	  has	  been	  to	  develop	  a	  prototype	  that	  would	  be	  the	  ground	  of	  the	  future	  bracket	  that	  
will	  be	  offered	  in	  SMS	  Smart	  Media	  Solutions’	  product	  portfolio.	  
To	  make	  sure	  that	  the	  developed	  bracket	  meets	  all	  the	  demands	  and	  criteria,	  tools	  like	  

QFD,	  analysis	  of	  function,	  Ishikawa	  diagram,	  Pugh’s	  matrix	  and	  FMEA	  have	  been	  used.	  
The	  process	  of	  the	  product	  development	  started	  with	  brainstorming	  and	  concept	  
generation.	  The	  developed	  concepts	  were	  evaluated	  using	  analysis	  of	  requirements,	  costs,	  
functions	  and	  the	  amount	  of	  used	  standard	  components.	  The	  winning	  concept	  was	  carried	  
on	  into	  a	  prototype	  that	  was	  tested,	  evaluated	  and	  improved.	  
The	  result	  of	  the	  thesis	  is	  that	  the	  developed	  bracket	  has	  been	  integrated	  to	  SMS	  Smart	  

Media	  Solutions’	  product	  portfolio	  and	  will	  be	  added	  to	  SMS’	  product	  catalogue	  for	  2010.	  
The	  final	  bracket	  met	  all	  the	  criterions	  that	  were	  set	  in	  the	  specification	  of	  requirements	  
and	  all	  the	  problems	  form	  the	  problem	  statement	  were	  solved.	  
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Sammanfattning	  

Detta	  examensarbete	  inom	  produkt-‐	  och	  processutveckling	  har	  genomförts	  på	  uppdrag	  
av	  SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  AB	  i	  Stockholm.	  Syftet	  med	  arbetet	  har	  varit	  att	  ta	  fram	  och	  
utveckla	  ett	  stativ	  som	  ska	  kunna	  hålla	  upp	  till	  4	  stycken	  datorskärmar	  och	  som	  tillåter	  
ergonomisk	  anpassning	  och	  användning.	  Under	  projektets	  gång	  har	  antalet	  skärmar	  
utökats	  från	  4	  till	  8	  för	  att	  tillmötesgå	  uppkomna	  kund-‐	  och	  marknadskrav.	  Målet	  med	  
examensarbetet	  har	  varit	  att	  ta	  fram	  en	  färdig	  prototyp	  som	  ska	  kunna	  ligga	  till	  grund	  för	  
tillverkning	  av	  stativet.	  
Under	  utvecklingsarbetet	  har	  verktyg	  som	  QFD,	  funktionsanalys,	  Ishikawa-‐diagram,	  
Pugh’s	  jämförelsematris	  och	  FMEA	  använts	  för	  att	  säkerställa	  att	  kund-‐,	  marknads-‐,	  
kvalitets	  och	  funktionskrav	  uppfylls.	  Arbetet	  inleddes	  med	  en	  idégeneringsfas	  som	  
utmynnade	  i	  ett	  antal	  olika	  koncept.	  Koncepten	  utvärderades	  utifrån	  kravspecifikation,	  
funktion,	  antal	  standardkomponenter	  och	  pris.	  Konceptet	  som	  ansågs	  starkast	  
utvecklades	  till	  en	  prototyp	  vilken	  i	  sin	  tur	  testades	  och	  utvärderades.	  	  
Resultatet	  av	  examensarbetet	  är	  att	  det	  utvecklade	  stativet	  är	  infört	  i	  SMS	  Smart	  Media	  

Solutions’	  produktportfolio	  och	  kommer	  att	  finnas	  med	  i	  SMS’	  produktkatalog	  för	  2010.	  
Stativet	  motsvarar	  alla	  krav	  som	  satts	  upp	  i	  kravspecifikationen	  och	  alla	  problemen	  som	  
definierats	  i	  problemformuleringen	  har	  lösts.	  
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Ordlista	  
CAD:	  Computer	  Aided	  Design/	  Datorstödd	  konstruktion/design.	  Med	  hjälp	  av	  

mjukvara	  kan	  3D-‐modeller,	  konstruktioner	  och	  ritningar	  skapas	  i	  datorn.	  De	  kan	  sedan	  
ligga	  till	  grund	  för	  tillverkning.	  För	  mer	  detaljer	  se	  kapitel	  6.12.	  
	  
DFX:	  Design	  for	  ”X”	  är	  en	  systematisk	  metod	  för	  att	  effektivisera	  produktutvecklings-‐

processen	  samt	  för	  att	  minska	  produktkostnaderna.	  För	  mer	  detaljer	  se	  kapitel	  6.6.	  
	  
FMEA/Riskanalys:	  En	  systematisk	  metod	  för	  att	  försöka	  förutse	  olika	  fel	  som	  kan	  

uppkomma	  och	  bestämma	  deras	  orsaker	  och	  konsekvenser.	  För	  mer	  detaljer	  se	  kapitel	  
6.8.	  
	  
Gantt-schema:	  Det	  är	  ett	  planeringsschema	  där	  man	  på	  ett	  överskådligt	  sätt	  

strukturerar	  upp	  vad	  som	  ska	  göras	  när.	  För	  mer	  detaljer	  se	  kapitel	  6.2.	  
	  
”Landscape”:	  Ett	  skärmläge	  så	  att	  skärmen	  är	  bredare	  än	  vad	  den	  är	  hög	  (som	  ett	  

liggande	  A4).	  
	  
”Portrait”:	  Ett	  skärmläge	  så	  att	  skärmen	  är	  högre	  än	  vad	  den	  är	  bred	  (som	  ett	  stående	  

A4).	  
	  
PU-process:	  Produktutvecklingsprocessen,	  dvs.	  de	  aktiviteter	  och	  beslut	  som	  tar	  ett	  

koncept	  från	  idé	  till	  färdig	  produkt.	  
	  
Pugh’s	  matris:	  En	  behovsmatris	  där	  olika	  koncept	  jämförs.	  Med	  hjälp	  av	  Pughs’s	  

matris	  kan	  olika	  koncept	  utvärderas	  mot	  förbestämda	  kriterium.	  För	  mer	  detaljer	  se	  
kapitel	  6.11.1.	  
	  
QFD:	  Står	  för	  Quality	  Function	  Deployment	  och	  är	  en	  matris	  där	  marknadskrav	  och	  

produktegenskaper	  jämförs	  och	  viktas.	  QFD:n	  används	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  
produktegenskaper	  som	  påverkar	  de	  marknadskrav	  produkten	  har	  mest.	  För	  mer	  detaljer	  
se	  kapitel	  6.4.	  
	  
Stativ:	  Den	  benämning	  jag	  använder	  för	  den	  konstruktion	  som	  bär	  upp	  och	  håller	  en	  

eller	  flera	  datorskärmar.	  
	  

Skärmarm:	  Den	  tvärgående	  balk	  eller	  konstruktion	  som	  håller	  skärmarna.	  
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Skärmanpassningar:	  

	  
	  

Vridbar:	  	  
	  
	  
	   	  

Roterbar:	  
	  
	  
	   	  

Höj-‐	  &	  sänkbar:	  
	  
	  
	  

Panoreringsbar:	  	  
	  
	  
	  
Tiltbarhet/Tiltning:	  Innebär	  i	  det	  här	  fallet	  att	  skärmen	  ska	  kunna	  lutas	  framåt	  eller	  

bakåt	  för	  att	  anpassa	  betraktningsvinkeln	  mot	  skärmen.	  
	  
VESA:	  Skärminfästningsstandard.	  För	  mer	  detaljer	  se	  kapitel	  7.5.2.	  

1 Inledning	  
Under	  mitt	  examensarbete	  inom	  produktutveckling	  ska	  jag	  utveckla	  ett	  nytt	  stativ	  åt	  

SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  AB.	  Det	  ska	  vara	  ett	  stativ	  som	  kan	  hålla	  upp	  till	  fyra	  stycken	  
skärmar	  placerade	  på	  rad	  och	  som	  samtidigt	  tillåter	  att	  skärmarna	  individanpassas	  för	  
ergonomiskt	  användande.	  Stativet	  bör	  således	  kunna	  anpassas	  i	  höjdled,	  kunna	  vridas	  och	  
roteras	  samt	  tillåta	  att	  var	  och	  en	  av	  skärmarna	  kan	  tiltas	  individuellt.	  Dessutom	  måste	  
stativet	  vara	  kompatibelt	  med	  skärmar	  från	  olika	  tillverkare	  samt	  kunna	  passa	  
varierande	  storlekar	  på	  skärmarna.	  	  
I	  rapporten	  kommer	  jag	  beskriva	  vilka	  metoder	  och	  verktyg	  jag	  använt	  för	  att	  uppnå	  

eller	  helst	  överträffa	  de	  förväntningar	  SMS	  har	  på	  det	  stativ	  de	  beställt.	  Jag	  redovisar	  även	  
arbetsgången	  och	  hur	  jag	  tillämpat	  verktygen	  samt	  vilka	  resultat	  som	  uppnåtts.	  

1.1 Företagspresentation	  SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  AB	  
SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  har	  sedan	  1950-‐talet	  varit	  pionjären	  som	  kännetecknats	  av	  

innovation	  och	  nytänk	  både	  genom	  sina	  produkter	  och	  också	  sitt	  leverantörsskap.	  Genom	  
åren	  har	  ett	  antal	  betydande	  innovationer	  utvecklats	  som	  har	  kombinerat	  fokuset	  på	  
funktion	  och	  renodlad	  design.	  	  Under	  de	  senaste	  åren	  har	  SMS	  utvecklat	  högkvalitativa	  
stativ	  för	  platta	  skärmar	  och	  projektorer	  och	  genom	  det	  positionerat	  sig	  som	  en	  världs-‐
ledande	  leverantör	  av	  mediastativ.	  	  	  
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2 Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  ta	  fram	  och	  utveckla	  ett	  stativ	  åt	  SMS	  Smart	  Media	  

Solutions	  AB,	  som	  ska	  kunna	  hålla	  fyra	  datorskärmar	  och	  som	  tillåter	  ergonomisk	  
anpassning	  och	  användning.	  Stativet	  ska	  fylla	  ett	  hål	  i	  SMS	  produktportfölj	  och	  fylla	  ett	  
behov	  som	  finns	  på	  marknaden	  bland	  de	  distributörer	  SMS	  jobbar	  med.	  
Målet	  är	  att	  examensarbetet	  ska	  resultera	  i	  en	  färdig	  prototyp	  som	  ska	  kunna	  ligga	  till	  

grund	  för	  tillverkning	  av	  stativet.	  Målet	  för	  SMS	  är	  att	  hitta	  en	  flexibel	  lösning	  för	  att	  
hantera	  flera	  skärmar	  samt	  att	  återanvända	  så	  många	  standardkomponenter	  som	  möjligt.	  

3 	  Projektdirektiv	  
Smart	  Media	  Solutions	  vill	  ha	  ett	  stativ	  som	  

	  
• Ska	  kunna	  hålla	  upp	  till	  4	  st.	  skärmar	  

o skärmarna	  ska	  kunna	  vara	  av	  varierande	  storlekar	  
o skärmarna	   ska	   kunna	   användas	   med	   LCD/TFT-‐skärmar	   i	   olika	  

storlekar	  och	  från	  olika	  leverantörer.	  
	  

• Ska	  kunna	  användas	  ergonomiskt	  och	  helst	  	  
o vara	  anpassningsbart	  i	  höjdled	  
o vara	  anpassningsbart	  i	  sidled	  
o vara	  tiltbart	  
o kunna	  vridas	  

	  
• Ska	  följa	  SMS	  formspråk	  och	  avspegla	  SMS	  varumärke.	  
	  
• Ska	  kunna	  placeras	  på	  ett	  skrivbord.	  
	  
• Ska	  återanvända	  så	  många	  standardkomponenter	  som	  möjligt.	  
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4 	  Problemformulering	  
För	  att	  öka	  sin	  konkurrenskraft	  vill	  SMS	  utöka	  sitt	  produktsortiment	  med	  ett	  stativ	  

som	  kan	  hålla	  fyra	  stycken	  datorskärmar	  horisontellt.	  För	  att	  tillmötesgå	  marknads-‐
kraven	  och	  kunna	  tävla	  med	  konkurrenterna	  behöver	  stativet	  vissa	  egenskaper.	  
	  

	  
Tabell	  1:	  Problemformulering	  

5 	  Projektavgränsningar	  
Examensarbetet	  ska	  resultera	  i	  en	  tillverkad	  prototyp,	  dvs.	  en	  modell	  med	  full	  eller	  

delvis	  funktionalitet	  och	  i	  skala	  1:1	  som	  bär	  fyra	  skärmar	  och	  som	  kan	  anpassas	  för	  ett	  
ergonomiskt	  användande.	  Prototypen	  kommer	  att	  tillverkas	  utifrån	  ett	  urval	  av	  koncept	  
som	  jag	  ska	  ta	  fram.	  Urvalet	  görs	  tillsammans	  med	  SMS.	  Prototypen	  ska	  sedan	  efter	  
utvärdering	  och	  efter	  eventuella	  förbättringar	  och	  förändringar	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  0-‐
serie.	  Hela	  projektet	  ska	  dokumenteras	  i	  form	  av	  en	  teknisk.	  
Projektet	  ska	  inte	  resultera	  i	  en	  komplett	  arbetsstation,	  utan	  endast	  skärmstativ	  för	  

montering	  på	  skrivbord.	  

höj- & sänkbarhet
panorering
vridbarhet
tiltbarhet

Återanvändning av så många standardkomponenter som möjligt

Problemformulering
Stativet ska kunna hålla upp till 4 stycken skärmar av varierande storlek från olika tillverkare
Stativet ska kunna anpassas efter användarens behov genom:

Formspråket och design ska avspegla SMS's produktserer
Stativet ska kunna monteras/placeras på ett skrivbord
Kablage ska kunna gömmas eller placeras snyggt
Justeringar av stativet ska kunna göras enkelt
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6 Teoretisk	  bakgrund	  och	  lösningsmetoder	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  PU-‐verktyg	  och	  metoder	  jag	  använt	  mig	  av	  samt	  hur	  jag	  

tänkt	  använda	  mig	  av	  dem	  i	  detta	  projekt.	  

6.1 Checklista	  
För	  att	  skapa	  struktur	  och	  överblick	  över	  projektet	  kan	  en	  checklista	  konstrueras.	  Där	  

ska	  alla	  delmoment	  listas	  i	  kronologisk	  ordning	  vilket	  ger	  en	  bra	  struktur	  som	  underlättar	  
tidsplaneringen	  och	  kan	  ligga	  till	  underlag	  för	  ett	  Gantt-‐schema	  (se	  rubrik	  6.2	  för	  
information	  om	  Gantt-‐schema).	  När	  alla	  punkter	  på	  checklistan	  är	  uppfyllda	  är	  projektet	  
per	  definition	  avslutat.	  

6.1.1 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  konstruera	  en	  checklista	  som	  innehåller	  olika	  delmoment.	  	  Genom	  att	  göra	  

detta	  skapas	  en	  struktur	  i	  mitt	  planeringsarbete	  som	  sedan	  ligger	  till	  underlag	  för	  Gantt-‐
schemat.	  	  

6.2 	  Gantt-‐schema	  
Ett	  vanligt	  verktyg	  för	  att	  planera	  utvecklingen	  av	  ett	  projekt	  är	  et	  så	  kallat	  Gantt-‐

schema.	  Schemat	  visar	  enkelt	  och	  effektivt	  under	  vilken	  tid	  en	  viss	  del	  av	  projektet	  ska	  
utföras	  samt	  hela	  projektets	  tidsåtgång	  (Baxter	  1995,	  s.265).	  Deadlines	  och	  parallella	  
processer	  kan	  visualiseras	  och	  planeras.	  Gantt-‐schemat	  följs	  upp	  under	  projektets	  gång	  
och	  avvikelser	  från	  planeringen	  ska	  föras	  in	  (Ullrich	  &	  Eppinger	  2008,	  s.337-‐338).	  
	  

	  
Figur	  1:	  Exempel	  på	  hur	  ett	  Gantt-schema	  kan	  se	  ut	  (Edvardsson	  et	  al	  2009)	  
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6.2.1 Applicering	  i	  projektet	  
Ett	  Gantt-‐schema	  ska	  skapas	  utifrån	  min	  checklista	  för	  att	  strukturera	  upp	  mitt	  projekt	  

och	  de	  delmoment	  som	  ingår.	  För	  att	  få	  mer	  ingående	  tidsplanering	  ska	  även	  planerade	  
antal	  timmar	  för	  varje	  delmoment	  föras	  in	  för	  att	  under	  projektet	  kunna	  stämmas	  av	  mot	  
antal	  utnyttjade	  timmar.	  Jag	  kommer	  även	  föra	  in	  deadlines	  både	  för	  min	  egen	  projekt-‐
planerings	  skull	  men	  även	  för	  att	  SMS	  ska	  veta	  när	  delresultaten	  ska	  presenteras.	  

6.3 Funktionsanalys	  
Funktionsanalysdiagrammet	  är	  uppbyggt	  av	  olika	  funktioner;	  en	  huvudfunktion,	  

delfunktioner	  och	  stödfunktioner.	  De	  olika	  funktionerna	  bildar	  en	  hierarki	  som	  vanligtvis	  
illustreras	  av	  genom	  en	  trädstruktur.	  Huvudfunktionen	  är	  roten	  eller	  stammen	  och	  
delfunktionerna	  förgrenar	  ut	  sig.	  Huvudfunktionen	  är	  produktens	  huvudsyfte.	  
Delfunktionerna	  är	  de	  
funktioner	  som	  samspelar	  med	  
en	  ”högre”	  funktion	  i	  hierarkin.	  
Stödfunktionerna	  är	  funktioner	  
som	  stöder	  en	  överordnad	  
funktion	  men	  som	  inte	  är	  
direkt	  nödvändig	  för	  den	  
(Ullevitorget).	  

6.3.1 Applicering	  i	  projektet	  
Genom	  att	  använda	  mig	  av	  

funktionsanalys	  vill	  jag	  få	  fram	  
de	  funktioner	  som	  är	  viktiga	  
för	  att	  därefter	  komma	  fram	  till	  
tekniska	  lösningar	  som	  ger	  de	  
önskade	  funktionerna.	  

6.4 QFD	  
QFD	  eller	  Kundcentrerad	  

planering	  som	  det	  kallas	  på	  
svenska	  är	  en	  effektiviserings-‐
metod	  för	  produktutvecklings-‐
processen.	  	  Målet	  med	  QFD	  är	  
att	  uppnå	  eller	  helst	  överträffa	  
kundernas	  förväntningar,	  
minska	  tiden	  för	  utveckling	  
samt	  att	  höja	  kvaliteten.	  	  
En	  QFD	  är	  en	  matris	  där	  

sambanden	  mellan	  
marknadskraven	  ”VAD”	  
och	  produktegenskaperna	  
”HUR”	  jämförs	  och	  analyseras.	  I	  matrisen	  viktas	  sambanden	  mellan	  ”VAD”	  och	  ”HUR”	  för	  
att	  få	  fram	  vilka	  egenskaper	  som	  inverkar	  på	  marknadskraven	  mest.	  För	  att	  komplettera	  

Figur	  2:	  Exempel	  på	  QFD	  med	  konkurrensjämförelser	  (Andersson	  1991,	  s.9)	  
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och	  framförallt	  specificera	  QFD	  kan	  målvärden	  föras	  in	  för	  att	  avvikelsen	  från	  kundernas	  
förväntan	  ska	  bli	  så	  liten	  som	  möjligt.	  En	  korrelationsmatris	  kan	  även	  läggas	  till	  för	  att	  
åskådliggöra	  hur	  ”HUR:en”	  påverkar	  varandra.	  Exempelvis	  påverkar	  vissa	  produkt-‐
egenskaper	  försäljningspriset	  som	  även	  det	  är	  en	  produktegenskap	  medan	  en	  annan	  
produktegenskap	  kan	  sänka	  försäljningspriset	  (Andersson	  1991,	  s.1-‐8).	  	  

6.4.1 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  att	  använda	  QFD	  för	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  den	  konstruktion	  och	  design	  

jag	  tar	  fram	  kommer	  att	  motsvara	  kundbehovet	  samt	  att	  de	  kundkrav	  som	  jag	  fått	  fram	  
motsvarar	  produktegenskaper	  som	  kan	  specificeras	  i	  kravspecifikationen.	  	  

6.5 Kravspecifikation	  
Kravspecifikation	  eller	  kravspec	  som	  det	  ofta	  kallas	  är	  det	  styrdokument	  som	  ska	  ligga	  

till	  grund	  för	  att	  resultatet	  motsvarar	  kundens	  förväntningar.	  Genom	  att	  upprätta	  en	  
kravspecifikation	  skapas	  en	  överblick	  av	  de	  tekniska,	  ergonomiska,	  utseendemässiga,	  
marknadsmässiga,	  miljömässiga,	  transportmässiga	  krav	  som	  kunden	  och	  marknaden	  
ställer	  på	  produkten.	  
De	  krav	  som	  ställs	  upp	  fås	  fram	  genom	  olika	  kund-‐	  och	  marknadsundersökningar	  

(Clarksson	  &	  Eckert	  2005).	  De	  krav	  som	  sedan	  listas	  ska	  så	  långt	  som	  möjligt	  
överensstämma	  med	  de	  önskemål	  som	  fåts	  fram.	  Kan	  man	  inte	  uppfylla	  ett	  krav	  bör	  man	  
noga	  överväga	  olika	  möjligheter	  innan	  man	  utesluter	  kravet	  från	  specifikationen.	  Risken	  
med	  att	  utesluta	  krav	  är	  att	  man	  kan	  tillverka	  en	  jättebra	  produkt	  men	  som	  inte	  
överensstämmer	  med	  kunden	  och	  marknadens	  förväntningar.	  	  
Kravspecifikationen	  ska	  inte	  vara	  ett	  statiskt	  dokument	  utan	  den	  ska	  hela	  tiden	  

uppdateras	  och	  förnyas	  om	  nya	  villkor	  eller	  förutsättningar	  tillkommer	  eller	  försvinner	  
(Ulrich	  &	  Eppinger,	  2008,	  s.71-‐83).	  

6.5.1 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  lägga	  ner	  stor	  tid	  på	  att	  utforma	  kravspecifikationen.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  

det	  är	  där	  jag	  kan	  avgränsa	  vad	  mitt	  stativ	  ska	  klara	  samt	  att	  det	  är	  i	  kravspecifikationen	  
jag	  lägger	  grunden	  för	  de	  konkurrensfördelar	  mitt	  stativ	  ska	  ha	  jämfört	  med	  de	  befintliga	  
stativ	  som	  redan	  finns	  på	  marknaden.	  Genom	  att	  undersöka	  befintliga	  konstruktioner	  och	  
göra	  kundundersökningar	  vill	  jag	  ta	  fram	  en	  specifikation	  som	  avgränsar	  min	  lösning	  men	  
fortfarande	  motsvara	  kundernas	  önskemål	  och	  som	  även	  är	  likvärdig	  eller	  helst	  över-‐
träffar	  konkurrenternas	  lösningar.	  

6.6 DFX	  –	  Design	  for	  X	  
DFX	  är	  en	  metod	  för	  att	  bli	  mer	  konkurrenskraftig	  genom	  integrerad	  produkt-‐

utveckling	  och	  tillverkningssystem	  med	  kortare	  utvecklingscykler.	  Idag	  är	  det	  viktigare	  
och	  viktigare	  att	  kunna	  anpassa	  och	  svara	  på	  marknads-‐	  och	  kundkrav	  snarare	  än	  att	  
massproducera	  .	  Detta	  medför	  att	  stor	  vikt	  läggs	  på	  att	  kunna	  ha	  ett	  brett	  produkt-‐
sortiment,	  variation	  av	  produkter,	  kundanpassade	  lösningar	  och	  kunna	  erbjuda	  hög	  
kvalitet	  till	  så	  låg	  kostnad	  som	  möjligt.	  Genom	  att	  använda	  DFX	  underlättas	  detta	  genom	  
att	  bland	  annat:	  

• Optimering	  och	  integration	  av	  produkt-‐	  och	  processutvecklingen.	  
• Organisatoriska	  förändringar	  för	  att	  framhäva	  parallella	  processer.	  
• Att	  arbeta	  i	  tvärfunktionella	  team.	  
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• Vikten	  av	  att	  förbättra	  kommunikationen	  och	  informationsutbytet	  inom	  gruppen	  
och	  företaget.	  

	  (Molloy,	  Tilley	  &	  Warman,	  1998,	  s.2-‐5)	  
	  
Andra	  principer	  som	  Ulrich	  &	  Eppinger	  (2008,	  s.211)	  nämner	  är:	  
• Beslut	  om	  designdetaljer	  kan	  ha	  effekt	  på	  produktens	  kvalitet	  och	  kostnad	  
• Design-‐	  och	  utvecklingsteamen	  behöver	  ofta	  hantera	  multipla	  mål	  som	  ofta	  är	  i	  

konflikt.	  
• Vikten	  av	  att	  ha	  mätvärden	  för	  att	  kunna	  jämföra	  olika	  designer.	  
• Drastiska	  förbättringar	  kräver	  ofta	  stora	  insatser	  tidigt	  i	  processen.	  
• En	  väldefinierad	  metod	  förenklar	  besluten	  som	  behöver	  tas	  under	  processens	  

gång.	  

6.6.1 DFM	  (Design	  For	  Manufacturing)	  
Den	  vanligaste	  av	  DFX	  metoderna	  är	  DFM,	  Design	  for	  Manufacturing.	  Den	  används	  

främst	  för	  att	  den	  direkt	  påverkar	  tillverkningskostnaderna.	  	  
DFM	  kan	  sammanfattas	  utifrån	  5	  huvudsteg:	  
• Uppskattning	  av	  tillverkningskostnaderna.	  	  
• Kostnadsreducering	  av	  produktkomponenterna.	  
• Kostnadsreducering	  av	  produktsammanställningarna.	  
• Reducering	  av	  kostnaderna	  för	  produktionen.	  
• Ta	  hänsyn	  till	  inverkan	  på	  andra	  faktorer	  som	  påverkas	  av	  DFM-‐besluten.	  
	  (Ulrich	  &	  Eppinger,	  2008,	  s.211-‐212)	  

6.6.2 DFA	  (Design	  For	  Assembly)	  
Design	  for	  Assembly	  används	  för	  att	  minimera	  monteringskostnaden	  för	  en	  viss	  

produkt.	  Kostnaden	  för	  monteringen	  i	  sig	  bidrar	  egentligen	  inte	  alltid	  till	  att	  total-‐
kostnaden	  minskas,	  men	  om	  man	  effektiviserar	  monteringsarbete	  kan	  det	  leda	  till	  
indirekta	  fördelar.	  Lyckas	  man	  till	  exempel	  dra	  ner	  på	  antalet	  komponenter	  för	  en	  viss	  
produkt,	  påverkar	  det	  till	  exempel	  kostnader	  för	  inköp	  och	  tillverkning	  (Ulrich	  &	  
Eppinger	  2008,	  s.211-‐212).	  
Molloy,	  Tilley	  &	  Warman	  (1998,	  s.37-‐67)	  tar	  upp	  6	  viktiga	  principer	  som	  arbetet	  med	  

DFA	  innebär:	  
	  

1. Minimera	  antalet	  komponenter.	  
2. Enkel	  komponenthantering.	  Skapas	  genom	  att	  utforma	  produkten	  eller	  de	  

ingående	  komponenterna	  så	  det	  kan	  lätt	  kan	  monteras	  automatiskt	  eller.	  
3. Underlätta	  enkel	  komponentinsättning.	  För	  att	  underlätta	  automatisk	  

montering	  bör	  man	  se	  till	  att	  ingående	  komponenter	  håller	  snäva	  toleranser.	  Man	  
kan	  även	  använda	  avfasningar	  för	  att	  ytterligare	  underlätta	  monteringsarbetet.	  
För	  mekanisk	  montering	  bör	  man	  framförallt	  se	  till	  att	  använda	  symmetriska	  
komponenter.	  

4. Använda	  standardkomponenter.	  Genom	  att	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  slippa	  
omställningar	  och	  kan	  man	  undvika	  dyra	  verktygskostnader.	  Dessutom	  bör	  man	  se	  
till	  att	  använda	  standardiserade	  monteringsverktyg	  (mekanisk	  montering),	  samt	  
standardmaterial.	  

5. Anpassa	  designen	  efter	  nuvarande	  tillverkningsprocesser.	  För	  att	  undvika	  
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onödiga	  kostnader	  bör	  man	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt,	  anpassa	  produktens	  
utformning	  efter	  de	  tillverkningsprocesser	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  företaget.	  

6. Vara	  uppmärksam	  på	  alternativa	  tillverkningsprocesser.	  Även	  om	  
anpassningen	  till	  nuvarande	  processer	  är	  viktig,	  kan	  det	  finnas	  tillgängliga	  
processer	  utanför	  företaget	  som	  kan	  vara	  värda	  att	  investera	  i.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  
att	  undersöka	  dessa	  alternativ	  för	  att	  i	  längden	  bidra	  till	  minskade	  kostnader.	  

6.6.3 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  använda	  mig	  att	  DFX-‐metodens	  principer	  för	  att	  få	  en	  så	  låg	  tillverknings-‐

kostnad	  och	  en	  så	  enkel	  montering	  som	  möjligt.	  Detta	  genom	  att	  låta	  principerna	  från	  
DFM/A	  genomsyra	  hela	  produktutvecklingsprocessen	  från	  idégenerering	  till	  slutgiltigt	  
koncept.	  

6.7 SWOT-‐analys	  
SWOT	  står	  för	  styrka,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  på	  svenska	  och	  är	  en	  systematisk	  

metod	  för	  att	  kartlägga	  ett	  företags	  nuvarande	  marknadsposition.	  Styrkor	  och	  svagheter	  
syftar	  till	  företagets	  egen	  organisation	  och	  används	  för	  att	  undersöka	  vilka	  kärn-‐
kompetenser	  företaget	  har	  eller	  saknar.	  SWOT-‐analys	  genomförs	  genom	  att	  använda	  fyra	  
steg:	  

1. Brainstorming.	  Få	  ner	  alla	  tankar	  och	  idéer	  på	  papper	  oavsett	  om	  de	  hör	  till	  
styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  eller	  hot.	  Det	  är	  även	  möjligt	  att	  en	  sak	  hamnar	  
under	  alla	  eller	  flera	  kategorier.	  

2. Samla	  relaterade	  faktorer.	  Samla	  det	  som	  fåtts	  fram	  genom	  brainstormingen	  
under	  de	  fyra	  olika	  kategorierna	  och	  gör	  inbördes	  prioritering.	  

3. Analysera.	  Analysera	  de	  olika	  faktorerna	  och	  försök	  hitta	  grundorsaken	  till	  ett	  
problem	  eller	  till	  tillexempel	  varför	  företaget	  är	  speciellt	  starkt	  på	  ett	  visst	  
område.	  

4. Bestäm	  vad	  som	  ska	  förändras	  och	  utför	  förändringar.	  Om	  det	  uppdagas	  något	  
som	  behöver	  förändras	  ska	  det	  planeras	  och	  undersökas	  hur	  det	  ska	  genomföras	  i	  
det	  här	  steget.	  Om	  SWOT-‐analysen	  ingår	  i	  ett	  större	  planeringsprojekt	  kan	  den	  här	  
delen	  vänta	  tills	  mer	  information	  har	  tagits	  fram.	  

(Baxter,	  1995,	  s.128)	  

6.7.1 Applicering	  i	  projekt	  
Jag	  har	  tänkt	  använda	  T:et	  i	  SWOT-‐analysen	  för	  att	  kartlägga	  vilka	  hot	  som	  finns	  i	  form	  

av	  konkurrenter	  och	  andra	  lösningar	  på	  marknaden.	  Detta	  för	  att	  veta	  vilka	  krav	  som	  
måste	  finnas	  på	  mitt	  stativ	  och	  för	  att	  undersöka	  andra	  lösningar	  som	  finns	  för	  att	  kunna	  
motsvara	  och	  helst	  överträffa	  dessa	  alternativ.	  

6.8 FMEA	  –	  Feleffektanalys	  
Ett	  problem	  med	  att	  utveckla	  en	  produkt	  är	  svårigheterna	  att	  kunna	  förutse	  de	  

problem	  som	  kan	  uppkomma.	  Genom	  att	  använda	  FMEA,	  Failure	  modes	  and	  effects	  
analysis,	  kan	  detta	  underlättas.	  Produktfunktionerna	  listas	  och	  utvärderas	  utifrån	  var	  
felet	  kan	  uppstå,	  vad	  som	  kan	  orsaka	  felet,	  sannolikheten	  att	  felet	  inträffar,	  vad	  som	  
händer	  om	  felet	  inträffar,	  hur	  allvarlig	  konsekvensen	  blir	  och	  hur	  lätt/svårt	  felet	  är	  att	  
upptäcka.	  Utifrån	  dessa	  parametrar	  fås	  ett	  risktal	  fram.	  Är	  det	  högt	  krävs	  en	  omedelbar	  
design	  och/eller	  konstruktionsändring	  (Baxter,	  1995,	  s.290-‐291).	  
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FMEA	  kan	  användas	  för	  att:	  
• Värdera	  och	  identifiera	  olika	  felsätt	  och	  de	  effekter	  de	  får	  på	  konstruktions-‐	  och	  

tillverkningsprocessen.	  
• Underlätta	  identifiering	  av	  komponentfel.	  
• Minska	  risken	  för	  att	  upprepa	  fel	  från	  tidigare	  konstruktioner/designer/processer.	  
• Hitta	  alternativa	  lösningar	  och	  jämföra	  olika	  koncept.	  
• Initiera	  förebyggande	  åtgärder	  och	  ge	  underlag	  för	  förbättringar	  
• Undersöka	  och	  identifiera	  områden	  som	  kräver	  ytterligare	  resurser	  och	  

kvalitetsstyrning.	  
• Kontrollerar	  att	  kravspecifikationen	  uppfylls	  
• Att	  eventuella	  avvikelser	  från	  kravspecifikationens	  säkerhetskrav	  kan	  visas.	  
(Johansson,	  2003)	  

6.8.1 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  använda	  FMEA	  för	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  jag	  minimerat	  risken	  för	  fel	  och	  

problem	  ska	  uppstå.	  Jag	  kommer	  använda	  en	  FMEA	  som	  jag	  och	  en	  studentgrupp	  
utvecklat	  under	  en	  kurs	  vid	  Mälardalens	  Högskola	  som	  beräknar	  risktalet	  automatiskt.	  	  

6.9 Ishikawadiagram	  (Orsak-‐Verkan-‐diagram)	  	  
Ishikawadiagram	  används	  för	  att	  kontrollera	  vilka	  procedurer	  och	  händelser	  som	  

påverkar	  vad	  i	  ett	  projekt.	  Metoden	  utvecklades	  först	  av	  Kaoru	  Ishikawa	  som	  verktyg	  för	  
att	  underlätta	  problemsökning	  i	  designer	  och	  konstruktioner	  och	  för	  att	  identifiera	  vilka	  
processer	  som	  orsakar	  problemen	  (Krajewski,	  Ritzman	  &	  Malhotra,	  2007,	  s.165).	  Ett	  
annat	  namn	  för	  samma	  verktyg	  är	  fiskbensdiagram	  vilket	  kommer	  sig	  av	  utseendet	  på	  
diagrammet.	  Huvudproblemet	  kan	  symboliseras	  av	  fiskhuvudet,	  de	  potentiella	  
problemkategorierna	  är	  benstrukturen	  och	  problemens	  orsaker	  är	  revbenen.	  	  
	  

	  
Figur	  3:	  Exempel	  på	  Ishikawadiagram	  (Krajewski,	  Ritzman	  &	  Malhotra	  2007)	  
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6.9.1 Applicering	  i	  koncept	  
Jag	  kommer	  använda	  Ishikawadiagrammet	  för	  att	  undersöka	  eventuella	  problem	  och	  

deras	  orsaker	  för	  mina	  olika	  koncept	  som	  en	  del	  i	  konceptutvärderingen.	  

6.10 Konceptgenerering	  	  
En	  användbar	  metod	  för	  att	  generera	  koncept	  beskrivs	  av	  Ulrich	  &	  Eppinger	  (2008,	  

s.99-‐120).	  Det	  är	  en	  femstegsmetod	  som	  bygger	  på	  att	  bryta	  ner	  stora	  komplexa	  problem	  
till	  mindre	  enklare	  delproblem.	  

• Steg	  1:	  Förstå	  problemet.	  Första	  steget	  är	  att	  få	  en	  klar	  bild	  över	  det	  problem	  
som	  ska	  lösas	  så	  att	  man	  kan	  bryta	  ned	  problemet	  i	  underproblem.	  	  

• Steg	  2:	  Extern	  sökning.	  Målet	  med	  det	  här	  steget	  är	  att	  hitta	  befintliga	  lösningar	  
till	  de	  problem	  som	  man	  har,	  både	  det	  övergripande	  problemet	  och	  de	  nedbrutna	  
underproblemen.	  Genom	  att	  fritt	  inspireras	  och	  använda	  befintliga	  lösningar	  kan	  
man	  fokusera	  på	  olösta	  underproblem	  samt	  kan	  man	  med	  fördel	  kombinera	  en	  
befintlig	  lösning	  med	  en	  ny.	  I	  det	  här	  steget	  ingår	  även	  att	  ta	  kontakt	  med	  experter.	  
Finns	  det	  någon	  som	  är	  expert	  på	  ett	  problem	  som	  du	  har	  så	  ta	  hjälp	  av	  den	  
kunskapen.	  

• Steg	  3:	  Intern	  sökning.	  Nu	  ska	  du,	  eller	  den	  grupp/personal	  som	  jobbar	  med	  
problemet	  använda	  sina	  resurser	  och	  sin	  kreativitet	  för	  att	  komma	  fram	  till	  
lösningskoncept.	  Brainstorming	  och	  främjande	  av	  ett	  kreativt	  klimat	  ökar	  antalet	  
idéer	  som	  kan	  leda	  till	  möjliga	  lösningar	  till	  de	  problem	  som	  ska	  lösas	  i	  koncepten.	  

• Steg	  4:	  Utforska	  systematiskt.	  Nu	  ska	  de	  fragment	  som	  kommit	  fram	  från	  de	  
tidigare	  stegen	  systematiskt	  gås	  igenom	  för	  att	  bilda	  koncept.	  Kombinera,	  uteslut,	  
lägg	  till.	  

• Steg	  5:	  Utvärdera	  processen	  och	  lösningarna.	  Det	  här	  steget	  är	  placerat	  sist	  
men	  ska	  ske	  fortlöpande	  under	  processen.	  För	  att	  kontrollera	  sin	  process	  och	  sina	  
lösningar	  kan	  man	  ställa	  sig	  dessa	  5	  frågor:	  

1. Har	  alla	  möjliga	  lösningar	  undersökts?	  
2. Finns	  det	  alternativa	  funktioner?	  
3. Finns	  det	  andra	  sätt	  att	  bryta	  ned	  problemet?	  
4. Har	  den	  externa	  sökningen	  gjorts	  tillräckligt?	  
5. Har	  alla	  idéer	  blivit	  undersökta	  och	  integrerade	  i	  processen?	  

6.10.1 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  utifrån	  QFD:n	  och	  de	  marknads-‐	  och	  kundbehov	  jag	  fått	  fram	  generera	  ett	  

antal	  lösningskoncept.	  Med	  hjälp	  av	  funktionsanalysen	  ska	  jag	  försöka	  ta	  fram	  ett	  flertal	  
koncept	  som	  motsvarar	  de	  önskade	  funktionera	  och	  som	  tillsammans	  med	  befintliga	  
lösningar	  och	  nya	  löser	  min	  problemformulering.	  

6.11 Konceptutvärdering	  
Oavsätt	  om	  konceptutvärderingen	  är	  uttalad	  eller	  inte	  så	  sker	  ett	  urval.	  Till	  och	  med	  

projekt	  med	  ett	  ända	  koncept	  använder	  en	  metod:	  Vi	  tar	  det	  första	  koncept	  vi	  kommer	  på.	  
Det	  finns	  en	  mängd	  olika	  metoder	  för	  att	  utvärdera	  koncepten.	  Nedan	  listas	  några:	  
• Extern	  bedömning:	  Beslutet	  läggs	  över	  på	  kund,	  beställare	  eller	  annan	  extern	  

part.	  
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• Produktvinnare:	  En	  person	  från	  produktutvecklingsprocessen	  väljer	  det	  koncept	  
som	  tilltalar	  denne	  mest.	  

• Intuition:	  Det	  koncept	  som	  känns	  bäst	  väljs.	  Uttalade	  kriterier	  används	  inte	  utan	  
det	  koncept	  som	  verkar	  bäst	  är	  det	  som	  går	  vidare.	  

• Omröstning:	  Alla	  personer	  ur	  utvecklingsteamet	  röstar	  på	  ett	  eller	  flera	  koncept	  
och	  det	  koncept	  med	  flest	  röster	  vinner.	  

• För-	  och	  nackdelar:	  Varje	  koncept	  vägs	  mot	  dess	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Det	  koncept	  
som	  har	  flest	  fördelar	  och	  minst	  alvarliga	  nackdelar	  väljs.	  

• Prototyp	  och	  testning:	  Genom	  att	  bygga	  en	  prototyp	  av	  varje	  koncept	  kan	  alla	  
testas.	  Utifrån	  resultatet	  kan	  ett	  koncept	  väljas.	  

• Beslutsmatriser:	  Alla	  koncept	  vägs	  mot	  specificerade	  kriterier	  De	  olika	  
kriterierna	  kan	  vara	  olika	  viktade.	  Utifrån	  resultatet	  kan	  ett	  vinnande	  koncept	  tas	  
fram	  

6.11.1 Pugh’s	  matris	  
Pugh’s	  matris	  är	  ett	  verktyg	  föra	  att	  välja	  ut	  koncept	  från	  konceptgenereringen.	  

Koncepten	  utvärderas	  utifrån	  deras	  styrkor	  och	  svagheter	  och	  jämförs	  mot	  ett	  så	  kallat	  
referenskoncept.	  Pugh’s	  matris	  används	  för:	  

• Att	  jämföra	  koncept	  
• Skapa	  starkare	  koncept	  genom	  att	  kombinera	  två	  eller	  flera	  svagare	  koncept.	  
• Hitta/Skapa	  ett	  optimalt	  koncept	  genom	  att	  kombinera	  olika	  koncept,	  sortera	  ut	  

svagare	  tills	  det	  bästa	  konceptet	  återstår.	  
(Six	  Sigma)	  
	  

	  
Figur	  4:	  Exempel	  på	  en	  Pugh's	  matris	  från	  programmet	  Insight	  Software	  (Launsby	  Consulting)	  

6.11.2 Applicering	  i	  projektet	  
Jag	  kommer	  använda	  en	  kombination	  av	  de	  ovan	  nämnda	  metoderna.	  Jag	  kommer	  

utvärdera	  koncepten	  mot	  varandra	  genom	  beslutsmatriser	  som	  Pugh’s	  matris	  för	  att	  ta	  
reda	  på	  konceptens	  styrkor	  och	  svagheter.	  Genom	  att	  presentera	  koncepten	  samt	  de	  
resultat	  jag	  fått	  fram	  av	  beslutsmatrisen	  för	  SMS	  och	  för	  min	  handledare	  kan	  ett	  beslut	  om	  
vilket	  koncept	  som	  ska	  gå	  vidare	  till	  tillverkning	  göras.	  

6.12 CAD-‐verktyg	  
CAD	  som	  är	  en	  förkortning	  för	  Computer	  Aided	  Design	  eller	  Computer-‐assisted	  

Drafting	  är	  ett	  digitalt	  verktyg	  för	  design	  och	  tekniska	  ritningar.	  Istället	  för	  traditionell	  
”ritlära”	  och	  ”ritteknik”	  används	  CAD-‐program	  mer	  och	  mer	  idag.	  Några	  fördelar	  med	  att	  
använda	  ett	  CAD-‐verktyg	  vid	  design-‐	  och	  ritningsframtagning:	  
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• Möjligheten	  att	  återanvända	  delar	  och	  ritningar	  
• Enkel	  och	  snabb	  ändring	  i	  befintlig	  ritning	  
• Möjlighet	  till	  verklighetstrogen	  simulering	  utan	  prototyptillverkning	  
• Ritningar	  kan	  koppas	  till	  databasprogram	  för	  enkel	  lagring	  och	  arkivering	  
(Wikipedia)	  

6.12.1 Applicering	  i	  projekt	  
CAD	  kommer	  att	  användas	  för	  att	  visualisera	  och	  kommunicera	  koncept	  som	  tas	  fram.	  

CAD-‐modellerna	  konstrueras	  med	  tillhörande	  2D-‐ritningar	  som	  kommer	  att	  ligga	  till	  
grund	  för	  tillverkningen	  av	  prototyp.	  

6.13 Modularisering	  
I	  dagens	  globala	  konkurrens	  fragmenterade	  marknader	  och	  höga	  kundkrav	  som	  bäst	  

produkt,	  bäst	  pris	  och	  direkt	  tillgång.	  Dessa	  krav	  gör	  att	  de	  företagen	  måste	  inneha	  en	  hög	  
grad	  av	  flexibilitet,	  lågkostnads-‐/lågvolymstillverkning	  och	  korta	  leveranstider.	  
Modularisering	  nämns	  ofta	  som	  den	  bästa	  innovationen	  för	  att	  konkurrera	  under	  dessa	  
omständigheter	  (Fagerström	  &	  Jackson,	  2003).	  

6.13.1 Definition	  av	  modularisering	  
Strategi	  för	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  organisera	  komplexa	  produkter	  och	  processer.	  

Modulerna	  (enheterna)	  konstrueras	  var	  för	  sig	  men	  bildar	  tillsammans	  ett	  system	  
(modulbaserat	  system)	  som	  fungerar	  som	  en	  helhet.	  Genom	  att	  dela	  upp	  information	  i	  
visuell	  och	  dold	  information	  kan	  modularisering	  uppnås.	  För	  att	  modulariseringen	  ska	  bli	  
framgångsrik	  krävs	  noggrannhet,	  entydighet	  och	  fullständig	  uppdelning.	  Den	  visuella	  
informationen	  delas	  ofta	  upp	  i	  tre	  kategorier;	  arkitekur,	  standarder	  och	  gränssnitt	  
(Baldwin	  &	  Clark,	  1997):	  

1. Arkitektur:	  Specificera	  de	  moduler	  som	  ska	  tillhöra	  systemet	  och	  dess	  
funktion/funktioner.	  

2. Standarder:	  Genom	  att	  mäta	  en	  modul	  mot	  andra	  kan	  dess	  prestanda	  jämföras.	  
3. Gränssnitt:	  Detaljbeskrivning	  hur	  modulsystemet	  ska	  fungera	  och	  de	  ingående	  

modulernas	  funktion,	  samspel	  och	  kommunikation	  

6.13.2 Fördelar	  med	  modularisering	  
Några	  exempel	  på	  fördelar	  som	  Thyssen	  &	  Hansen	  (2001)	  nämner	  är:	  
• Förbättrad	  produktekonomi	  
• Kortare	  leveranstider	  
• Snabbare	  utvecklingsprocess	  
• Förbättrad	  organisatorisk	  inlärning	  

6.13.3 Applicering	  i	  projektet	  
Under	  konceptgenereringen	  kommer	  jag	  ha	  modulisering	  i	  åtanke	  och	  efter	  att	  ett	  

koncept	  har	  valts	  ska	  de	  olika	  modulerna	  definieras	  och	  delas	  upp	  för	  en	  effektivare	  
produktekonomi,	  mer	  flexibel	  lösning	  till	  kund	  och	  kortare	  leveranstider.	  
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6.14 Problemlösningsmetod	  
Nedan	  beskrivs	  min	  ansats	  till	  problemlösningsmetod.	  
	  
1. Träffa	  VD	  på	  SMS	  och	  diskutera	  projektdirektiv.	  
	  
2. Kontrollera	  min	  uppfattning	  av	  projektdirektiv	  mot	  VD.	  
	  
3. Upprätta	  tidsplan	  för	  projektet	  med	  ungefärliga	  deadlines.	  
	  
4. Undersöka	  vilka	  teoretiska	  verktyg	  som	  kan	  och	  ska	  användas	  
	  
5. Beskriva	  verktygen	  i	  rapporten	  
	  
6. Förundersökning	  till	  konceptgenerering	  

a. Informationsinsamling	  för	  upprättande	  av	  kravspecifikation	  
b. Marknadsundersökning	  för	  kartläggning	  av	  konkurrenter	  samt	  undersöka	  

befintliga	  lösningar	  
c. Marknadsundersökning	  för	  att	  identifiera	  kundbehovet	  och	  önskvärda	  

funktioner.	  
	  
7. Konceptframtagning	  

a. Skiss	  &	  idégenerering	  
b. CAD-‐modellering	  och	  förfining	  av	  koncept	  
c. Konceptutvärdering	  
d. Konceptselektion	  

	  
8. Förberedelser	  inför	  prototyptillverkning	  

a. Förbereda	  CAD-‐modell	  för	  tillverkning	  
b. Undersöka	  leverantörs-‐	  och	  tillverkarutbudet	  
c. Beräkna	  kostnad	  för	  0-‐	  och	  1-‐serie	  samt	  för	  ordinarie	  serie	  

	  
9. Testa	  och	  utvärdera	  prototyp	  
	  
10. Redovisa	  reslutat	  i	  rapport	  
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7 Tillämpad	  lösningsmetodik	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  arbetsgången	  för	  hela	  projektet.	  	  	  

7.1 Uppstart	  och	  planering	  av	  projekt	  
Efter	  inledande	  möte	  med	  Dan	  Berglund,	  VD	  på	  SMS,	  och	  Sandro	  D’errico,	  

försäljningschef	  för	  norden	  på	  SMS,	  upprättade	  jag	  en	  ”Att-‐göra-‐lista”,	  se	  bilaga	  1.	  Utifrån	  
”Att-‐göra-‐listan”	  definierade	  jag	  de	  nyckelaktiviteter	  (bilaga	  2)	  projektet	  innehåller	  och	  
lät	  de	  ligga	  till	  grund	  för	  projektets	  Gantt-‐schema	  (bilaga	  3).	  I	  Gantt-‐schemat	  bestämde	  
jag	  även	  en	  ungefärlig	  deadline	  för	  när	  tillverkning	  av	  prototyp	  senast	  får	  ske	  och	  hur	  de	  
olika	  delarna	  av	  projektet	  ska	  fortlöpa	  för	  att	  mitt	  projekt	  ska	  vara	  avslutat	  i	  tid.	  

7.2 Konkurrenskartläggning	  
För	  att	  få	  reda	  på	  vilka	  konkurrenter	  och	  befintliga	  lösningar	  det	  finns	  gjorde	  jag	  en	  

kartläggning	  av	  konkurrenterna.	  Dels	  för	  klargöra	  vilka	  specifikationer	  som	  är	  nöd-‐
vändiga	  och	  vilka	  som	  kan	  skapa	  ett	  ytterligare	  kundvärde,	  men	  även	  för	  att	  undersöka	  
vilka	  konstruktionslösningar	  som	  finns	  för	  idéer	  och	  inspiration.	  

7.2.1 Ergotron	  
Ergotron	  är	  ett	  företag	  som	  grundades	  1982	  av	  Harry	  Sweere.	  Ergotron	  har	  under	  över	  

25	  år	  utvecklat	  användandet	  av	  digitala	  displayer.	  Ergotron	  tillverkar	  vägg-‐	  och	  bords-‐
stativ,	  vägg-‐	  och	  bordsarmar	  för	  upphängning	  av	  skärmar	  samt	  automatiserade	  stativ.	  
	  
Konkurrerande	  produkt	  
Ergotron	  har	  ett	  stativ	  som	  håller	  4	  st.	  skärmar	  med	  följande	  produktegenskaper:	  
• Klarar	  upp	  till	  17”-‐skärmar	  
• Max	  14	  kg	  per	  skärm	  eller	  56	  kg	  totalt	  
• Max	  yttermått	  på	  skärm:	  41cm	  
• Skärmfästestandard:	  	   	  

o VESA	  100	  x	  100	  mm	  	  
o VESA	  75	  x	  75	  mm	  

• Höj-‐	  &	  sänkbart	  stativ	  
• 360°	  roterbara	  skärmar	  
• 5	  års	  garanti	  
• Pris	  till	  slutkund	  i	  Sverige:	  

o 5905	  SEK	  (Powertech	  consulting)	  	  
o 5970	  SEK	  (Office	  IT-‐Partner)	  
o 6	  487	  SEK	  (Advanced	  Computer	  Technology	  AB)	  
o 8495	  SEK	  (Dustin)	  

(Ergotron)	  
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Figur	  5:	  Ergotrons	  4-skärmsstativ	  (http://www.ergotron.com/Portals/0/images/products/ds/33-325-

200.jpg)	  

7.2.2 Ergo	  in	  Demand	  
Ergo	  in	  Demand	  är	  ett	  världsomspännande	  företag	  som	  distribuerar	  ergonomiska	  

kontorstillbehör	  och	  möbler.	  Ergo	  in	  Demand	  levererar	  LCD-‐armar	  och	  stativ	  från	  Consul,	  
JetMaster	  och	  Spacedec.	  	  
	  
Konkurrerande	  produkt	  
Ergo	  in	  Demand	  distribuerar	  ett	  stativ	  som	  håller	  4	  till	  8	  

st.	  skärmar.	  Det	  har	  följade	  produktegenskaper:	  
• Klarar	  upp	  till	  23”-‐skärmar	  
• Max	  20	  pounds	  ≈	  9	  kg	  per	  skärm	  
• 20°	  tilt	  uppåt	  och	  10°	  tilt	  nedåt	  
• Höj-‐	  &	  sänkbar	  med	  6	  inches	  ≈	  15	  cm	  
• Anpassningsbar	  skärmarm	  (teleskoparm)	  
• Livstids	  garanti	  
• Pris	  för	  stativ	  till	  4	  st.	  skärmar:	  

o $1	  359,95	  ≈	  9	  600	  SEK	  
• Pris	  för	  stativ	  till	  6	  st	  skärmar:	  

o $1	  689,95	  ≈	  11	  900	  SEK	  
• Pris	  för	  stativ	  för	  8	  st.	  skärmar:	  

o $1929,95≈	  13	  600	  SEK	  
(Ergo	  in	  Demand)	   	  

7.2.3 Ergomounts	  
Ergomounts	  är	  en	  specialtillverkare	  av	  ergonomiska	  datorstativ	  och	  förvaring	  i	  

England.	  De	  har	  35	  års	  kombinerad	  erfarenhet	  av	  att	  designa,	  tillverka	  och	  distribuera	  
ergonomiska	  IT-‐lösningar.	  
	  

Figur	  6:	  Ergo	  in	  Demand’s	  stativ	  
för	  4-8	  st.	  skärmar	  
(http://www.ergoindemand.com/im
ages_30/Ergotech_157_8_162.jpg)	  
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Konkurrerande	  produkt	  
EMVP313	  Quad	  Mount	  Horizontal	  är	  ett	  stativ	  som	  håller	  4	  st.	  skärmar	  och	  tillhör	  

Ergomounts	  produktserie	  VisionPro	  300	  Series	  LCD	  Arms.	  	  
Produktegenskaper:	  
• 4	  st.	  skärmar,	  expanderbar	  till	  8	  st.	  	  
• Max	  11,2	  kg	  per	  skärm	  
• 89,6	  kg	  maxvikt	  för	  sammanlagd	  skärmvikt	  
• Vesa	  75x75	  och	  100x100	  
• 3	  års	  garanti	  
• Tiltbar	  
• Vridbar	  
• Höj-‐	  &	  sänkbar	  
• Kabelfästningssystem	  
• Ca.	  pris:	  £632,5	  inklusive	  skatt	  ≈	  7	  300	  SEK	  
(Ergomounts)	  

	   	  
Figur	  7:	  Ergomounts	  stativ	  för	  4-8	  st.	  skärmar	  

(http://www.ergomounts.co.uk/images/products/large/emm314-front.jpg)	  

7.2.4 9X	  Media	  
9X	  Media	  är	  ett	  företag	  som	  specialiserat	  sig	  på	  att	  sälja	  multiskärms-‐lösningar.	  De	  

säljer	  hela	  paket	  som	  inkluderar	  deras	  egna	  LCD-‐skärmar	  och	  tillhörande	  
monteringskonstruktion.	  De	  säger	  att	  de	  är	  världsledande	  inom	  multiskärms-‐produkter.	  
	  
Konkurrerande	  produkt	  
9X	  Media	  har	  ett	  stativ	  för	  4	  st.	  skärmar	  där	  man	  köper	  stativ	  och	  LCD-‐skärmar	  som	  ett	  

paket.	  Man	  kan	  välja	  mellan	  LCD-‐skärmar	  i	  storlekarna:	  19”,	  21”,	  24”	  och	  32”.	  Övriga	  
produktegenskaper	  är:	  

• Möjlighet	  att	  rotera	  skärmarna	  från	  ”Landscape”	  till	  ”Portrait”	  
• 2	  års	  garanti	  
• Möjlighet	  att	  bygga	  ut	  stativet	  för	  fler	  skärmar	  
• Etablerad	  lösning	  som	  används	  av	  bl.a.	  NASA,	  Boeing	  och	  Lockheed	  Martin	  
• Pris	  inklusive	  4	  st.	  19”	  LCD-‐skärmar:	  

o $6990	  exklusive	  skatt	  ≈	  50	  000	  SEK	  
• Pris	  inklusive	  4	  st.	  21”	  LCD-‐skärmar:	  

o $5670	  exklusive	  skatt	  ≈	  40	  000	  SEK	  
• Pris	  inklusive	  4	  st.	  24”	  LCD-‐skärmar:	  

o $9894	  exklusive	  skatt	  ≈	  70	  000	  SEK	  
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• Pris	  inklusive	  4	  st.	  32”	  LCD	  skärmar:	  
o $13050	  exklusive	  skatt	  ≈	  90	  000	  SEK	  

(9X	  Media)	  

	  
Figur	  8:	  9X	  Medias	  stativ	  för	  4	  st.	  LCD-skärmar	  (http://www.9xmedia.com/Images/xtop/xtop/X-Top-Multi-

Screen-quad.gif)	  

7.2.5 Resultat	  av	  konkurrenskartläggning	  
Konkurrenskartläggningen	  resulterade	  i	  hur	  det	  nya	  stativet	  ska	  kunna	  profilera	  sig	  

mot	  konkurrenterna	  samt	  hur	  målpriset	  för	  stativet	  ska	  sättas.	  
	  

	  
Tabell	  2:	  Möjliga	  profileringsområden	  

7.3 Funktionsanalys	  
För	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  de	  funktioner	  som	  efterfrågats	  verkligen	  levereras	  av	  min	  

produkt	  upprättade	  jag	  en	  funktionsanalys.	  Genom	  att	  definiera	  huvudsyftet	  som	  ”kunna	  
hålla	  upp	  till	  4	  st.	  skärmar	  &	  tillåta	  ergonomiskt	  användande”	  försökte	  jag	  hålla	  
funktionen	  så	  fri	  som	  möjligt	  från	  tekniska	  lösningar	  men	  samtidigt	  specificera	  den	  så	  
mycket	  som	  möjligt.	  Utifrån	  huvudfunktionen	  försökte	  jag	  bestämma	  underfunktioner	  
som	  var	  så	  öppna	  som	  möjligt,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  ska	  beskriva	  det	  stativet	  gör	  och	  inte	  
hur	  det	  ska	  göras.	  Till	  hjälp	  för	  att	  strukturera	  funktionsanalysen	  använde	  jag	  ett	  Excel-‐
blad	  konstruerat	  av	  Rolf	  Lövgren	  som	  jag	  modifierade	  för	  att	  kunna	  hantera	  fler	  under-‐
funktioner	  samt	  att	  hierarkin	  byggdes	  upp	  automatiskt	  (bilaga	  4.1).	  För	  att	  bättre	  
visualisera	  sambanden	  mellan	  de	  olika	  funktionerna	  gjorde	  jag	  även	  ett	  träddiagram	  av	  
funktionsanalysen,	  figur	  9	  (bilaga	  4.2	  för	  detaljer)	  .	  
	  

Möjliga profileringsområden
Design
Anpassningsbarhet
Möjligheten att gömma kablar (alla konkurrenters bilder är utan kablage)
Klara av skärmstorlekar upp till minst 22"
Stabilitet och kvalitet
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Figur	  9:	  Funktionsanalys	  

7.4 Marknadsundersökning	  
Anledningen	  till	  detta	  projekt	  var	  att	  distributörer	  och	  samarbetspartner	  med	  SMS	  

efterfrågade	  en	  flerskärmslösning	  då	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  detta	  på	  marknaden.	  	  Dessa	  
kontakter	  har	  används	  under	  framförallt	  inlednings-‐	  och	  konceptstadiet.	  Under	  koncept-‐
utvecklingen	  har	  de	  kontaktats	  för	  fortlöpande	  feedback	  och	  kritik	  för	  att	  slutprodukten	  
ska	  motsvara	  marknadens	  behov	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt.	  

7.4.1 QFD	  
Genom	  att	  undersöka	  hur	  marknadskraven	  och	  produktegenskaperna	  påverkar	  

varandra	  upprättades	  en	  QFD	  (bilaga	  5).	  De	  marknadskrav	  och	  produktegenskaper	  jag	  
ställt	  upp	  till	  QFD	  är:	  
	  

	  
Tabell	  3:	  Marknadskrav	  och	  produktegenskaper	  till	  QFDn	  

7.4.2 Reslutat	  av	  QFD	  
Utifrån	  QFD:n	  fick	  jag	  fram	  riktlinjer	  för	  vilka	  produktegenskaper	  som	  är	  viktigast	  för	  

att	  uppfylla	  kundbehoven	  och	  marknadskraven.	  Resultatet	  och	  egenskapsvikten	  för	  de	  
olika	  produktegenskaperna	  redovisas	  i	  tabell	  4.	  
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Marknadskrav (Vad?) Produktegenskaper (Hur?)
Vara lättanvänd Stand.fästen för olika skärmar
Enkelt kunna ställa in Höj- & sänkbar
Kunna ställa in varje skärm separat Tiltfunktion
Kunna anpassas efter olika personer Vridbara skärmar
Ha attraktiv design Rotationsbara skärmar
Kännas stabil och gedigen Vara elt/delvis förmonterad
Vara lättmonterad Kabelhållare/kabelfack
Inga "skräpande" kablar Tillåta olika antal skärmar
Ta så liten plats som möjligt Genomtänkt formspråk
Passa alla skärmar Testad konstruktion

Tillåta justering av skärmplacering

Krav och egenskaper till QFD
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Tabell	  4:	  Resultat	  av	  QFD	  

7.5 Kravspecifikation	  
Kravspecifikationen	  skapades	  i	  början	  av	  projektet	  men	  har	  fortlöpande	  anpassats	  och	  

ändrats	  allt	  efter	  projektets	  gång.	  Framförallt	  har	  den	  fortlöpande	  återkopplingen	  från	  
distributörer	  och	  potentiella	  slutkunder	  påverkat	  utformningen	  av	  den	  slutgiltiga	  krav-‐
specifikationen.	  Den	  största	  förändringen	  av	  kravspecifikationen	  som	  implementerats	  
under	  projektets	  gång	  är	  antalet	  skärmar	  som	  stativet	  ska	  kunna	  hantera.	  På	  grund	  av	  ett	  
ökande	  marknadsbehov	  har	  skärmantalet	  ökats	  från	  max	  4	  st.	  till	  8	  st.	  För	  att	  se	  komplett	  
kravspecifikation	  se	  bilaga	  6.	  Huvudrubrikerna	  från	  kravspecifikationen	  visas	  i	  tabell	  5.	  
	  

	  
Tabell	  5:	  Huvudrubriker	  ur	  kravspecifikation	  

7.5.1 Skärmdimensioner	  
För	  att	  undersöka	  vilka	  de	  vanligaste	  skärmdimensionerna	  är	  idag,	  vilka	  skärm-‐

dimensioner	  som	  återförsäljarna	  säljer,	  samt	  vilka	  infästningar	  de	  har,	  sammanställdes	  en	  
lista	  på	  olika	  skärmtillverkares	  vanligaste	  skärmar	  och	  deras	  specifikationer.	  För	  hela	  
listan	  se	  bilaga	  7.	  
Specifikationer	  som	  fåtts	  fram	  från	  listan	  och	  som	  legat	  till	  grund	  för	  krav-‐

specifikationen	  är:	  
• De	  vanligaste	  skärmdimensionerna	  just	  nu	  är	  19”	  och	  22”	  .	  
• Medelvikten	  för	  en	  skärm	  är	  ca	  6	  kg.	  
• VESA	  100x100	  gäller	  för	  skärmar	  mellan	  17-‐24”.	  

	  
	  

Egenskapsvikt 54 82 68 68 68 45 33 52 45 52 67
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Kravspecifikation
Stativ som bär upp till 8 st. skärmar
Kompatibel med olika skärmstorlekar
Ha standardfästen
Skärmanpassning
Stativanpassning
Kunna monteras/appliceras på bord
Dolda kablar - önskvärd
Bestå av SMS standardkomponenter - önskvärd
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7.5.2 VESA	  
VESA	  står	  för	  The	  Video	  Electronics	  Standards	  Association	  och	  är	  en	  bland	  annat	  en	  

global	  standard	  för	  hålmönster	  och	  dimensioner	  för	  infästningar	  av	  skärmar	  (VESA).	  

7.6 Konceptsammanfattning	  
Här	  visas	  en	  sammanfattande	  överblick	  över	  alla	  koncept	  som	  tagits	  fram	  under	  

produktutvecklingsprocessen	  och	  varje	  koncepts	  fördelar	  och	  nackdelar.	  I	  kapitel	  7.7-‐
7.10	  beskrivs	  koncepten	  i	  detalj	  samt	  hur	  processen	  för	  konceptgenereringen	  har	  gått	  till.	  

7.6.1 Överblick:	  Koncept	  1	  

	  
Figur	  10:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  1	  

	  
Tabell	  6:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  1	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.7.1	  och	  7.8.1.	  
	  

7.6.2 Överblick:	  Koncept	  2a	  
	  

	  
Figur	  11:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  2a	  

Fördelar Nackdelar
Enhetlig och snygg design Kräver 2 st nya profilverktyg
Anpassningsbar skärmarm Kräver modifiering av SMS standardfästen
Tilltbart och höj- & sänkbart stativ
Tilt-, vrid- och höjbara SMS-standardfästen

Koncept 1
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Tabell	  7:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  2a	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.7.2	  och	  7.8.2	  

7.6.3 Överblick:	  Koncept	  2b	  

	  
Figur	  12:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  2b	  

	  
Tabell	  8:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  2b	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.7.2	  och	  7.8.3.	  
	  

7.6.4 Överblick:	  Koncept	  3	  
	  

	  
Figur	  13:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  3	  

Fördelar Nackdelar
Låg komponent- och tillverkningskostnad Fix skärmarm
Enhetlig design Ingen tilt på skärmfästen
Lägre tillverkningskostnad för skärmfästen Mindre anpassningsbarhet av skärmarna

Koncept 2a

Fördelar Nackdelar
Minskad komponent- och tillverkningskostnad Fix skärmarm
Enhetlig design Dyrare skärmfästen jmf. med koncept 2a
Tiltbart och höj- & sänkbart stativ Kräver modifiering av skärmfästen
Tilt-, vrid- och höjbart SMS skärmfäste

Koncept 2b



	  

23(82)	  

	  
Tabell	  9:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  3	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.7.3	  och	  7.8.4.	  
	  

7.6.5 Överblick:	  Koncept	  4	  

	  
Figur	  14:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  4	  

	  
Tabell	  10:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  4	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.10.	  
	  

7.6.6 Överblick	  koncept	  5	  

	  
Figur	  15:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  5	  

Fördelar Nackdelar
Enhetlig och snygg design Krävs nytt verktyg för profil till 4-kantsbalk
Anpassningsbar skärmarm Kräver modifiering av skärmfästen
Tiltbart och höj- & sänkbart stativ
Tilt-, vrid- och höjbart SMS skärmfäste

Koncept 3
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Tabell	  11:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  5	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.11.	  
	  
	  

7.6.7 Överblick	  koncept	  6	  

	  
Figur	  16:	  Skiss	  och	  CAD-modell	  koncept	  6	  

	  	  
Tabell	  12:	  För-	  &	  nackdelar	  koncept	  6	  

För	  detaljer	  se	  kapitel	  7.12.	  

Fördelar Nackdelar
Snygg design Relativt dyr
Anpassningsbar skärmarmar Har två grundstommar som tar skrivbordsplats
Tilt-, vrid- och höjbart SMS skärmfäste
Endast komponenter som finns i ord.sortiment

Koncept 5
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7.7 Konceptframtagning:	  Skiss	  &	  idégenerering	  
Vid	  idégeneringen	  har	  jag	  alltid	  utgått	  från	  de	  standardkomponenter	  som	  SMS	  har	  då	  

det	  är	  ett	  projektdirektiv	  från	  SMS.	  Genom	  att	  inspireras	  från	  SMS	  produktportfolio	  har	  
följande	  koncept	  i	  figur	  17	  skapats.	  Utifrån	  den	  skissen	  och	  funktionsanalysen	  har	  
resterande	  koncept	  vuxit	  fram	  under	  processens	  gång.	  

	  
Figur	  17:	  Första	  skiss	  på	  koncept	  

7.7.1 Koncept	  1	  
Koncept	  1	  bygger	  på	  att	  skärmarmen	  ska	  vara	  inställningsbar,	  dvs.	  höjd-‐

anpassningsbar,	  tiltbar	  och	  ha	  möjlighet	  att	  anpassa	  vinkeln	  mellan	  de	  yttersta	  
skärmarna	  och	  de	  två	  inre.	  För	  att	  kunna	  göra	  det	  behövs	  en	  gångjärnsliknande	  
konstruktion	  på	  skärmarmen,	  se	  figur	  18.	  SMS	  har	  en	  3D-‐arm	  (figur	  26)	  som	  har	  en	  
gångjärnskonstruktion,	  vilken	  har	  legat	  till	  grund	  för	  koncept	  1.	  

Figur	  18:	  Skiss	  koncept	  1	  
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De	  2	  skärmarna	  som	  är	  placerade	  i	  mitten	  monteras	  på	  en	  rak	  profil	  som	  har	  samma	  
utseende	  som	  de	  yttre	  armarna	  för	  att	  skapa	  en	  snygg	  och	  enhetlig	  design.	  Hela	  stativet	  är	  
tänkt	  att	  stå	  på	  en	  bumerangfot	  för	  att	  följa	  SMS	  formspråk	  samt	  att	  grundstommen	  utgår	  
från	  SMS	  X-‐pelare	  (se	  figur	  24).	  	  
	  

	  

	  
Skärmarna	  ska	  fästas	  mot	  skärmarmen	  med	  ett	  standardfäste	  som	  SMS	  använder	  idag	  

för	  lätta	  skärmar	  (max	  15	  kg).	  

7.7.2 Koncept	  2	  
Koncept	  2	  bygger	  på	  att	  skapa	  en	  smäckrare	  konstruktion	  samt	  för	  att	  minimera	  

tillverkningskostnaderna.	  Istället	  för	  att	  ha	  en	  inställningsbar	  skärmarm	  ersätts	  det	  med	  
en	  fast	  balk	  där	  skärmfästena	  monteras	  i	  spår.	  Genom	  spåren	  går	  det	  att	  skjuta	  fästena	  i	  
sidled	  vilket	  gör	  att	  olika	  stora	  skärmar	  kan	  monteras	  utan	  glapp.	  	  

Figur	  19:	  Skiss	  koncept	  1	  
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Figur	  20:	  Skiss	  koncept	  2	  

Skärmarmen	  är	  tänkt	  att	  monteras	  på	  samma	  sätt	  som	  koncept	  1	  så	  att	  den	  kan	  höjas	  
och	  sänktas	  samt	  tiltas.	  Även	  här	  är	  X-‐pelaren	  grundstommen.	  
Koncept	  2	  är	  indelat	  i	  en	  a-‐	  och	  en	  b-‐variant.	  2a	  är	  ett	  koncept	  med	  nytt	  skärmfäste	  

som	  ska	  vara	  billigare	  att	  tillverka	  men	  som	  kommer	  att	  sakna	  tiltfunktion.	  2b	  har	  samma	  
skärmfäste	  som	  koncept	  1	  dvs.	  SMS	  standardfäste	  för	  lätta	  skärmar.	  

	  

7.7.3 Koncept	  3	  
Koncept	  3	  bygger	  på	  koncept	  1	  men	  utnyttjar	  3D-‐armen	  för	  lätta	  skärmar	  i	  befintligt	  

skick.	  Det	  vill	  säga	  att	  3D-‐armen	  kan	  användas	  precis	  som	  den	  är	  vilket	  minskar	  
tillverkningskostnaderna.	  3D-‐armarna	  fästs	  sedan	  mot	  en	  4-‐kantsbalk	  som	  även	  håller	  de	  
2	  mittersta	  skärmarna.	  Fördelen	  med	  en	  fyrkantsprofil	  är	  att	  verktyget	  för	  
profiltillverkningen	  blir	  mindre	  (jämfört	  med	  profilerna	  i	  koncept	  1)	  och	  att	  balken	  kan	  
extruderas	  i	  6-‐meterslängder	  som	  sedan	  kapas	  efter	  behov.	  

Figur	  21:	  Skiss	  koncept	  2	  

Figur	  22:	  Skiss	  koncept	  3	  
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Även	  detta	  koncept	  ska	  utnyttja	  X-‐pelaren	  och	  SMS	  standardfäste	  för	  maximal	  

anpassningsmöjlighet.

Figur	  23:	  Skiss	  koncept	  3	  
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7.8 Konceptframtagning:	  CAD-‐modellering	  &	  visualisering	  
av	  koncept	  

I	  följande	  kapitel	  beskrivs	  varje	  koncept	  mer	  ingående	  och	  
visualiseras	  genom	  3D-‐modeller.	  Koncept	  1-‐4	  har	  samma	  grund-‐
stomme.	  Denna	  är	  en	  komponent	  som	  tagits	  fram	  av	  SMS	  och	  som	  
kallas	  för	  X-‐pelare	  eller	  X-‐panel.	  Jag	  har	  valt	  att	  använda	  den	  för	  att	  
den	  är	  snygg	  och	  framförallt	  för	  att	  den	  tillåter	  kabelgömning	  och	  har	  
en	  plats	  för	  eluttag	  på	  baksidan	  (figur	  24).	  	  

7.8.1 Koncept	  1	  

I	  konceptet	  ville	  jag	  behålla	  den	  
design	  och	  det	  formspråk	  som	  SMS	  
har	  på	  sina	  3D-‐stativ	  (figur	  26)	  samt	  
använda	  den	  funktion	  de	  har	  så	  att	  
skärmarmen	  blir	  maximalt	  
anpassningsbar.	  Genom	  att	  använda	  
3D-‐armens	  funktion	  kan	  de	  yttre	  
skärmarnas	  vinkel	  anpassas	  samt	  att	  
de	  yttre	  delarna	  av	  skärmarmen	  går	  
att	  ”fälla”	  in	  helt	  om	  man	  bara	  vill	  
använda	  2	  st.	  skärmar.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  använda	  3D-‐

armarna	  och	  för	  att	  få	  ett	  enhetligt	  
utseende	  behövde	  jag	  förlänga	  
aluminiumprofilerna	  som	  armen	  är	  uppbyggd	  av	  samt	  göra	  en	  ny	  profil	  för	  mittdelen	  av	  
skärmarmen	  (se	  figur	  25).	  Detta	  medför	  en	  initialt	  dyrare	  tillverkningskostnad	  då	  det	  
krävs	  nya	  verktyg	  för	  den	  förlängda	  profilen	  till	  3D-‐armen	  och	  för	  den	  nya	  mittprofilen.	  
	  

Figur	  26:	  SMS	  Flatscreen	  WL	  3D	  

För	  att	  fästa	  skärmarna	  mot	  skärmarmen	  utnyttjas	  det	  skärmfäste	  som	  SMS	  använder	  
idag	  (figur	  27)	  till	  lätta	  skärmar	  med	  VESA-‐fästen.	  De	  fästena	  tillåter	  användaren	  att	  vrida	  

Figur	  25:	  De	  nya	  aluminiumprofilerna	  till	  koncept	  1	  

Figur	  24:	  X-pelare	  
med	  eluttag.	  
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och	  tilta	  skärmarna	  oberoende	  av	  varandra	  samt	  att	  skärmarmen	  tillåter	  sidleds-‐
förskjutning/panorering	  genom	  de	  spår	  som	  skärmfästena	  monteras	  i	  på	  skärmarmen.	  

	  
	  
Figur	  27:	  SMS	  Flatscreen	  L	  ST,	  standardskärmfästet	  som	  används.	  VESA	  75x75,	  100x100	  och	  200x100	  

För	  att	  öka	  anpassningsbarheten	  är	  hela	  skärmarmen	  höj-‐	  och	  sänkbar	  samt	  tiltbar.	  En	  
fördel	  med	  att	  ha	  tiltfunktion	  för	  hela	  skärmarmen	  är	  att	  alla	  fyra	  skärmarna	  kommer	  i	  
nivå	  även	  om	  de	  tiltas	  och	  de	  yttre	  skärmarna	  är	  vinklade.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt	  
har	  jag	  tagit	  fram	  en	  fästanordning	  för	  skärmarmen	  (se	  figur	  28).	  Koncept	  1-‐4	  använder	  
detta	  skärmarmsfäste.	  
Figur	  28	  –	  31	  visar	  CAD-‐modeller	  för	  olika	  delar	  av	  koncept	  1.	  
	  

	  
Figur	  28:	  Fäste	  mellan	  X-panelen	  och	  skärmarm.	  Det	  gör	  att	  hela	  skärmarmen	  kan	  tiltas	  och	  höjdanpassas.	  
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Figur	  29:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  1	  med	  4x1	  st.	  22"	  NEC	  skärmar	  

	  
Figur	  30:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  1	  utan	  skärmar	  
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Figur	  31:	  CAD-modell	  -	  Visade	  profiler	  i	  koncept	  1	  

7.8.2 Koncept	  2a	  
För	  att	  få	  ned	  tillverkningskostnaderna	  ville	  jag	  utnyttja	  den	  aluminiumbalk	  som	  SMS	  

använder	  för	  bland	  annat	  väggmonterade	  TV-‐apparater.	  Den	  är	  smal	  och	  smäcker	  samt	  
tillåter	  enkel	  och	  snabb	  montering.	  För	  att	  inte	  tillverkningskostnaderna	  ska	  öka	  är	  
skärmarmen	  fix,	  dvs.	  vinkeln	  mellan	  de	  inre	  och	  de	  yttre	  skärmarna	  är	  förbestämd	  och	  
går	  inte	  att	  ändra.	  Dock	  går	  hela	  armen	  att	  tilta	  och	  höjdanpassa.	  
För	  att	  ytterligare	  spara	  på	  tillverkningskostnaderna	  gjorde	  jag	  ett	  nytt	  skärmfäste	  av	  

bockad	  plåt	  (figur	  32).	  Det	  fästet	  tillåter	  ingen	  tilt,	  men	  vridning	  och	  panorering	  är	  möjlig.	  
	  

	  
Figur	  32:	  Det	  nya	  skärmfästet	  i	  bockad	  plåt	  till	  koncept	  2a.	  
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Figur	  33:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  2a	  med	  4x1	  st.	  22"	  NEC	  skärmar	  

	  
Figur	  34:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  2a	  utan	  skärmar	  

7.8.3 Koncept	  2b	  
Koncept	  2b	  är	  likadant	  som	  koncept	  2a	  men	  utnyttjar	  SMS’s	  standardskärmfäste	  (se	  

figur	  27	  för	  skärmfästet	  och	  figur	  36	  för	  skärmfästena	  monterade	  på	  stativ).	  Fördelen	  är	  
den	  ökade	  anpassningsbarheten	  genom	  att	  skärmarna	  går	  att	  tilta	  individuellt.	  Nackdelen	  
är	  att	  de	  fästena	  är	  något	  dyrare	  att	  tillverka	  än	  skärmfästet	  av	  bockad	  plåt.	  
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Figur	  35:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  2b	  med	  4x1	  st.	  22"	  NEC	  skärmar	  

	  
Figur	  36:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  2b	  utan	  skärmar	  

7.8.4 Koncept	  3	  
För	  att	  behålla	  den	  enhetliga	  designen	  från	  koncept	  1	  men	  utan	  att	  behöva	  göra	  två	  nya	  

profilverktyg	  tog	  jag	  fram	  koncept	  3.	  Konceptet	  utnyttjar	  även	  det	  SMS’s	  3D-‐arm	  för	  att	  få	  
en	  anpassningsbar	  skärmarm,	  men	  istället	  för	  att	  förlänga	  de	  befintliga	  3D-‐armarna	  har	  
de	  samma	  längd	  som	  originalet	  fast	  med	  en	  längre	  mittbalk.	  Skärmfästena	  längst	  ut	  går	  
inte	  att	  montera	  i	  olika	  lägen,	  men	  3D-‐armens	  konstruktion	  gör	  att	  de	  yttre	  skärmarna	  
går	  att	  flytta	  näst	  intill	  obehindrat.	  Mittbalken	  är	  en	  rektangulär	  4-‐kantsaluminiumprofil	  
(se	  figur	  37)	  som	  försetts	  med	  spår	  för	  montering	  av	  två	  skärmfästen	  samt	  hålmönster	  för	  
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montering	  mot	  X-‐pelaren	  med	  det	  nya	  
skärmarmsfästet	  (se	  figur	  28).	  Fördelen	  med	  att	  ha	  
en	  fyrkantsprofil	  är	  att	  höjden	  på	  balken	  är	  
begränsningen	  jämfört	  med	  mittprofilen	  i	  koncept	  1	  
där	  längden	  på	  balken	  är	  begränsande	  (se	  figur	  25).	  
Att	  profilerna	  är	  begränsade	  beror	  på	  att	  
profiltillverkarna	  inte	  kan	  göra	  profiler	  större	  än	  
350mm.	  	  
Även	  detta	  koncept	  har	  SMS’s	  

standardskärmfästen	  (se	  figur	  27)	  för	  att	  få	  maximal	  
anpassningsbarhet.	  
	  

	  

	  
Figur	  38:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  3	  med	  4x1	  st.	  NEC	  skärmar	  

Figur	  37:	  Nya	  aluminiumprofilen	  till	  
koncept	  3.	  
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Figur	  39:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  3	  utan	  skärmar	  

	  
Figur	  40:	  CAD-modell	  -	  Visad	  fyrkantsprofil	  i	  koncept	  3	  

7.9 Första	  konceptutvärderingen	  
För	  att	  säkerställa	  att	  de	  koncept	  som	  tagits	  fram	  motsvarar	  vad	  SMS	  vill	  ha	  stämde	  jag	  

och	  Richard	  (min	  handledare	  på	  SMS)	  av	  de	  visualiserade	  koncepten.	  De	  utvärderades	  
genom	  att	  presentera	  CAD-‐modellerna	  och	  jämföra	  varje	  koncepts	  styrkor	  och	  svagheter,	  
samt	  vilka	  tillverkningsmetoder	  varje	  koncept	  skulle	  behöva.	  Nedan	  listas	  de	  framtagna	  
konceptens	  styrkor	  och	  svagheter.	  
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Tabell	  13:	  Jämförelsematris,	  för-	  &	  nackdelar	  koncept	  1-3	  

7.9.1 Resultat	  av	  första	  konceptutvärderingen	  
Resultatet	  av	  konceptutvärderingen	  blev	  att	  ett	  nytt	  koncept	  skulle	  tas	  fram,	  koncept	  4.	  

Det	  är	  en	  kombination	  av	  koncept	  2	  och	  3.	  3D	  armarna	  är	  en	  standardkomponent	  i	  SMS’s	  
sortiment	  vilket	  gör	  att	  de	  är	  relativt	  billiga	  att	  tillverka,	  likaså	  aluminiumbalken	  från	  
koncept	  2.	  Vidare	  kom	  vi	  även	  överens	  om	  att	  försöka	  anpassa	  skärmarmslösningen	  efter	  
SMS’s	  skärmfäste	  och	  inte	  tvärtom,	  eftersom	  en	  modifiering	  av	  skärmfästet	  är	  väldigt	  
dyrt.	  

7.10 Konceptframtagning:	  CAD-‐modellering	  &	  visualisering	  av	  koncept	  4	  
Genom	  att	  använda	  det	  jag	  och	  Richard	  kom	  fram	  till	  under	  konceptutvärderingen	  av	  

koncept	  1-‐3	  togs	  koncept	  4	  fram.	  	  
	  

Koncept	  4	  använder	  SMS	  aluminiumbalk	  som	  mittdel	  i	  skärmarmen	  och	  SMS	  3D-‐armar	  
som	  ytterdelar	  för	  att	  tillåta	  anpassning	  av	  skärmpositionerna.	  För	  att	  SMS’	  standard-‐
skärmfästen	  skulle	  kunna	  monteras	  utan	  anpassning	  eller	  modifiering	  behövdes	  något	  
sätt	  att	  fästa	  dem	  mot	  den	  smalare	  aluminiumbalken.	  För	  att	  kunna	  göra	  det	  samtidigt	  
som	  komponentpriset	  inte	  skulle	  öka	  för	  mycket	  tog	  jag	  fram	  en	  adapter	  i	  bockad	  plåt	  
(figur	  45	  och	  46).	  Den	  tillåter	  att	  skärmfästena	  monteras	  direkt	  på	  aluminiumbalken	  i	  
befintligt	  utförande.	  

! "# "$ %
&'())*+,-.)' / / / /
&'())*012*,'2,34.)*+,-.)' / /
5'6#--'.')-$#7*-897:#7: / /
;.43<=*>7.+<*012*2?@$#73*&A&*-897:B9-3, / / /
C.44.)*3.44>,78'.') / /
C.44.)#7,*-897:B9-3, /

D#18+,4#7
E79>,7*:0+.B.,7.')*#>*&A&*-897:B9-3, / / /
E79>,*'(#*>,783()*B?7*#4F<670B.4,7 / /
;.44G3,7*.'3,*B4,/.$,4*#'6#--'.')*#>*-897:#7 / /

H?7-3#*80'1,63F3>97+,7.')
E0'1,63

H?7+,4#7

Figur	  41:	  Skiss	  koncept	  4	  
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Figur	  42:	  Skiss	  koncept	  4	  

Dessutom	  behövde	  3D-‐armarna	  fästas	  mot	  aluminiumbalken.	  För	  att	  kunna	  göra	  det	  
tog	  jag	  fram	  ytterligare	  en	  adapter	  av	  bockad	  plåt	  (figur	  45	  och	  46).	  
	  

	  
Figur	  43:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  4	  med	  4x1	  st.	  NEC	  22"-skärmar	  
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Figur	  44:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  4	  utan	  skärmar	  

	  
Figur	  45:	  CAD-modell:	  skärmbalk	  koncept	  4,	  skärmfästeadapter	  och	  fäste	  mellan	  3D-armen	  och	  
aluminiumbalken.	  

	   	  
Figur	  46:	  CAD-modell	  -	  Adapterplattor	  för	  fäste	  av	  skärmfästen	  och	  3D-armar	   	  
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7.11 Konceptframtagning:	  CAD-‐modellering	  &	  visualisering	  av	  koncept	  5	  
Koncept	  5	  utvecklades	  från	  en	  idé	  jag	  fick	  en	  helg	  efter	  att	  jag	  läst	  ett	  mail	  från	  Alun	  
Williams	  på	  Steljes	  där	  han	  bifogade	  3	  länkar	  till	  olika	  konkurrenter.	  Deras	  lösning	  till	  
problemet	  var	  att	  använda	  separata	  armar	  till	  varje	  skärm	  monterade	  på	  en	  lång	  
aluminiumprofil	  som	  sätts	  fast	  i	  skrivbordet.	  Det	  slog	  mig	  då	  att	  SMS	  redan	  har	  en	  lösning	  
till	  huvudproblemet	  i	  sitt	  produktsortiment.	  Det	  är	  bara	  ingen	  som	  har	  utnyttjat	  det	  
stativet	  till	  en	  multiskärms-‐lösning.	  Konceptet	  bygger	  på	  att	  använda	  SMS	  Flatscreen	  STL	  
fast	  vrida	  stativets	  grundpelare	  90°	  så	  att	  2	  st.	  3D-‐armar	  kan	  monteras	  på	  den.	  Genom	  att	  
sedan	  montera	  två	  grundpelare	  med	  ca	  1	  meters	  mellanrum	  kan	  4	  st.	  skärmar	  monteras	  
och	  anpassas	  genom	  vridning,	  tilt	  och	  höjdanpassning.	  Man	  kan	  montera	  endast	  2	  eller	  3	  
skärmar	  om	  man	  föredrar	  det.	  	  
	  

	  
Figur	  47:	  Skiss	  koncept	  5	  

	  
Figur	  48:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  5	  med	  4	  st.	  22"	  NEC	  skärmar	  monterade	  
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Figur	  49:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  5	  utan	  skärmar	  monterade	  på	  bord	  

7.12 Konceptframtagning:	  CAD-‐modellering	  &	  visualisering	  av	  koncept	  6	  

	  
Figur	  50:	  Skiss	  koncept	  6	  

En	  kombination	  av	  koncept	  4	  och	  koncept	  5	  medför	  en	  billigare	  komponentkostnad	  då	  
X-‐pelaren	  i	  koncept	  4	  är	  relativt	  dyr	  och	  3D-‐armarna	  i	  koncept	  5	  är	  den	  dyraste	  delen	  i	  
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konceptet.	  Genom	  att	  i	  princip	  montera	  skärmarmen	  i	  koncept	  4	  på	  de	  två	  pelarna	  i	  

	  
Figur	  51:	  Skiss	  koncept	  6	  

koncept	  5	  fås	  ett	  mycket	  kostnadseffektivt	  alternativ	  fram.	  Flexibiliteten	  i	  de	  två	  
mittersta	  skärmarna	  minskar	  lite	  jämfört	  med	  koncept	  5	  men	  är	  densamma	  som	  koncept	  
1-‐4.	  
	  

	  
Figur	  52:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  6	  utan	  skärmar	  monterat	  på	  bord	  

7.13 Anpassning	  av	  antal	  skärmar	  	  
Under	  projektets	  gång	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  finns	  ett	  växande	  kundbehov	  av	  en	  

stativlösning	  för	  upp	  till	  8	  stycken	  skärmar.	  SMS	  vill	  att	  stativet	  genom	  modulanpassning	  
ska	  kunna	  hantera	  2	  till	  8	  stycken	  skärmar,	  vilket	  är	  möjligt	  för	  alla	  koncept	  som	  har	  X-‐
pelaren	  som	  grundstomme.	  X-‐pelaren	  är	  egentligen	  överdimensionerad	  för	  4	  x	  max	  15	  kg	  
skärmar	  så	  man	  kan	  utnyttja	  detta	  till	  att	  montera	  en	  till	  skärmarm	  så	  att	  man	  maximalt	  
kan	  få	  en	  skärmvägg	  med	  8	  stycken	  skärmar.	  	  
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X-‐pelaren	  tillverkas	  idag	  i	  6	  meters	  längder	  som	  sedan	  kapas	  efter	  önskad	  längd,	  så	  en	  
längre	  X-‐pelare	  kan	  användas	  till	  8	  stycken	  skärmar.	  I	  figur	  53	  och	  54	  har	  jag	  använt	  en	  1	  
m	  hög	  pelare	  jämfört	  med	  de	  andra	  stativen	  där	  jag	  använt	  en	  60	  cm	  hög	  pelare.	  
Det	  största	  frågetecknet	  med	  8	  stycken	  skärmar	  är	  om	  bumerangfoten	  klarar	  att	  hålla	  

stativet	  stabilt	  även	  med	  en	  extra	  skärmarm	  och	  fyra	  fler	  skärmar.	  Detta	  är	  något	  som	  
måste	  testas	  vid	  eventuell	  tillverkning	  av	  prototyp.	  Om	  den	  inte	  skulle	  klara	  det	  får	  man	  
skruva	  fast	  X-‐pelaren	  i	  bordet,	  tillverka	  en	  större	  bumerangfot	  eller	  ta	  fram	  en	  helt	  ny	  
fotkonstruktion.	  
	  

	  
Figur	  53:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  4	  med	  8	  st.	  22”	  NEC	  skärmar	  och	  1	  meter	  hög	  X-pelare.	  

	  
Figur	  54:	  CAD-modell	  -	  Koncept	  4	  för	  8	  st.	  skärmar.	  
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7.14 Andra	  konceptutvärdering	  
I	  följande	  kapitel	  beskrivs	  hur	  koncepten	  har	  utvärderat	  s	  och	  jämförts	  och	  vad	  som	  

gjort	  att	  koncept	  4	  utsetts	  till	  det	  koncept	  som	  ska	  tas	  vidare	  till	  prototyptillverkning.	  
Utifrån	  jämförelsematrisen	  Pugh’s	  matris	  var	  koncept	  4	  starkast.	  För	  att	  vidare	  
undersöka	  koncepten	  och	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  bästa	  konceptet	  valdes	  ut,	  
utvärderades	  även	  tillverkningskostnaderna	  och	  eventuella	  risker	  med	  en	  FMEA.	  

7.14.1 Pugh’s	  matris	  
Genom	  att	  jämföra	  hur	  väl	  de	  olika	  koncepten	  motsvarar	  de	  krav	  som	  ställts	  upp	  i	  

kravspecifikationen	  kan	  man	  se	  varje	  koncepts	  styrkor	  och	  svagheter,	  samt	  vilket/vilka	  
koncept	  som	  bäst	  uppfyller	  kravspecifikationen.	  
Resultatet	  av	  jämförelsen	  visas	  nedan	  i	  form	  av	  hur	  många	  plus	  respektive	  minus	  varje	  

koncept	  fått.	  Koncepten	  jämförs	  mot	  ett	  referenskoncept	  som	  har	  noll	  på	  alla	  krav.	  
Motsvarar	  konceptet	  kravet	  bättre	  sätts	  ett	  +	  och	  sämre	  ett	  -‐.	  Dessutom	  visas	  hur	  
koncepten	  motsvarar	  kraven	  utifrån	  hur	  kraven	  har	  viktats.	  	  För	  fullständig	  matris	  se	  
bilaga	  8.	  
	  

	  
Tabell	  14:	  Resultat	  av	  Pugh's	  matris	  

Utifrån	  matrisen	  är	  koncept	  4	  starkast.	  Konceptets	  styrkor	  är	  anpassningsbarheten	  och	  
antalet	  standardkomponenter.	  

7.14.2 Kostnadsberäkning	  
Genom	  att	  hämta	  priserna	  för	  de	  ingående	  SMS	  standardkomponenterna	  i	  varje	  

koncept	  samt	  genom	  uppskattning	  och	  genom	  att	  ta	  in	  offertpriser	  på	  delar	  som	  behöver	  
tillverkas	  kan	  en	  relativt	  bra	  kostnadsberäkning	  för	  varje	  projekt	  göras.	  Nedan	  redovisas	  
en	  sammanställning	  av	  kostnadsberäkningen.	  För	  hela	  kostnadsberäkningen	  där	  alla	  
komponenter	  redovisas,	  se	  bilaga	  9.	  
	  

	  
Tabell	  15:	  Sammanställning	  av	  kostnadsberäkning	  

Målpriset	  är	  räknat	  bakifrån;	  från	  hur	  mycket	  stativet	  kan	  kosta	  till	  slutkund	  och	  
tillbaka	  till	  inpriset	  för	  SMS:	  

! "# "$ % & ' (
)*+#,-. ' ' ' ( / ' '
)*+#,-0 ! " ! 1 1 " "
2344# .& .' .& .( ./ .% .%
567+#8-9344# !( !: !; "& "/ !% !%

!"#$%&'
!"#$%&'(')*+,%+-#.

Koncept Målpris (in) Pris totalt (SEK) Målpris - Pris totalt Resultat
1 1300 1620 -320 320 kr för dyr
2a 1300 820 480 480 kr billigare
2b 1300 920 380 380 kr billigare
3 1300 1420 -120 120 kr för dyr
4 1300 1220 80 80 billigare
5 1300 1240 60 60 kr billgare
6 1300 970 330 330 kr billigare

Sammanställning av konstnadsberäkning
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• Slutkund:	  4000	  kr	  (-‐	  ca	  30	  %	  i	  marginal)	  
• Återförsäljare:	  2800	  kr(-‐	  ca	  30	  %	  i	  marginal)	  
• Distributör:	  1960	  kr	  (-‐	  ca	  35-‐40	  %	  i	  marginal)	  
• Inpris:	  ca	  1300	  kr	  

	  

7.14.3 FMEA	  
För	  att	  förebygga	  fel	  och	  kontrollera	  om	  vissa	  koncept	  har	  mindre	  problem	  än	  andra	  

gjordes	  en	  FMEA-‐analys	  (bilaga	  10)	  för	  varje	  koncept.	  Koncept	  1-‐4	  innehåller	  i	  princip	  
samma	  komponenter	  och	  resultatet	  blev	  likadant	  för	  dem.	  Koncept	  5	  och	  6	  fick	  även	  de	  
liknande	  resultat.	  Det	  var	  endast	  en	  punkt	  som	  var	  så	  kritisk	  att	  den	  behövde	  åtgärdas	  
(om	  möjligt).	  I	  tabell	  16	  visas	  en	  sammanställning	  av	  FMEA:n	  och	  den	  komponent	  som	  
orsakar	  det	  fel	  som	  behöver	  åtgärdas.	  
	  

	  
Tabell	  16:	  Resultat	  av	  FMEA	  

Foten	  är	  alltså	  en	  kritisk	  punkt	  och	  kommer	  att	  testas	  noggrant	  med	  hjälp	  av	  en	  
prototyp.	  Att	  göra	  en	  fot	  utan	  någon	  fast	  infästning	  i	  bordet	  otippbar	  är	  inte	  möjligt,	  men	  
genom	  att	  testa	  foten	  kan	  risken	  för	  ofrivillig	  tippning	  minskas.	  	  

7.14.4 Ishikawa-‐diagram	  
För	  att	  undersöka	  vilka	  problem	  som	  har	  vilken	  orsak	  och	  verkan	  upprättades	  ett	  

Ishikawa-‐diagram	  (bilaga	  11).	  Då	  de	  olika	  koncepten	  är	  snarlika	  och	  de	  problem	  som	  kan	  
uppstå	  är	  sannolikt	  de	  samma	  gjordes	  bara	  ett	  diagram.	  Ishikawa-‐diagrammet	  är	  varken	  
till	  fördel	  eller	  till	  nackdel	  för	  de	  olika	  koncepten	  utan	  kommer	  ligga	  till	  grund	  för	  
testningen	  av	  prototypen	  för	  eventuella	  konstruktions-‐	  och	  tillverkningsförändringar	  och	  
för	  eventuell	  introducering	  i	  SMS’s	  produktportfolio.	  

7.14.5 Resultat	  av	  konceptutvärdering	  
Utifrån	  Pugh’s	  matris	  är	  koncept	  4	  starkast	  vilket	  är	  ett	  resultat	  av	  stor	  anpassnings-‐

barhet	  i	  kombination	  med	  ett	  högt	  antal	  standardkomponenter.	  Funktionen	  i	  koncept	  3	  
och	  4	  är	  i	  densamma	  vilket	  gör	  koncept	  4	  starkare	  då	  det	  har	  lägre	  tillverkningskostnad.	  
Koncept	  5	  och	  6	  bygger	  på	  en	  annan	  lösning	  där	  man	  använder	  två	  mindre	  pelare	  istället	  
för	  en	  större.	  Funktionen	  är	  i	  princip	  identisk	  med	  koncept	  1-‐4.	  Nackdelen	  är	  som	  ovan	  
nämnts	  att	  de	  har	  två	  pelare	  vilket	  gör	  stativet	  mer	  skrymmande	  än	  de	  fyra	  första	  
koncepten	  och	  att	  kabelgömningen	  inte	  är	  lika	  bra.	  	  
Utifrån	  FMEA:n	  har	  alla	  koncept	  samma	  felriskfaktor	  vilket	  gör	  att	  den	  aspekten	  inte	  

behöver	  styra	  valet	  av	  koncept.	  	  
Tillverkningspriset	  är	  en	  viktig	  faktor	  och	  utifrån	  kostnadsberäkningen	  klarar	  koncept	  

2a/b,	  3,	  4,	  5	  och	  6	  målpriset.	  Koncept	  2a/b	  har	  inte	  den	  anpassningsbarhet	  som	  önskas	  
och	  koncept	  5	  och	  6	  har	  två	  pelare.	  Koncept	  4	  är	  det	  koncept	  som	  är	  starkast	  ur	  

Koncept Fel Sannolikhet Rekommendation
Koncept 1 Tippar Viss sannolikhet Åtgärdas om möjligt
Koncept 2 Tippar Viss sannolikhet Åtgärdas om möjligt
Koncept 3 Tippar Viss sannolikhet Åtgärdas om möjligt
Koncept 4 Tippar Viss sannolikhet Åtgärdas om möjligt
Koncept 5 Tippar Hög sannolikhet Åtgärdas om möjligt
Koncept 6 Tippar Hög sannolikhet Åtgärdas om möjligt

Resultat av FMEA
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funktionssynpunkt	  och	  det	  är	  OK	  ur	  kostnadssynpunkt.	  Att	  det	  konceptet	  bygger	  på	  X-‐
pelaren	  gör	  att	  SMS	  vill	  fortsätta	  på	  det	  konceptet	  och	  tillverka	  en	  prototyp.	  

7.15 Framtagning	  av	  skrivbordsklämma	  till	  det	  vinnande	  koncept	  4	  
Efter	  uttryckta	  önskemål	  från	  de	  distributörer	  som	  har	  

gett	  oss	  fortlöpande	  feedback	  behöver	  stativet	  kunna	  
erbjudas	  med	  en	  skrivbordsklämma	  istället	  för	  en	  fot.	  Detta	  
för	  att	  kunna	  frigöra	  mer	  yta	  på	  skrivbordet.	  	  	  
De	  första	  idéerna	  kring	  klämman	  var	  att	  göra	  en	  

liknande	  klämma	  som	  många	  konkurrenter	  använder	  och	  
som	  till	  exempel	  används	  för	  att	  sätta	  fast	  lampor	  och	  
liknande	  i	  skrivbord.	  Den	  består	  av	  vanlig	  bockad	  plåt	  med	  
hål	  som	  passar	  X-‐pelaren	  och	  justerbara	  skruvar	  under	  som	  
spänner	  fast	  stativet	  mot	  bordet	  (figur	  55).	  
Men	  för	  att	  differentiera	  den	  här	  bordsklämman	  från	  

andra	  och	  öka	  kompabiliteten	  ville	  jag	  att	  den	  skulle	  passa	  
ovala	  bord	  och	  till	  och	  med	  kunna	  placeras	  på	  90°	  hörn.	  
Detta	  kan	  åstadkommas	  genom	  att	  använda	  två	  bockade	  

plåtar	  som	  fästs	  mot	  en	  platta	  som	  i	  sin	  tur	  monteras	  på	  X-‐
panelen	  (figur	  56).	  	  Genom	  att	  fästa	  de	  
undre	  bockade	  plåtarna	  med	  en	  skruv	  kan	  
de	  vridas	  till	  önskad	  vinkel.	  För	  att	  öka	  
känslan	  av	  gedigen	  konstruktion	  och	  för	  att	  
få	  en	  till	  infästningspunkt	  kan	  ett	  spår	  i	  den	  
övre	  plattan	  göras	  så	  att	  en	  till	  skruv	  kan	  
monteras	  där	  oavsett	  vilken	  vinkel	  som	  
behövs.	  	  
För	  att	  öka	  anläggningsytan	  mot	  bordet	  

flyttades	  de	  bockade	  plåtarna	  upp	  så	  de	  
fästs	  på	  ovansidan	  av	  plattan	  dessutom	  så	  

lade	  jag	  till	  ytterligare	  en	  skruv	  på	  varje	  sida	  för	  att	  
sprida	  ut	  belastningen	  från	  stativet	  (figur	  57).	  
Utifrån	  den	  här	  idén	  gjordes	  CAD-‐modell	  och	  

tillhörande	  ritningsunderlag	  i	  samspråk	  med	  Bosse	  
Karlstorp	  på	  Metallprodukter.	  
	  
Bordsklämman	  består	  av	  3	  st.	  delar.	  Två	  spegelvända	  

bockade	  plåtar	  med	  hål	  för	  två	  st.	  m10	  skruvar	  nedtill,	  
ett	  hål	  för	  en	  m6	  skruv	  samt	  ett	  spår	  för	  m6	  skruvar	  
(figur	  59).	  Den	  tredje	  delen	  är	  den	  del	  som	  fästs	  mot	  X-‐
pelaren	  och	  som	  ligger	  mot	  skrivbordet	  på	  ovansidan.	  
Den	  har	  hålmönster	  som	  passar	  X-‐panelen	  (4	  st.	  m5	  
skruvar)	  och	  tre	  stycken	  hål	  för	  m6	  skruvarna	  som	  ska	  
förbinda	  de	  tre	  delar	  bordsklämman	  består	  av	  (figur	  
58).	  

Figur	  56:	  Skiss	  av	  anpassad	  bordsklämma	  

Figur	  55:	  Skiss	  bordsklämma	  

Figur	  57:	  Detaljerad	  skiss	  av	  bordsklämma	  
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Ritningarna	  skickades	  sedan	  till	  Bosse	  för	  framtagning	  av	  en	  prototyp	  som	  ska	  
hållfasthetstestas.	  
	  

	  
Figur	  58:	  Platta	  som	  håller	  X-pelare	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  59:	  Bockad	  plåt	  som	  fäster	  vid	  bordet	  

	  
Figur	  60:	  CAD-modell-	  Bordsklämman	  omonterad	  och	  monterad	  på	  bord	  med	  X-pelare	  	  

7.16 Kabelhantering	  
Ett	  av	  problemen	  från	  problemformuleringen	  var	  att	  man	  ska	  kunna	  gömma	  kablarna	  

eller	  hantera	  dem	  på	  ett	  snyggt	  sätt.	  X-‐pelaren	  är	  utrustad	  med	  kabelgömmor,	  men	  från	  
skärmarna	  till	  X-‐pelaren	  behövs	  en	  lösning	  för	  kabeldragningen.	  Det	  fanns	  olika	  sätt	  att	  
lösa	  problemet;	  antingen	  att	  gömma	  kablarna	  bakom	  en	  plåt	  eller	  konstruktionen,	  eller	  
att	  göra	  så	  att	  de	  går	  att	  bunta	  ihop	  och	  gömma	  bakom	  stativets	  konstruktion.	  	  
Den	  aluminiumprofil	  som	  används	  i	  den	  lösning	  jag	  valde	  är	  en	  standardkomponent	  ur	  

Norcands	  utbud.	  Norcan	  har	  en	  produkt	  för	  kabeldragning	  bakom	  profilen.	  Den	  
produkten	  i	  kombination	  med	  3D-‐armarnas	  kabelhantering	  och	  X-‐pelarens	  kabelgömma	  
är	  den	  mest	  kostnadseffektiva	  lösningen	  och	  den	  ser	  även	  tillräckligt	  bra	  ut	  enligt	  SMS.	  I	  
figur	  61	  visar	  en	  CAD-‐modell	  hur	  det	  ungefär	  kommer	  att	  se	  ut.	  
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Figur	  61:	  CAD-modell	  över	  kabelhantering	  

7.17 Prototyp	  
För	  att	  kontrollera	  och	  säkerställa	  funktionen	  av	  stativet	  tillverkades	  prototyper	  av	  det	  

koncept	  som	  ansågs	  starkast.	  Genom	  att	  montera	  stativet	  tillsammans	  med	  skärmarna	  
kan	  fel	  och	  brister	  upptäckas	  som	  är	  svåra	  att	  förutse	  med	  endast	  CAD-‐modeller.	  Nedan	  
beskrivs	  montering	  av	  prototyperna	  och	  utvärderingen	  av	  dem.	  

7.17.1 Beställning	  och	  tillverkning	  av	  komponenter	  till	  prototyp	  1	  
Alla	  standardkomponenter	  beställdes	  genom	  SMS	  internköp	  från	  deras	  lager.	  För	  att	  

kunna	  montera	  stativet	  behövdes	  även	  de	  framtagna	  adaptrarna	  (figur	  65)	  som	  beställdes	  
från	  Kontal	  i	  Kroatien.	  	  

7.17.2 Montering	  och	  test	  av	  prototyp	  1	   	  
För	  att	  se	  att	  prototypen	  fungerade	  enligt	  önskemål	  monterades	  den.	  Först	  utan	  

skärmar	  (figur	  62)	  för	  att	  kontrollera	  att	  komponenterna	  passade	  ihop	  och	  sedan	  med	  
skärmar	  (figur	  63)	  för	  att	  framförallt	  se	  att	  stativet	  höll.	  	  När	  skärmarna	  var	  på	  plats	  
kontrollerades	  anpassningsbarheten	  och	  stativets	  inställningsmöjligheter.	  Med	  22”-‐
skärmar	  monterade	  tappade	  3D-‐armarna	  lite	  i	  vinkel	  (de	  ”hängde	  ner”)	  vilket	  syns	  i	  figur	  
64.	  På	  grund	  av	  detta	  hamnade	  inte	  alla	  4	  skärmarna	  i	  höjd	  med	  varandra	  (figur	  63	  och	  
64).	  Utöver	  det	  slog	  skärmfästena	  till	  de	  två	  mittersta	  skärarmarna	  i	  fästadaptern	  vid	  
vridning	  och	  det	  var	  bökigt	  att	  montera	  skärmarmsfästet	  (figur	  65).	  
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Figur	  62:	  Prototyp	  1-	  Monterat	  stativ	  utan	  skärmar	  

	  
Figur	  63:	  Prototyp	  1-	  Stativ	  med	  4	  st.	  22"	  skärmar	  från	  NEC	  
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Figur	  64:	  Prototyp	  1-	  Baksida	  av	  stativ	  

	  
Figur	  65:	  Adaptrar	  för	  montering	  av	  skärmfäste	  och	  3D-armar	  och	  skärmarmsfäste	  med	  tilt	  

	  
Figur	  66:	  Adaptrar	  monterade	  på	  stativ	  
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7.17.3 Utvärdering	  och	  resultat	  av	  prototyp	  1	  	  
Helhetsfunktionen	  för	  prototypen	  fungerade	  och	  komponenterna	  passade	  ihop.	  

Huvudfunktionen,	  att	  hålla	  fyra	  skärmar	  och	  tillåta	  ergonomisk	  anpassning	  uppfylldes.	  De	  
problem	  och	  åtgärder	  som	  behövde	  göras	  listas	  i	  tabell	  17.	  
	  

	  
Tabell	  17:	  Utvärdering	  av	  prototyp	  1	  

7.17.4 Beställning	  och	  tillverkning	  av	  komponenter	  till	  prototyp	  2	  
Utifrån	  utvärderingen	  av	  prototyp	  1	  utfördes	  de	  åtgärder	  som	  krävdes:	  

• En	  ny	  konstruktion	  på	  adaptern	  till	  3D-‐armen	  konstruerades	  för	  att	  kunna	  
kompensera	  förlusten	  av	  vinkel	  (figur	  68).	  

• Adaptern	  för	  att	  fästa	  skärmfästena	  på	  mittbalken	  arbetades	  om	  för	  att	  
motverka	  konflikten	  som	  uppkom	  vid	  vridning	  (figur	  67)	  och	  samtidigt	  
konstruerades	  den	  nya	  adaptern	  så	  att	  nivån	  på	  skärmarna	  kan	  anpassas.	  

• Den	  sista	  förändringen	  som	  behövde	  göras	  var	  att	  byta	  de	  genomgående	  hålen	  i	  
skärmarmsfästet	  mot	  hål	  med	  gäng	  för	  att	  förenkla	  monteringen	  Dessutom	  har	  
ett	  nytt	  hålmönster	  gjorts	  för	  att	  passa	  fler	  standardfästplattor	  (figur	  69).	  Detta	  
hålmönster	  är	  enbart	  till	  för	  prototypen,	  för	  att	  kunna	  använda	  delar	  som	  redan	  
finns	  på	  kontoret.	  

Figur	  67:	  Ny	  skärmfästeadapter	  till	  prototyp2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  68:Ny	  3D-armsadapter	  till	  prototyp	  2	  

Problem Behöver åtgärdas Åtgärde

3D-arm tappar vinkel JA
Nya adaptrar konstruerade för att 
möjliggöra vinkelanpassning av 3D-
armarna (off-set montering)

Svårmonterat 
skärmarmsfäste

JA
Sätta gängor i plattan istället för att 
fästa med mutter

Olika nivå på skärmarna JA
Adaptrarna till mittskärmarna 
konstruerade så att de tillåter 
höjdförskjutning

Konflikt vid vridning av 
mittskärmar

JA
De nya adaprarna monteras bakifrån 
för att förhindra kontakt med 
skärmfäste

Utvärdering av prototyp 1
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Figur	  69:	  Nytt	  skärmfäste	  med	  gängor	  och	  nytt	  hålmönster	  

De	  ovan	  nämnda	  komponenterna	  är	  de	  enda	  nya	  delar	  som	  beställts	  till	  prototyp	  2.	  	  

7.17.5 Montering	  och	  test	  av	  prototyp	  2	  
Först	  monterades	  4	  st.	  22”-‐skärmar	  på	  stativet	  med	  de	  nya	  adaptrarna	  (figur	  70	  och	  

71).	  
	  

	  
Figur	  70:	  De	  nya	  adaptrarna	  till	  prototyp	  2	  

	  
Figur	  71:	  22"	  monterade	  med	  de	  nya	  adaptrarna	  

Därefter	  monterades	  ytterligare	  en	  skärmarm	  på	  stativet.	  På	  den	  sattes	  4	  st.	  19”-‐
skärmar.	  Anledningen	  till	  att	  det	  är	  olika	  storlekar	  på	  del	  olika	  armarna	  är	  dels	  för	  att	  
kontrollera	  kompabiliteten	  med	  19”-‐skärmar	  och	  dels	  för	  att	  jag	  inte	  fått	  tag	  i	  8	  st.	  
likadana	  22”-‐skärmar.	  Resultatet	  av	  monteringen	  visas	  i	  figur	  72.	  
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Figur	  72:	  Prototyp	  2-	  8	  st.	  skärmar	  monterade	  på	  stativet	  

Skärmarna	  kunde	  ställas	  in	  med	  hjälp	  av	  de	  nya	  adaptrarna	  (figur	  73)	  så	  att	  de	  
hamnade	  kant	  i	  kant	  och	  i	  samma	  nivå	  samt	  att	  de	  båda	  raderna	  av	  skärmarna	  låg	  dikt	  an	  
(figur	  74).	  Anpassningen	  av	  skärmarna	  var	  lite	  bökig	  och	  kräver	  rätt	  mycket	  arbete.	  Detta	  
skulle	  kunna	  förenklas	  genom	  att	  göra	  spår	  istället	  för	  hål	  i	  VESA-‐plattorna	  som	  skruvas	  i	  
skärmen.	  Detta	  skulle	  göra	  att	  man	  skulle	  kunna	  göra	  fininställningarna	  enkelt	  genom	  att	  
släppa	  lite	  på	  skruvarna	  in	  i	  skärmen	  och	  vrida	  skärmen	  i	  rätt	  läge.	  	  
Ytterligare	  frågor	  som	  diskuterades	  var	  om	  tiltfunktionen	  på	  hela	  stativet	  skulle	  

behållas	  eller	  anses	  som	  överflödig.	  Under	  provmonteringen	  upptäcktes	  dock	  att	  tilten	  
tillät	  användaren	  att	  justera	  mellanrummet	  mellan	  de	  två	  skärmraderna	  genom	  att	  
antingen	  tilta	  hela	  armen	  nedåt	  eller	  uppåt.	  	  
	  

	  
Figur	  73:	  De	  nya	  adaptrarna	  monterade	  på	  stativ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  74:	  	  Båda	  skärmarmarna	  utan	  glapp	  
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7.17.6 Utvärdering	  och	  resultat	  av	  prototyp	  2	  
Resultatet	  av	  testmonteringen	  av	  prototyp	  2	  var	  att	  stativet	  fungerar	  som	  det	  ska	  men	  

att	  nya	  adaptrar	  ska	  tas	  fram	  för	  ökad	  kvalitetskänsla.	  Både	  4	  st.	  och	  8	  st.	  skärmar	  kan	  
monteras	  och	  ställas	  in	  så	  de	  sitter	  kant	  i	  kant.	  De	  förändringar	  som	  gjorts	  från	  prototyp	  1	  
resulterade	  i	  förbättrade	  egenskaper	  hos	  stativet	  (tabell	  18).	  	  

	  
Tabell	  18:	  Reslutat	  av	  förändringar	  från	  prototyp	  1	  till	  2	  

Prototyp	  2	  fungerar	  bättre	  än	  prototyp	  1	  men	  det	  är	  fortfarande	  några	  punkter	  som	  jag	  
inte	  är	  helt	  nöjd	  med.	  Dessa	  fokusområden	  visas	  i	  tabell	  19.	  

	  
Tabell	  19:	  Fokusområden	  för	  förbättring	  av	  prototyp	  2	  

För	  att	  undersöka	  om	  stativets	  konstruktion	  kan	  förbättras	  ska	  nya	  adaptrar	  tas	  fram	  
till	  3D-‐armarna.	  Detta	  för	  att	  ge	  ett	  bättre	  kvalitetsintryck	  snarare	  än	  att	  åtgärda	  en	  
avsaknad	  av	  funktion.	  	  

7.17.7 Konstruktion	  och	  tillverkning	  av	  adaptrar	  till	  prototyp	  3	  
För	  att	  få	  stativet	  att	  kännas	  mer	  gediget	  och	  enklare	  att	  montera	  ville	  jag	  testa	  en	  idé	  

med	  nya	  adaptrar	  till	  3D-‐armarna.	  Den	  nya	  konstruktionen	  på	  adaptrarna	  göra	  att	  3D-‐
armarna	  går	  att	  höja	  och	  sänka,	  samt	  att	  det	  kan	  vridas	  så	  att	  skärmarna	  lättare	  ska	  
kunna	  monteras	  kant	  i	  kant.	  Figur	  75	  visar	  3	  olika	  lägen	  på	  adaptrarna,	  första	  bilden	  i	  

Problem Åtgärdat Resultat

3D-arm tappar vinkel JA
De nya adaptrarna tillåter viss anpassning 
för att motverka oönskad vinkel på 3D-
armar

Svårmonterat skärmarmsfäste JA
Den nya fästplattan med gängade hål 
underlättar monterningen avsevärt

Olika nivå på skärmarna JA
Adaptrarna till mittskärmarna gör att 
skärmarna går att ställa in så de hamnar i 
nivå

Konflikt vid vridning av 
mittskärmar

JA
De nya adaptrarna som monteras bakifrån 
göra att igen konflikt uppstår

Test av nödvändiga åtgärder

Fokusområde Kommentar Åtgärd
De yttre skärmarna går att ställa 
in men det krävs relativt bökig 
montering

Antingen behålla som det är till 
förmån för tillverkningspriset. 
Eller konstruera om de yttre 
adaptrarna för enklare 
fininställning

Ta fram ytterligare nya 
adaptrar som ska ge en känsla 
av mer gedigen konstruktion 
och som tillåter enklare 
inställning

Höjdnivån mellan skärmarna går 
att ställa in med hjälp av 
tiltfunktionen på hela 
stativarmen, men det krävs hård 
åtdragning av skruvarna samt 
tandade låsbrickor för att hålla 
önskad tilt.

Behålla som det är för steglös 
justering i spår eller att ersätta 
spåret med förborrade hål för 
stegvis anpassning.

Framtag av nytt tiltfäste för 
enklare justering av vinkel 
samt enklare förmontering av 
komponent.

Höjdinställning av mittskärmarna Funktionen är bra, dock lite 
krånglig justering.

Lägga till 2 ställskruvar och 
göra adaptern bredare för 
högre kvalitetsintryck och 
lättare justering

Resultat och utvärdering av prototyp 2
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vanligt	  läge,	  andra	  är	  adaptern	  höjd	  och	  på	  sista	  är	  den	  vriden.	  Anpassningarna	  görs	  
genom	  att	  man	  skruvar	  på	  ställskruvar	  vilket	  gör	  att	  skärmarna	  inte	  behöver	  tas	  bort	  för	  
justeringarna.	  
	  

	  
Figur	  75:	  Nya	  adaptrar	  till	  prototyp	  3.	  

I	  figur	  76	  visas	  hur	  skärmarna	  kan	  anpassas	  genom	  att	  skruva	  på	  ställskruvarna	  på	  
ovansidan	  av	  adaptern.	  När	  skärmen	  är	  på	  plats	  dras	  de	  två	  säkerhetsskruvarna	  åt	  för	  att	  
fixera	  inställningen.	  

	   	  
Figur	  76:	  Illustration	  över	  hur	  skärmarna	  kan	  anpassas	  med	  de	  nya	  adaptrarna	  till	  3D-armarna.	  

Figur	  77	  visar	  det	  nya	  skärmarmsfästet	  för	  prototyp	  3.	  Fästet	  hakas	  i	  på	  önskad	  höjd	  i	  
X-‐pelaren	  och	  låses	  fast	  med	  bågen	  som	  sitter	  överst.	  Genom	  att	  skruva	  på	  ställskruven	  
längst	  ned	  kan	  sedan	  hela	  skärmen	  tiltas	  uppåt	  och	  nedåt	  för	  att	  anpassa	  betraktnings-‐
vinkeln	  och	  för	  att	  justera	  glappet	  mellan	  skärmraderna	  om	  man	  använder	  6	  st.	  eller	  8	  st.	  
skärmar.	  	  
	  

	  
Figur	  77:	  Det	  nya	  skärmarmsfästet	  till	  prototyp	  3	  

Figur	  78	  visar	  de	  nya	  adaptrarna	  för	  mittskärmarna	  hopmonterade	  med	  skärmfästet.	  
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Figur	  78:	  Den	  nya	  adaptern	  till	  mittskärmarna	  

I	  figur	  79	  visas	  hur	  skärmarna	  kan	  anpassas	  genom	  att	  skruva	  på	  ställskruvarna	  på	  
ovansidan	  av	  adaptern.	  När	  skärmen	  är	  på	  plats	  dras	  säkerhetsskruven	  åt	  för	  att	  fixera	  
inställningen.	  
	  

	  
Figur	  79:	  Illustration	  över	  hur	  skärmarna	  kan	  anpassas	  med	  de	  nya	  skärmadaptrarna	  för	  mittskärmarna	  	  	  

Ritningarna	  till	  adaptrarna	  skickades	  till	  Bosse	  Karlstorp	  på	  Metall	  Produkter	  för	  
tillverkning.	  

7.17.8 Montering	  och	  test	  av	  prototyp	  3	  
För	  att	  kontrollera	  funktionen	  av	  de	  nya	  adaptrarna	  (figur	  80	  och	  82)	  och	  det	  nya	  

skärmarmsfästet	  (figur	  83)	  monterades	  först	  4	  stycken	  skärmar	  (figur	  84)	  därefter	  
monterades	  8	  stycken	  skärmar	  (figur	  88).	  Genom	  att	  justera	  ställskruvarna	  kan	  de	  yttre	  
skärmarnas	  höjd	  och	  vinkel	  mot	  skärmen	  bredvid	  ställas	  in	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt	  
(figur	  81).	  Framförallt	  kunde	  justeringen	  ske	  utan	  att	  skärmen	  plockades	  bort	  vilket	  är	  en	  
klar	  fördel	  och	  förbättring	  från	  tidigare	  adapterversioner.	  
	  

	   	  
Figur	  80:	  Ny	  adapter	  för	  3D-arm	  till	  prototyp	  3	  
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Figur	  81:	  Bild	  över	  hur	  skärmarna	  kan	  justeras	  in	  med	  ställskruvar	  

Mittskärmsadaptrarna	  (figur	  82)	  monterades	  och	  tillät	  höjdjusteringar	  och	  rotation	  
genom	  inställning	  av	  ställskruvarna.	  Detta	  kan	  göras	  med	  skärmarna	  monterade	  vilket	  är	  
en	  förbättring	  jämfört	  med	  tidigare	  prototyper.	  

	  
Figur	  82:	  Ny	  adapter	  för	  mittskärm	  till	  prototyp	  3	  

Hela	  skärmarmsfästet	  (figur	  83)	  är	  modifierat	  och	  utbytt	  på	  prototyp	  3	  för	  att	  tillåta	  
steglös	  tilt	  genom	  inställning	  av	  ställskruv.	  Det	  fungerade	  som	  tänkt	  i	  verkligheten	  och	  
alla	  fyra	  skärmarna	  kunde	  vara	  monterade	  då	  justering	  av	  tilten	  utfördes	  vilket	  
underlättar	  användandet	  av	  stativet	  avsevärt.	  
Slutligen	  monterades	  en	  skärmrad	  till	  på	  stativet	  (figur	  85)	  för	  att	  kontrollera	  att	  

stativet	  klarar	  8	  st.	  skärmar.	  
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Figur	  83:	  Nytt	  skärmfäste	  för	  prototyp	  3	  

	  
Figur	  84:	  Foto	  på	  prototyp	  3	  med	  4	  st.	  19"	  skärmar	  

	  
Figur	  85:	  Foto	  på	  prototyp	  3	  med	  8	  st.	  19"	  skärmar	  

7.17.9 Utvärdering	  och	  resultat	  av	  prototyp	  3	  
Stativet	  har	  blivit	  mer	  lättanpassat	  och	  framförallt	  ger	  de	  nya	  adaptrarna	  en	  mer	  

gedigen	  känsla	  av	  kvalitet.	  Alla	  funktioner	  som	  önskas	  finns	  och	  fungerar	  och	  de	  
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fokusområdena	  med	  tillhörande	  åtgärder	  från	  tidigare	  prototyper	  har	  åtgärdats	   .	  
För	  detaljer	  se	  tabell	  20.	  
	  

	  
Tabell	  20	  Resultat	  och	  utvärdering	  av	  prototyp	  3	  

7.17.10 Montering	  och	  test	  av	  skrivbordsklämma	  till	  X-‐pelaren	  
Först	  monterades	  bordsklämmen	  ihop	  med	  X-‐pelaren	  för	  att	  se	  att	  de	  passade	  ihop	  och	  

efter	  det	  monterades	  pelaren	  med	  klämman	  på	  ett	  skrivbord	  (figur	  75).	  	  

	  
Figur	  86:	  Bordsklämman	  monterad	  på	  skrivbord	  utan	  skärmar	  

För	  att	  kontrollera	  att	  bordsklämman	  klarade	  av	  de	  krafter	  och	  moment	  den	  utsätts	  för	  
monterades	  4	  st.	  22”	  (figur	  76)	  skärmar	  och	  därefter	  ytterligare	  4	  st.	  19”	  skärmar	  (figur	  
77).	  	  
	  

	  
Figur	  87:	  4st.	  22"	  på	  stativ	  med	  bordsklämma	  

Fokusområde Åtgärd Åtgärdat i prototyp 3
De yttre skärmarna går att 
ställa in men det krävs relativt 
bökig montering

Ta fram ytterligare nya adaptrar som ska ge en 
känsla av mer gedigen konstruktion och som 
tillåter enklare inställning

Ja

Höjdnivån mellan skärmarna 
går att ställa in med hjälp av 
tiltfunktionen på hela 
stativarmen, men det krävs 
hård åtdragning av skruvarna 
samt tandade låsbrickor för att 
hålla önskad tilt.

Framtag av nytt tiltfäste för enklare justering 
av vinkel samt enklare förmontering av 
komponent.

Ja

Höjdinställning av 
mittskärmarna

Lägga till 2 ställskruvar och göra adaptern 
bredare för högre kvalitetsintryck och lättare 
justering

Ja

Resultat och utvärdering av prototyp 3
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Figur	  88:	  4	  st.	  22"	  och	  4	  st.	  19"	  på	  stativ	  med	  bordsklämma	  

7.17.11 Utvärdering	  och	  resultat	  av	  skrivbordsklämman.	  
Klämman	  blev	  så	  bra	  vid	  första	  konstruktionen	  att	  den	  inte	  behöver	  förbättras	  utan	  

tekniska	  dokument	  ska	  sammanställas	  för	  att	  en	  tillverkningsoffert	  ska	  tas	  in.	  
Den	  var	  lätt	  att	  montera	  och	  mycket	  stabilare	  än	  förväntat.	  Konstruktionen	  fungerade	  

som	  tänkt,	  dvs.	  att	  den	  går	  att	  montera	  på	  ett	  bord	  som	  inte	  har	  en	  rak	  bakkant	  för	  
montering.	  Klämman	  klarar	  0°	  till	  90°	  vilket	  bör	  täcka	  de	  flesta	  skrivbordstyper.	  

7.18 Modulvarianter	  
För	  att	  kunna	  möta	  en	  bredare	  kundkrets	  ska	  stativet	  vara	  modulärt	  uppbyggt	  och	  att	  

kunden	  ska	  kunna	  välja	  hur	  många	  skärmar	  han	  eller	  hon	  vill	  att	  stativet	  ska	  användas	  
till.	  Tanken	  är	  att	  om	  man	  sedan	  har	  behov	  av	  ytterligare	  skärmar	  så	  ska	  det	  gå	  att	  köpa	  
till	  nya	  delar	  för	  att	  kunna	  utöka	  skärmkapaciteten.	  De	  varianter	  som	  ska	  kunna	  väljas	  är:	  

7.18.1 Modul	  1:	  2	  skärmar	  

	  
Figur	  89:	  CAD-modell	  modul	  1	  med	  2	  st.	  skärmar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  21:	  Ingående	  komponenter	  i	  modul	  1	  

!"#$% &'"()"*"+
, -./'%$0'1234
, !%5/067*%1894
: ;<(0)7(=#'"
9 >$?'%<%())60
: @*##=<(0)=$A$/#0$0

B$%?$0$1$%#'0"$#*C
, D6#
, &60A=<%())$
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7.18.2 Modul	  2:	  3	  skärmar	  

	  
Figur	  90:	  CAD-modell	  modul	  2	  med	  3	  st.	  skärmar	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  22:	  Ingående	  komponenter	  i	  modul	  2	  

7.18.3 Modul	  3:	  4	  skärmar	  

	  
Figur	  91:	  CAD-modell	  modul	  3	  med	  4	  st.	  skärmar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  23:	  Ingående	  komponenter	  i	  modul	  3	  

	  

7.18.4 Modul	  4:	  2x3	  skärmar	  

	  
Figur	  92:	  CAD-modell	  modul	  4	  med	  2x3	  st.	  skärmar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  24:	  Ingående	  komponenter	  i	  modul	  4	  

7.18.5 Modul	  5:	  2x4	  skärmar	  

!"#$% &'"()"*"+
, -./'%$0'1234
, !%5/067*%1894
: ;<(0)7(=#'"
9 >$?'%<%())60
, @*##=<(0)=$A$/#'0
B :C.$0)=$A$/#'0
B :C.$0)

D$%?$0$1$%#'0"$#*E
, F6#
, &60A=<%())$

!"#$% &'"()"*"+
, -./'%$0'1234
, !%5/067*%1894
9 :;(0)7(<#'"
9 =$>'%;%())60
? @*##<;(0)<$A$/#'0
? BC.$0)<$A$/#'0
? BC.$0)

D$%>$0$1$%#'0"$#*E
, F6#
, &60A<;%())$

!"#$% &'"()"*"+
, -./'%$0'1234
5 !%6/078*%19:4
2 ;<(0)8(=#'"
> ?$@'%<%())70
5 A*##=<(0)=$B$/#'0
: CD.$0)=$B$/#'0
: CD.$0)

E$%@$0$1$%#'0"$#*F
, G7#
, &70B=<%())$
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Figur	  93:	  CAD-modell	  modul	  5	  med	  2x4	  st.	  skärmar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  25:	  Ingående	  komponenter	  i	  modul	  5	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

!"#$% &'"()"*"+
, -./'%$0'1234
5 !%6/078*%19:4
; <=(0)8(>#'"
; ?$@'%=%())70
: A*##>=(0)>$B$/#'0
: CD.$0)>$B$/#'0
: CD.$0)

E$%@$0$1$%#'0"$#*F
, G7#
, &70B>=%())$
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8 Resultat	  
Nedanstående	  bilder	  visar	  huvudresultaten	  av	  utvecklingsarbetet	  som	  gjorts	  under	  

examensarbetet.	  Figur	  90:	  Fyraskärmarsversion,	  figur	  91:	  Åttaskärmsversion	  och	  figur	  
92:	  Stativkonstruktionen	  som	  kan	  anpassas	  för	  att	  hålla	  från	  2	  skärmar	  upp	  till	  8	  skärmar	  
och	  som	  tillåter	  ergonomisk	  och	  individuell	  anpassning	  för	  användaren.	  
Sammanställningsritning	  med	  stycklista	  ses	  i	  bilaga	  12.	  
	  

	  
Figur	  94:	  Resultat,	  stativ	  med	  4	  st.	  skärmar	  monterade	  

	  
Figur	  95:	  Resultat,	  stativ	  med	  8	  st.	  skärmar	  monterade	  
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Figur	  96:	  Resultat,	  stativkonstruktionen	  

	  

	  
	  
	  
I	  figur	  97	  visas	  hur	  kablarna	  går	  att	  fästa	  i	  skärmarmarna	  så	  att	  de	  inte	  hänger	  ner	  

under	  skärmarna	  och	  kan	  ledas	  in	  i	  X-‐pelarens	  kabelkanaler	  så	  att	  de	  göms.	  
För	  att	  stativet	  ska	  kunna	  anpassas	  för	  olika	  användare	  behövs	  justeringsmöjligheter	  

på	  stativet.	  Figur	  93	  visar	  den	  konstruktion	  som	  gör	  att	  användaren	  kan	  välja	  vilken	  höjd	  
skärmarna	  ska	  sitta	  genom	  att	  haka	  infästningen	  på	  olika	  nivåer	  i	  X-‐pelaren	  och	  tilta	  hela	  
skärmraden	  genom	  att	  skruva	  på	  ställskruven	  under	  aluminiumprofilen.	  Detta	  gör	  att	  
betraktningsvinkeln	  kan	  anpassas	  och	  att	  man	  kan	  justera	  glappet	  till	  den	  övre/undre	  
skärmraden	  om	  man	  använder	  6	  eller	  8	  st.	  skärmar.	  

Figur	  97:	  Resultat,	  baksidan	  av	  stativ	  med	  kablar	  
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Figur	  98:	  Skärmarmsfästet	  som	  tillåter	  tiltning	  och	  höjdanpassning	  av	  hela	  stativet	  

För	  att	  kunna	  ställa	  in	  skärmarna	  efter	  behov	  och	  för	  att	  kunna	  få	  alla	  skärmarna	  att	  
sitta	  kant	  i	  kant	  behöver	  de	  kunna	  höja	  och	  sänkas,	  roteras,	  vridas,	  panoreras	  och	  tilltas.	  
Figur	  98	  visar	  adaptern	  och	  fästet	  som	  tillåter	  dessa	  justeringar	  för	  mittskärmarna	  genom	  
att	  skruva	  på	  ställskruvarna	  på	  ovansidan.	  På	  baksidan	  av	  adaptern	  sitter	  en	  säkerhets-‐
skruv	  som	  dras	  åt	  när	  inställningarna	  är	  klara	  och	  håller	  skärmen	  på	  plats	  i	  anpassat	  läge.	  
I	  figur	  99	  visas	  kombinationen	  av	  adaptern	  som	  håller	  3D-‐armen	  och	  3D-‐armens	  

konstruktion	  samt	  skärmfästet	  som	  sitter	  på	  3D-‐armen	  tillåter	  även	  tidigare	  nämnda	  
justeringar	  fast	  för	  de	  två	  yttre	  skärmarna.	  3D-‐armarna	  möjliggör	  även	  en	  individuell	  
anpassning	  av	  vinklingen	  mellan	  de	  yttre	  och	  de	  inre	  skärmarna.	  

	  
Figur	  100:	  Skärmfästen	  och	  adapter	  för	  
mittskärmarna	  som	  tillåter	  rotation,	  
höjdanpassning,	  panorering	  vridning	  och	  tiltning	  
av	  skärmarna.	  

Figur	  99:	  Adaptrar	  till	  3D-armar	  som	  tillåter	  
justering	  av	  de	  yttre	  skärmarnas	  vinkel	  samt	  
möjliggör	  höjdanpassning,	  rotation	  och	  tiltning.	  
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Till	  stativet	  utvecklades	  även	  en	  bordsklämma	  för	  att	  kunna	  frigöra	  mer	  skrivbordsyta.	  
Bordsklämman	  kan	  sitta	  på	  hörn	  upp	  till	  90°	  samt	  bord	  som	  är	  både	  konkava	  och	  konvexa	  
med	  perfekt	  anläggningsyta.	  

Figur	  101:	  Bordsklämma	  
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9 Analys	  
Alla	  krav	  och	  önskemål	  på	  det	  utvecklade	  stativet	  har	  uppfyllts	  vilket	  visas	  i	  tabell	  26	  

och	  27.	  Där	  jämförs	  problemformuleringen	  och	  kravspecifikationen	  mot	  resultatet.	  	  
	  

	  
Tabell	  26:	  Uppfyllande	  av	  problemformulering	  

	  

	  
Tabell	  27:	  Uppfyllande	  av	  kravspecifikation	  

Problemformulering Uppfylld
Stativet ska kunna hålla upp till 4 stycken skärmar av 
varierande storlek från olika tillverkare

X

Stativet ska kunna anpassas efter användarens behov genom:
                             höj- & sänkbarhet X
                             panorering X
                             vridbarhet X
                             tiltbarhet X
Formspråket och design ska avspegla SMS's produktserer X
Stativet ska kunna monteras/placeras på ett skrivbord X
Kablage ska kunna gömmas eller placeras snyggt X
Justeringar av stativet ska kunna göras enkelt X
Återanvändning av så många standardkomponenter som 
möjligt

X

Kravspecifikation Uppfylld
Stativ som bär upp till 8 st. skärmar X
Skärmantal ska kunna varieras – önskad x
Kompatibel med olika skärmstorlekar X
19-22” x
Ha standardfästen X
VESA 100x100 x
VESA 75x75 x
Skärmanpassning X
Tiltbar x
 Vridbar x
Panoreringsbar x
Höj- & sänkbar x
Stativanpassning X
Höj- & sänkbar x
Tiltbar x
Anpassningsbar vinkel för yttre skärmar x
Kunna monteras/appliceras på bord X
Stativfot för bord x
Stativfot för fastklämning mot bord – önskad x
Dolda kablar - önskvärd X
Möjlighet att gömma kablar i stativ x
Nätaggregat till skärmar inbyggt i stativ x
Bestå av SMS standardkomponenter - önskvärd X
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Antal	  skärmar	  som	  ska	  kunna	  hanteras	  av	  stativet	  skiljer	  sig	  mellan	  problem-‐
formuleringen	  och	  kravspecifikationen.	  Det	  beror	  på	  att	  antalet	  skärmar	  har	  utökats	  
under	  projektets	  gång	  på	  inverkan	  av	  kund-‐	  och	  marknadsbehov.	  
Ur	  användarsynpunkt	  uppfyller	  stativet	  kravet	  på	  flexibilitet	  genom	  att	  erbjuda	  ett	  

valbart	  och	  utökningsbart	  antal	  skärmar,	  från	  2	  till	  8	  st.	  skärmar.	  Varje	  skärm	  kan	  ställas	  
in	  separat	  genom	  tilt,	  rotation,	  panorering	  och	  i	  anpassning	  i	  höjdled.	  Inställningarna	  kan	  
ske	  med	  skärmarna	  monterade	  och	  med	  hjälp	  av	  en	  insektsnyckel	  som	  levereras	  med	  
stativet.	  Skärmarna	  kan	  monteras	  i	  landscape	  eller	  portrait	  efter	  behov	  samt	  alla	  skärmar	  
med	  VESA-‐standardfästen	  75x75	  eller	  100x100	  mellan	  19-‐22”	  tum	  kan	  användas.	  
Dessutom	  kan	  hela	  stativet	  anpassas	  genom	  att	  tilta	  alla	  skärmarna	  samtidigt	  och	  genom	  
att	  höja	  och	  sänka	  alla	  skärmarna	  genom	  att	  flytta	  hela	  skärmarmen	  uppåt	  eller	  nedåt.	  
Stativet	  kan	  levereras	  med	  en	  bordsklämma	  som	  passar	  även	  skrivbord	  utan	  raka	  
fästkanter	  eller	  med	  skrivbordsfot.	  
Ur	  SMS’	  synpunkt	  uppfyller	  stativet	  kravet	  på	  standardkomponenter	  då	  hela	  stativet	  är	  

uppbyggt	  på	  standardkomponenter	  som	  genom	  utvecklandet	  av	  adaptrar	  och	  fästen	  kan	  
användas	  för	  just	  en	  flerskärmslösning.	  Genom	  antalet	  standardkomponenter	  känns	  
formspråket	  igen	  på	  det	  nya	  stativet	  och	  genom	  tester	  av	  prototyper	  har	  kvalitetskänslan	  
säkerställts.	  
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10 Slutsatser	  och	  rekommendationer	  
SMS	  Smart	  Media	  Solutions	  AB	  ville	  utöka	  sin	  produktportfolio	  med	  ett	  stativ	  som	  kan	  

hantera	  flera	  antal	  skärmar	  för	  skrivbordsanvändning.	  För	  att	  kunna	  konkurrera	  med	  
befintliga	  produkter	  behövde	  stativet	  kunna	  vara	  väldigt	  flexibelt	  och	  anpassningsbart,	  
lättmonterat	  samt	  kompatibelt	  med	  olika	  sorters	  skärmar.	  Examensarbetet	  har	  resulterat	  
i	  ett	  stativ	  som	  uppfyller	  dessa	  krav	  på	  ett	  så	  tillfredställande	  sätt	  att	  stativet	  nu	  är	  infört	  i	  
SMS’	  produktportfolio.	  Stativet	  kommer	  finnas	  med	  i	  SMS’	  produktkatalog	  för	  2010	  (se	  
bilaga	  13)	  och	  stativet	  kommer	  även	  visas	  upp	  i	  SMS’	  monter	  på	  Europas	  största	  mässa	  
för	  integrerade	  system	  ISE	  i	  februari	  2010.	  	  
Att	  jag	  har	  hunnit	  så	  lång	  under	  mitt	  examensarbete,	  från	  idé	  till	  lanserbar	  produkt,	  

beror	  nog	  till	  största	  delen	  på	  hur	  väl	  jag	  integrerades	  på	  SMS.	  Jag	  behandlades	  som	  en	  
ingenjör	  från	  första	  början	  av	  hela	  företaget	  och	  har	  jobbat	  tillsammans	  med	  de	  
ingenjörer	  som	  arbetar	  där	  under	  hela	  projektet.	  Jag	  har	  även	  haft	  väldigt	  bra	  hjälp	  av	  
övrig	  personal	  som	  alltid	  har	  ställt	  upp	  med	  svar	  på	  all	  mina	  frågor	  och	  funderingar.	  	  
	  
Det	  som	  återstår	  för	  SMS	  att	  göra	  för	  att	  stativet	  ska	  kunna	  säljas	  är:	  

• Definiera	  orderprocessen	  
• Bestämma	  hur	  de	  ingående	  detaljerna	  ska	  paketeras	  för	  de	  olika	  

skärmantalsmodifikationerna	  
• Ta	  fram	  emballage	  
• Artikelnummerupplägg.	  
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Bilaga 1: Att göra tabell 

 

	  Att	  göra-tabell	  
Genom att konstruera en checklista över projektet kan man skapa struktur och överblick. Alla delmoment ska 
listas i kronologisk ordning för att skapa en tydlig struktur samt ge ett bra underlag för planering av projektet och 
för strukturen i Gantt-schemat (se rubrik 6.2) 
Efter hand i projektet kan listan kontrolleras och checkas av och när alla punkter är avprickade är projektet per 
definition avslutat. 
	  
1.	  	  Projektstart	  

1.1. Projektdirektiv	  &	  uppdragsbeskrivning	  
1.2. Handledare	  &	  Företagskontakt	  

1.2.1. 	  Söka	  handledare	  på	  högskola	  
1.2.2. 	  Komma	  överens	  med	  SMS	  om	  handledare	  på	  företaget	  
1.2.3. 	  Bestämma	  hur	  ofta	  möten	  ska	  genomföras	  med	  handledare	  

2. Projektplanering	  
2.1. Gantt-‐schema	  

2.1.1. Nyckelaktiviteter	  
2.1.1.1. Syfte	  &	  Mål	  

2.1.1.2. Projektdirektiv	  &	  problemformulering	  
2.1.1.3. Projektavgränsningar	  
2.1.1.4. Kravspecifikation	  
2.1.1.5. Teoretisk	  bakgrund	  
2.1.1.6. Tillämpad	  lösningsmetodik	  

2.1.1.6.1. 	  	  Konceptgenerering	  
2.1.1.6.2. 	  	  Konceptutvärdering	  
2.1.1.6.3. 	  	  Konceptval	  
2.1.1.6.4. 	  	  Prototyp-‐	  och	  ritningsunderlag	  

2.1.1.7. Resultat	  
2.1.1.7.1. 	  	  Prototyp	  

2.1.1.8. Analys	  
2.1.1.9. Slutsatser	  och	  rekommendationer	  

3. Problemprecisering	  

3.1. Projektmål	  (grovt)	  
3.2. Funktionsanalys	  (problemförståelse)	  

3.3. Kravspec	  (detaljerat)	  
3.3.1. 	  Generellt	  
3.3.2. 	  Projektbegränsad	  

4. Nulägesanalys	  

4.1. Konkurrenter	  
4.2. Marknadsanalys	  

5. Koncept	  
5.1. Framtagning	  

5.2. Utvärdering	  
5.3. Val	  av	  koncept	  

6. Prototyp	  
7. Resultat	  &	  analys	  

8. Rekommendationer	  till	  företag	  
9. Projektredovisning	  



Bilaga 2: Nyckelaktiviteter 

Utifrån	  ”Att-‐göra-‐listan”	  skapade	  jag	  huvudrubriker	  eller	  så	  kallade	  nyckelaktiviteter	  som	  
ska	  ligga	  till	  grund	  för	  utformningen	  av	  Gantt-‐schemat	  
	  

-‐ Syfte	  &	  mål,	  projektdirektiv,	  problemformulering	  och	  projektavgränsningar	  
	  

-‐ Kravspecifikation	  och	  	  marknadsanalys	  
	  

-‐ Konceptgenerering	  
o Idé	  och	  skiss	  

	  
-‐ Konceptgenerering	  	  

o CAD-‐modellering	  
	  

-‐ Konceptutvärdering	  och	  tillverkningsanalys	  
	  

-‐ Prototyp	  
	  

-‐ Rapportskrivning	  
	  

-‐ Presentation	  och	  opponering	  
	  



Bilaga 3: Gantt-schema

GANTTSCHEMA
Daniels mantimmar

v.34 v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42
Huvudaktivitet Underaktivitet m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f
Projekt:

Syfte,mål,prob.form. 8 8 8 8 8 32 Planerad tid aktivitet
proj.direktiv, avgräns. 5 8 4 8 3 28 Erf. Tid aktivitet

Teoretisk bakgrund 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 Planerad tid aktivitet
Applicering i projekt 3 6 6 6 10 9 9 9 9 9 76 Erf. Tid aktivitet

Kravspec., Marknads-/ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 Planerad tid aktivitet
kundanalys 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 85 Erf. Tid aktivitet

Konceptgenerering 8 8 8 8 8 40 Planerad tid aktivitet
skiss & idégenerering 9 9 9 9 9 45 Erf. Tid aktivitet

Konceptgenerering 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 Planerad tid aktivitet
CAD-konstruktion 9 9 7 8 8 9 9 7 9 9 9 9 7 8 8 125 Erf. Tid aktivitet

v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51
Huvudaktivitet Underaktivitet m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f
Projekt:

Konceptgenereing 8 8 8 8 8 40 Planerad tid aktivitet
CAD-konstruktion 8 8 8 8 8 40 Erf. Tid aktivitet

Konceptutvärdering 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 45 Planerad tid aktivitet
Tillverkningsanalys 8 8 7 8 8 2 2 2 2 2 49 Erf. Tid aktivitet

Prototyp 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 160 Planerad tid aktivitet
6 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 153 Erf. Tid aktivitet

Rapportskrivning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 145 Planerad tid aktivitet
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 139 Erf. Tid aktivitet

v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8
Huvudaktivitet Underaktivitet m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f
Projekt:

Förbereda presentation 8 8 8 8 8 8 8 56 Planerad tid aktivitet
och opponering 8 8 8 8 8 8 8 56 Erf. Tid aktivitet

Ex-jobbspresentation 4 4 Planerad tid aktivitet
4 4 Erf. Tid aktivitet

0 Planerad tid aktivitet
0 Erf. Tid aktivitet

0 Planerad tid aktivitet
0 Erf. Tid aktivitet

802 Planerad total tid
755 Erf. Total tid

X-jobb SMS

Deadline rapport

Här visas planeringen av mantimmar.  
Till höger summeras planerad och erfodrad tid för 
respektive aktivitet och under en total tid för hela 
projektet. 



Bilaga 4.1: Funktionsanalys 
Lösningsmatris 
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Funktionsanalys	  
För	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  slutprodukten	  ska	  motsvara	  huvud-‐,	  under-‐	  och	  stödfunktioner	  kan	  man	  bryta	  ned	  produkten	  i	  dess	  funktioner.	  Genom	  att	  fokusera	  
på	  vilka	  funktioner	  som	  ska	  uppfyllas	  minimeras	  risken	  för	  att	  slutprodukten	  inte	  motsvarar	  de	  krav	  och	  förväntningar	  som	  ställs	  på	  den.	  
	  



HF:	  Kunna	  hålla	  upp	  -ll	  4	  st.	  skärmar	  &	  -llåta	  ergonomsikt	  användande	  

1:	  Tillåta	  sta+v	  a-	  greppa	  skärmar	   2:	  Medge	  uppbärande	  av	  skärmar	  
3:	  Medge	  skärmförfly-ning	  för	  personlig	  

anpassning	  

1.1:	  Tillåta	  greppning	  av	  
olika	  skärmar	  

1.2:	  Medge	  vidhäCning	  
mellan	  skärm	  och	  sta+v	  

2.1:	  Tillåta	  sta+skt	  och	  
dynamiskt	  moment	  

2.2:	  Tillåta	  ver+kal	  kraC	  
2.3:	  Inneha	  balanserad	  

tyngdpunkt	  
3.1:Tillåta	  förskjutning	  
och	  rörelse	  i	  sta+v	  

1.2.1:	  Flexibel	  
vidhäCning	  

Bilaga 4.2: Funktionsanalys Funk-onsanalys	  
För	  a-	  försäkra	  sig	  om	  a-	  slutprodukten	  ska	  motsvara	  huvud-‐,	  under-‐	  och	  stödfunk+oner	  kan	  man	  bryta	  ned	  
produkten	  i	  dess	  funk+oner.	  Genom	  a-	  fokusera	  på	  vilka	  funk+oner	  som	  ska	  uppfyllas	  minimeras	  risken	  för	  a-	  
slutprodukten	  inte	  motsvarar	  de	  krav	  och	  förväntningar	  som	  ställs	  på	  den.	  

	   	   Huvudfunk-on	   Delfunk-on	   Nödvändig	   Önskvärd	  

Kunna	  hålla	  	  upp	  +ll	  4	  st.	  skärmar	  &	  +llåta	  ergonomiskt	  
användande	   X	  

Tillåta	  sta+v	  a-	  greppa	  skärmar	   X	   X	  

Medge	  uppbärande	  av	  skärmar	   X	   X	  

Medge	  skärmförfly-ning	  för	  personligt	  anpassande	   X	   X	  

Tillåta	  greppning	  av	  olika	  skärmar	   X	   X	  

Medge	  vidhäCning	  mellan	  skärm	  och	  sta+v	   X	   X	  

Tillåta	  sta+skt	  och	  dynamiskt	  moment	   X	   X	  

Tillåta	  ver+kal	  kraC	   X	   X	  

Inneha	  balanserad	  tyngdpunkt	   X	   X	  

Tillåta	  förskjutning	  och	  rörelse	  i	  sta+v	   X	   X	  



QFD Bilaga 5: QFD
Ideal förändringsriktning
    Produktegenskaper (Hur?) Fyll 
i styrkan på sambandet med 
siffra. Exempelvis 1, 3, 9.

Konkurrentjämförelse

Marknadskrav (Vad?). Fyll i 
kravvikten enligt skalan 1-5 Vi
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Vara lätt använd 5 1 3 1 1 1 5 1 1 3 5 3 3 5 4 5

Enkelt kunna ställa in 4 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 0

Kunna ställa in varje skärm separat 4 3 5 5 5 5 4 1 5 0

Kunna anpassas efter olika personer 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 5 0

Ha attraktiv design 3 1 1 1 1 1 3 1 5 1 4 4 3 2

Kännas stabil och gedigen 3 3 1 1 1 3 5 5 4 4 4 3

Vara lättmonterad 4 1 5 3 4 5 4 4

Inga "skräpande" kablar 2 5 3 3 3 2

Ta så liten plats som möjligt 2 3 2 3 3 2

Passa alla skärmar 3 5 5 3 3 3 1

Mitt koncept 1 5 5 5 5 1 3 4 3 4 3 5

Mitt koncept 2 5 5 5 5 1 4 3 3 4 3 1

Mitt koncept 3 5 5 5 5 1 2 4 3 4 4 5

Egotron 5 5 0 0 5 2 2 3 2 5 0

Ergoindemand

Egenskapsvikt 54 82 68 68 68 45 33 52 45 52 67 0 0 0 0

Målvärde, egenskaper
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En	  QFD	  är	  en	  matris	  där	  sambanden	  mellan	  marknadskraven	  
”VAD”	  och	  produktegenskaperna	  ”HUR”	  jämförs	  och	  
analyseras.	  I	  matrisen	  viktas	  sambanden	  mellan	  ”VAD”	  och	  
”HUR”	  för	  aF	  få	  fram	  vilka	  egenskaper	  som	  inverkar	  på	  
marknadskraven	  mest.	  För	  aF	  kompleFera	  och	  framförallt	  
specificera	  QFD	  kan	  målvärden	  föras	  in	  för	  aF	  avvikelsen	  
från	  kundernas	  förväntan	  ska	  bli	  så	  liten	  som	  möjligt.	  En	  
korrelaIonsmatris	  kan	  även	  läggas	  Ill	  för	  aF	  åskådliggöra	  
hur	  ”HUR:en”	  påverkar	  varandra	  



Rev 3
SMS Smart Media Solutions AB Bilaga 6: Kravspecifikation

Kravspecifikation
Stativ som bär upp till 8 st. skärmar
Skärmantal ska kunna varieras 
Kompatibel med olika skärmstorlekar
19-22” 
Ha standardfästen
VESA 100x100
VESA 75x75
Skärmanpassning
Tiltbar
 Vridbar
Panoreringsbar
Höj- & sänkbar
Stativanpassning
Höj- & sänkbar
Tiltbar
Anpassningsbar vinkel för yttre skärmar
Kunna monteras/appliceras på bord
Stativfot för bord
Stativfot för fastklämning mot bord – önskad
Dolda kablar - önskvärd
Möjlighet att gömma kablar i stativ
Nätaggregat till skärmar inbyggt i stativ
Bestå av SMS standardkomponenter - önskvärd

Kravspecifika,on	  eller	  kravspec	  som	  det	  o4a	  kallas	  är	  det	  styrdokument	  som	  ska	  ligga	  ,ll	  
grund	  för	  a;	  resultatet	  motsvarar	  kundens	  förväntningar.	  Genom	  a;	  upprä;a	  en	  
kravspecifika,on	  skapas	  en	  överblick	  av	  de	  tekniska,	  ergonomiska,	  utseendemässiga,	  
marknadsmässiga,	  miljömässiga,	  transportmässiga	  krav	  som	  kunden	  och	  marknaden	  ställer	  
på	  produkten.	  



Bilaga  7: Skärmdimensioner

Tillverkare Skärmstorlek ["] Bredd Höjd Djup Vikt [kg] VESA

Samsung Syncmaster 2033SN 20 517 421 208 4,8 100x100
Samsung Syncmaster 2233BW 22 517 421 208 4,8 100x100
Samsung Syncmaster 2233RZ 22 516 421 209 5,2 100x100
Samsung Syncmaster 2243BW 22 506 375 200 6,4 100x100
EIZO FlexScan S2100K 21.03 465 453 209 9,7 100x100
EIZO FlexScan S2243WE_BK 22 473,8 296,1 14.24 100x100
EIZO FlexScan S1901HK 19 407 405 205 7,2 100x100
BenQ G2220HDA 21.05 510 393 175 4,3 100x100
BenQ G920HDA 18,5 444 342,6 165 3,7 100x100
LG L1730SF 17 398 402 228 4,9 100x100
LG L1015SF 15 356 360 152 4,4 100x100
NEC 22 508 385 214 6,8 100x100
NEC 22 511,77 361,9 184,12 5,53 100x100
NEC MultiSync® LCD 195WXM 19 440 340 240 5,8 100x100
NEC MultiSync® LCD205WXM 20,1 471 361 260 7,3 100x100
NEC MultiSync®  E222W 22 508 385 214 6,8 100x100
NEC MultiSync® V221W 21,6 514,5 372,5 193,6 4,2 100x100
NEC MultiSync® LCD2090UXi 20,1 439,2 415,5 247,3 9,7 100x100
DELL 22 510 424 226 4,94 100x100

Dimensioner [mm]

Skärmdimensioner

För	  a&	  undersöka	  vilka	  de	  vanligaste	  skärmdimensionerna	  är	  idag,	  vilka	  skärm¬dimensioner	  som	  
återförsäljarna	  säljer,	  samt	  vilka	  infästningar	  de	  har,	  sammanställdes	  en	  lista	  på	  olika	  skärm<llverkares	  
vanligaste	  skärmar	  och	  deras	  specifika<oner	  



Bilaga 8: Pugh's matris

Konceptutvärdering
Projekt
Multi Display Solution

Krav Krav-
vikt Ref 1 2a 2b 3 4 5 6

Bära fyra skärmar 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Varierbart skärmantal 3 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Kompatibel med flera skärmstlk. 4 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
VESA 100X100 5 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1
Tiltbara skärmfästen 3 0 0 -1 0 0 0 0 0
Vridbar 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Panoreringsmöjlighet 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Höj- & sänkbar 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilt på hela stativet 4 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Anpassningsbar vinkel av  skärm 3 0 0 -1 -1 0 0 0 0
Stativfot för bord 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stativfot för fastklämmning bord 5 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Kunna dölja kablage 4 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 0
Nätagregat gömt i stativ 3 0 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1
Bestå av standardkomponenter 3 0 -1 0 0 0 +1 +1 +1

Antal + 0 5 5 6 6 7 5 5
Antal - 0 1 2 1 0 0 2 2
Summa 0 4 3 5 6 7 3 3
Viktad summa 0 16 13 21 24 27 13 13

Koncept

Upprättat av 
Daniel Gustafsson
Revision

1

Datum

2009-10-08
Dokumentnam
SMS konceptutvärdering

Pugh’s	  matris	  är	  e/	  verktyg	  föra	  a/	  välja	  ut	  koncept	  från	  konceptgenereringen.	  Koncepten	  
utvärderas	  u?från	  deras	  styrkor	  och	  svagheter	  och	  jämförs	  mot	  e/	  så	  kallat	  referenskoncept	  



Bilaga 9: Konstnadsberäkning

Koncept 1 Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

1 Aluprofil: mittbalk 500 500
2 3D-arm 265 530
1 SMS X-panel 605 mm 160 160
1 SMS FlatscreenTH T A/S PL051001 300 300
2 FS040011 65 130

SUMMA: 1290 1620

Koncept 2a Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

1 Norcan aluprofil 60 60
2 Norcan aluprofil vinklad 70 140
1 SMS X-panel 605 mm 160 160
1 SMS FlatscreenTH T A/S PL051001 300 300
4 Skärmfästen bockad plåt 40 160

SUMMA: 630 820
Koncept 2b Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

1 Norcan aluprofil 60 60
2 Norcan aluprofil vinklad 70 140
1 SMS X-panel 605 mm 160 160
1 SMS FlatscreenTH T A/S PL051001 300 300
4 SMS Flatscreen LST Kit slv FS040011 65 260

SUMMA: 655 920
Koncept 3 Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

1 4-kantsaluprofil 300 300
2 SMS Flatscreen L 3D Alu/Slv FS040014 265 530
1 SMS X-panel 605 mm 160 160
1 SMS FlatscreenTH T A/S PL051001 300 300
2 SMS Flatscreen LST Kit slv FS040011 65 130

SUMMA: 1090 1420

Koncept 4 Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

1 Norcan aluprofil 100 100
2 SMS Flatscreen L 3D Alu/Slv FS040014 265 530
1 SMS X-panel 605 mm 160 160
1 SMS FlatscreenTH T A/S PL051001 300 300
2 SMS Flatscreen LST Kit slv FS040011 65 130

SUMMA: 890 1220
Koncept 5 Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

4 SMS Flatscreen L 3D Alu/Slv FS040014 265 1060
2 SMS Flatscreen WL ST A/S FS000400-P2 90 180

SUMMA: 355 1240

Koncept 6 Antal Produktnamn Art. No Inpris (SEK) Tot. Inpris (SEK)

2 SMS Flatscreen L 3D Alu/Slv FS040014 265 530
1 Norcan aluprofil  1000mm 50
2 SMS M/L pelare 90 180
4 SMS Flatscreen LST Kit slv FS040011 65 260

SUMMA: 470 970

Konstnadsberäkning

Genom	  a(	  hämta	  priserna	  för	  de	  ingående	  SMS	  standardkomponenterna	  i	  varje	  koncept	  samt	  genom	  
uppska(ning	  och	  genom	  a(	  ta	  in	  offertpriser	  på	  delar	  som	  behöver	  ?llverkas	  kan	  en	  rela?vt	  bra	  
kostnadsberäkning	  för	  varje	  projekt	  göras.	  Nedan	  redovisas	  en	  sammanställning	  av	  kostnadsberäkningen.	  	  



Bilaga 10.1: FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  1
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroK Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroK Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaKning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare BroK Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiKbalk	  skärmarm BroK Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiKbalk	  skärmarm UtmaKning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐pelare BroK Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐pelare UtmaKning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Viss	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroK Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroK Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaKning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare BroK Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
MiKbalk	  skärmarm BroK Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
MiKbalk	  skärmarm UtmaKning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐pelare BroK Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐pelare UtmaKning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäK	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aK	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aK	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  



Bilaga 10.2: FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  2a/b
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroN Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroN Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaNning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare BroN Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiNbalk	  skärmarm BroN Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiNbalk	  skärmarm UtmaNning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
YNerbalk BroN Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
YNerbalk UtmaNning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Viss	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroN Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroN Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaNning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare BroN Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
MiNbalk	  skärmarm BroN Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
MiNbalk	  skärmarm UtmaNning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
YNerbalk BroN Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
YNerbalk UtmaNning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäN	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aN	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aN	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  



Bilaga 10.3:FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  3
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Viss	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm BroL Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäL	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aL	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aL	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  



Bilaga 10.4:FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  4
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Viss	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm BroL Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäL	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aL	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aL	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  



Bilaga 10.5:FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  5
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Sta3vpelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Sta3vpelare BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
3D-‐arm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Hög	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
Sta3vpelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
Sta3vpelare BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
3D-‐arm UtmaLning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäL	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aL	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aL	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  



Bilaga 10.6:FMEA

Felanalys
©	  Andreas	  Nilsson,Andreas	  Rantala,	  Chris3an	  
Liljendahl,	  Daniel	  Gustafsson,	  Lucas	  Edwardsson,	  
Mikael	  Järvin

Koncept	  6
Del	  1
Komponent Fel Konsekvens Orsak
Fot Tippar Trasiga	  skärmar,	  personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Fot BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
Skärmarmsfäste UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare Deforma3on Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
X-‐pelare BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
YLerbalk BroL Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad
YLerbalk UtmaLning Trasiga	  skärmar.	  Personskada Felmonterad,	  feldimensionerad,	  fel3llverkad

Del	  2
Komponent Fel Sannolikhet Allvarlighetsgrad Upptäcktssannolikhet Rekomenda3on
Fot Tippar Hög	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Åtgärdas	  om	  möjligt
Fot BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
Skärmarmsfäste UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare Deforma3on Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs
X-‐pelare BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm BroL Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Fel	  som	  all3d	  uppmärksammas Ingen	  åtgärd	  krävs
MiLbalk	  skärmarm UtmaLning Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
YLerbalk BroL Låg	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Normal	  sannolikhet	  för	  upptäckt	   Ingen	  åtgärd	  krävs
YLerbalk UtmaLning Mycket	  liten	  sannolikhet	  för	  fel Olycksrisk	  under	  speciella	  omständigheter	  eller	  utebliven	  funk3on Viss	  sannolikhet	  för	  upptäckt Ingen	  åtgärd	  krävs

Felanalys	  
1.	  Välj	  komponenter	  som	  skall	  analyseras.	  Om	  komponenten	  ej	  
finns	  i	  listan,	  fyll	  antningen	  på	  listan	  för	  återkommande	  
komponenter,	  eller	  skriv	  direkt	  i	  rutan.	  
2.	  Välj	  fel	  som	  kan	  uppstå	  på	  komponenten.	  Om	  fel	  ej	  finns	  i	  listan,	  
följ	  ovanstående	  förklaring.	  
3.	  Fyll	  i	  konsekvens	  som	  felet	  kan	  orsaka.	  
4.	  Fyll	  i	  orsaken	  3ll	  felet.	  

För	  djupare	  analys,	  fortsäL	  med	  del	  2.	  Komponenterna	  och	  felen	  
från	  del	  1	  följer	  automa3skt	  med	  3ll	  del	  2.	  
1.	  Välj	  i	  listen	  sannolikheten	  för	  aL	  felet	  inträffar.	  
2.	  Välj	  i	  listen	  allvarlighetsgraden	  på	  felets	  konsekvens.	  
3.	  Välj	  i	  listen	  hur	  stor	  sannolikhet	  det	  är	  aL	  felet	  upptäcks	  om	  det	  
uppstår.	  

Rekomenda3onerna	  som	  ges	  skall	  ses	  som	  en	  vägledning,	  vid	  
allvarlig	  risk	  för	  personskada	  skall	  felet	  utvärderas	  vidare	  även	  om	  
det	  sammanlagt	  ges	  godkänt.	  
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En	  metod	  för	  aA	  kontrollera	  vilka	  procedurer	  och	  händelser	  som	  påverkar	  vad	  är	  Ishikawadiagrammet.	  Metoden	  
utvecklades	  första	  av	  Kaoru	  Ishikawa	  som	  verktyg	  för	  aA	  underläAa	  problemsökning	  i	  designer	  och	  
konstruk&oner	  och	  för	  aA	  iden&fiera	  vilka	  processer	  som	  orsakar	  problemen.	  EA	  annat	  namn	  för	  samma	  verktyg	  
är	  fiskbensdiagram	  vilket	  kommer	  sig	  av	  utseendet	  på	  diagrammet.	  Huvudproblemet	  kan	  symboliseras	  av	  
fiskhuvudet,	  de	  poten&ella	  problemkategorierna	  är	  benstrukturen	  och	  problemens	  orsaker	  är	  revbenen.	  	  

Koncept	  1-‐6	  

Bilaga 11: Ishikawa-diagram 

Ishikawa-‐diagram	  



Bilaga 12: Sammanställningsritning 

	  



Bilaga 13: Utdrag ur SMS katalog 2010


