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Sammanfattning 
 
Det eskilstunabaserade företaget Eskilstuna Elektronikpartner vill visa upp sin nya produkt 
vinkelgivaren. Vinkelgivaren monteras på gräv- eller kranfordon och kan sedan mäta vinkeln 
på dessa emot gravitationskraften. Det unika med den här vinkelgivaren är att den kan räkna 
bort skakningar och vibrationer som sker när dessa fordon arbetar. 
För att visa att vinkelgivaren fungerar vill företaget montera den på en leksaksgrävmaskin för 
att demonstrera för potentiella kunder. Problemet är dock att en leksak inte beter sig på 
samma sätt som en riktig grävmaskin. 
Med hjälp av flera produktutvecklingsverktyg har vi tre studenter utvecklat en produkt som 
simulerar vibrationer och skakningar i leksaksgrävmaskinen. 
Vi har också gjort en attraktiv monter att ställa maskinen på. 
Resultatet är två produkter färdiga att användas. En simulator och en monter. 
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1. Inledning 
Rapporten är resultatet av mitt examensarbete för kandidatexamen i innovationsteknik med 
inriktning industridesign på Mälardalens Högskola. 
I projektet har vi använt oss av de produktutvecklingsverktyg som vi under våra studieår har lärt 
oss att använda. Fokus har legat dels på produktens funktion och dels på formgivning och 
tilltalande design.  
Detta uppdrag tilldelades oss den 25 mars 2009. 
Uppdragsgivare har varit Eskilstuna Elektronikpartner (EEP). De är ett eskilstunabaserat företag 
som arbetar med kundanpassade lösningar inom elektronik till främst industriföretag.  
EEP har utvecklat en vinkelgivare som mäter av vinkeln på grävmaskiners\kranfordons arm med 
jordgravitationen som referens. Det unika med den här vinkelgivaren är att den klarar att räkna 
bort de vibrationer som uppstår när grävmaskinen är i rörelse. Den visar alltså en mycket 
tillförlitlig bild av denna vinkel. 
För att demonstrera vinkelgivaren har EEP skaffat en radiostyrd leksaksgrävsmaskin i vilken de ska 
montera vinkelgivaren. Den ska sedan visas upp på mässor. För att leksaksgrävmaskinen ska bete 
sig som en riktig grävmaskin, krävs det att den vibrerar på ett liknande sätt som en fullskalig 
maskin hade gjort. Detta för att demonstrera att vinkelgivaren klarar att filtrera bort dessa 
vibrationer. 
 
Uppdraget har därför varit att ta fram en idé om hur dessa vibrationer ska skapas i 
leksaksgrävmaskinen. 
På eget bevåg har vi studenter i gruppen breddat uppdraget till att även göra en monter att visa 
upp grävmaskinen i. Detta för att vi var eniga om att inkludera mer formgivning och design i 
uppdraget och för att vi är säkra på att detta skulle vara till EEPs favör vid en demonstration. För 
att försäkra oss om att våra idéer exekverades på det sätt som vi tänkt oss, beslutade vi att gå ett 
steg längre. Istället för att lämna idé och ritningsunderlag till EEP, kommer vi att tillverka 
produkterna i skolans verkstad. 

2. Syfte och mål 
Syftet är att ta fram en färdig lösning som gör att EEPs leksaksgrävmaskin vibrerar så att deras 
vinkelgivare kan demonstreras på ett bra sätt. Demonstrationsmontern som grävmaskinen ska 
visas på ska ha ett modernt, intressant utseende som plockar upp lite av EEPs formspråk. 
Resultatet presenteras färdigbyggt och klart att användas. 
Syfte och mål är också att vi i projektgruppen ska lära oss och skärpa vårt kunnande i 
produktutveckling. 

3. Projektdirektiv 
Introduktion till Vinkelgivaren och Grävmaskinen 
 
Givaren är en elektronisk vinkelgivare med 4-20mA utgång. Givaren innehåller en kiselsensor som 
använder jordgravitationen som referens. Givaren fungerar inom temperaturområdet -40°C till 
+85°C1. 

                                                 
1
  

http://www.elektronikpartner.se/sve_prodr.html
 



Den klarar att räkna bort de skakningar som sker när 
information finns i bilaga 14

 
Vinkelgivaren  

 
Grävmaskinen i skala 1:12, 
kör framåt, bakåt, höger, vänster och 
Längd: 740 mm, Bredd: 220 mm, Höjd: 490 mm, Batteripack: Ni
6LR6/9 V2. Mer DETAljerad information om grävmaskinen finns i bilaga 15.
 
Uppdraget 
För att Eskilstuna Elektronikpartn
den demonstreras i rätt miljö
kommer att bli utsatt för i den skarpa verkligheten. För att visa att vinkelgivaren är menad att 
sitta på grävmaskiner, har EEP valt att visa detta genom att montera vinkelgivaren på en 
leksaksgrävmaskin. 
Problemet är att leksaksgrävmaskinen inte vibrerar och 
ska vi lösa genom att finna en mekanisk lösning. De
”svängningssimulatorn”. 
 
 
 

Vi ska få grävmaskinen att vibrera
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Den klarar att räkna bort de skakningar som sker när t.ex. en grävmaskin arbetar.
4. 

   
 Grävmaskinen 

i skala 1:12, är lättkörd och fungerar som en riktig gör. Med alla fu
r framåt, bakåt, höger, vänster och snurra på tornet. Är även utrustad med belysning. 

Längd: 740 mm, Bredd: 220 mm, Höjd: 490 mm, Batteripack: Ni-Mh 7,2 V 600 mAh, Laddare. 
Mer DETAljerad information om grävmaskinen finns i bilaga 15. 

För att Eskilstuna Elektronikpartner ska kunna visa upp sin vinkelgivare på mässor krä
miljö. Den blir därför utsatt för sådana krafter som liknar dem som den 

kommer att bli utsatt för i den skarpa verkligheten. För att visa att vinkelgivaren är menad att 
sitta på grävmaskiner, har EEP valt att visa detta genom att montera vinkelgivaren på en 

Problemet är att leksaksgrävmaskinen inte vibrerar och skakar på samma sätt som en riktig. Detta 
genom att finna en mekanisk lösning. Den mekaniska lösningen kallar vi 

Vi ska få grävmaskinen att vibrera 

 
http://www.hobbex.se/p/productmenu,12.135/pid,4157/t/product.html

 

 

n grävmaskin arbetar. Detaljerad 

. Med alla funktioner såsom 
snurra på tornet. Är även utrustad med belysning.  

Mh 7,2 V 600 mAh, Laddare. 
 

er ska kunna visa upp sin vinkelgivare på mässor krävs det att 
utsatt för sådana krafter som liknar dem som den 

kommer att bli utsatt för i den skarpa verkligheten. För att visa att vinkelgivaren är menad att 
sitta på grävmaskiner, har EEP valt att visa detta genom att montera vinkelgivaren på en 

på samma sätt som en riktig. Detta 
n mekaniska lösningen kallar vi 
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I uppdraget lade vi även till uppgiften att göra en snygg och presentabel monter att visa upp 
leksaksgrävskopan med vinkelgivaren på. Detta tillägg har givetvis godtagits av EEP. 

 
 
Direktiv på utförandet av svängningssimulatorn lyder som följer: 
 

• Skapa periodiska svängningar 
• Passande design 
• En kvantitet av 1 styck 
• Kostnader ska hållas så låga som möjligt 
• Hålla låg ljudnivå 
• Vara portabel 
• Möjlighet att anslutas till strömkälla 
• Reservdelar ska kunna bytas ut 
• Kunna transporteras i personbil av kombimodell 
• Ska inte vara svår att manövrera 

 
 
Direktiv på utförandet av presentationsmontern: 
 

• Få plats i personbil av kombimodell (max 1,5 * 1,5 meter) 
• Ha en modern design som lockar till besök. 
• Design som kan härledas till EEP 
• Vara portabel 
• Vara stabil 

 

 
 

 

 

 

? Monter 
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4. Problemformulering 
Här sammanfattas uppdragsbeskrivningen till en problemformulering. 

 
Vi ska finna en lösning som simulerar de skakningar och vibrationer som sker i en grävmaskins 
arm, i en leksaksgrävskopa. Svängningarna ska vara periodiska. Vi ska även göra en monter som 
gör att vinkelgivaren presenteras på bästa möjliga sätt. Båda produkterna ska ha tilltalande design 
samt vara portabla. De ska vara lätta att manövrera. 

 
Projektet kommer att ge svar på den övergripande frågeställningen:  

• Hur ska vi få leksaksgrävmaskinen att skaka periodiskt? 
• Hur ska vi skapa en presentationsmonter som är portabel och estetiskt attraktiv? 
 

För att kunna besvara dessa frågor ställer vi oss dessa följdfrågor: 
• Var bör vår produkt placeras för att få vibrationerna i maskinen? 
• Vilken sorts mekanisk lösning är mest lämpad för att skapa vibrationerna? 
• Vilka funktioner är nödvändiga respektive önskvärda för produkten? Se funktionsanalys i 

bilaga 5. 
• Vilka dimensioner på presentationsmontern är optimala för att presentera vinkelgivaren 

på bästa sätt och samtidigt medge portabilitet. 
• Vilka funktioner är nödvändiga respektive önskvärda för en monter? Se funktionsanalys i 

bilaga 6. 

5. Projektavgränsningar 

• Vi kommer att tillverka både svängningssimulator och presentationsbord i skolans 
verkstad. 

• CAD-modeller av våra lösningar kommer också att göras. 
• Projektet täcker 15 högskolepoäng och vi kommer att lägga ner minst motsvarande tid på 

arbetet. 
• Projektet kommer att redovisas i en rapport som påvisar att designprocessen som 

högskolan brukar sig av har använts. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I det här kapitlet går jag igenom de verktyg och lösningsmetoder som vi har använt oss av i 

produktutvecklingsprocessen. De handlar om att definiera problem, lösningar på dessa, 

utvärdering och planering.  

6.1 Uppstart 

Designarbetet börjar med att man försäkrar sig om målsättningarna och förutsättningarna för det 
uppdrag man åtagit sig. Tillsammans med uppdragsgivaren går man igenom målsättningarna för 
designprojektet, vilka problem som skall lösas, vilka resurser och andra förutsättningar som finns, 
vad resultatet ska omfatta och vem som ska göra vad. 
Detta är ett väldigt viktigt steg eftersom det är ett sätt att aktivt minska missförstånd och att 
undvika att projektet tar en annan riktning än vad uppdragsgivaren tänkt sig. Det här steget 
resulterar i ett dokument som heter Projektbeskrivning3. 

 

6.2. Kravspecifikation 

För att ta reda på förutsättningar och målsättning för den planerade produkten gör man en 
kravspecifikation. Detta för att strukturera och dokumentera krav och kundbehov såsom tekniska 
funktioner, formspråk och ergonomi. Man går också igenom problem och risker med den produkt 
man håller på att utveckla. Dokumentet som blir av detta kallas kravspecifikation och används 
både som mål för designarbetet och som facit vid utvärderingen. Om ett konceptförslag inte 
uppfyller de primära kraven i kravspecifikationen har det inget värde i sin nuvarande form. Det är 
viktigt att inte precisera funktionskraven för mycket eftersom det kan begränsa det kreativa 
utrymmet vid idégenereringen. Kravspecifikationen är ett levande dokument som man kan ändra  
under arbetets gång. Kravspecifikationen är som helhet ett dokument där man på ett strukturerat 
sätt kan se vilka krav som kommer att tillfredsställa kunden4. 

                                                 
3 Larsson, Ove. (1995) Handbok i projektarbete. Semcon och Liber-Hermods AB. 
4
 
Österlin, Kenneth. (2007) Design i fokus för produktutveckling. Liber AB.
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6.3 Funktionsanalys 

Det är viktigt att klargöra vilket som är huvudsyftet hos den produkt man ska utveckla. Detta för 
att vara säker på vad man ska lägga krutet på i produktutvecklingsprocessen. Målet med en 
funktionsanalys är att bryta ner uppgiften i termer och se vilka funktioner produkten ska uppfylla.  

Huvudfunktionen är själva anledningen till att produkten faktiskt tas fram. Utan huvudfunktion 
fyller den inte sitt syfte. De funktioner som bidrar till att huvudfunktionen uppfylls kallas 
delfunktioner. De funktioner som är viktiga, men som nödvändigtvis inte stöder huvudfunktionen 
kallas stödfunktioner.  

Funktionerna beskriver man sedan kortfattat med ett verb och ett substantiv, till exempel ”medge 
slagtålighet”. 

För visa funktionsanalysen på ett bra sätt, gör man ett så kallat funktionsträd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsträd 

 

Funktionerna bildar en trädstruktur efter en hierarki med huvudfunktionen överst. 
Funktionsträdet visar tydligt hur funktionerna samverkar. Följer man funktionsträdet nerifrån och 
upp, får man svaret på ”varför?”.  Åt andra hållet ser man ”hur?”. I funktionsträdet ser man 
tydligt vilka funktioner som behöver lösas.  

 

Huvudfunktion 

Delfunktion 1 

Delfunktion 3 

Stödfunktion 
2 

Stödfunktion 
1 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 

Delfunktion 2 

Delfunktion 4 

Varför? 

Hur? 
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6.4 QFD (Quality Function Deployment) 

Produktutveckling handlar om fokus på kunden och användarna. Med en QFD-analys kan man 
definiera vilka kundkrav och marknadskrav som är viktigast för den produkt man gör. Utifrån de 
krav man erhållit av kunden, viktar man dessas betydelse för produkten. Kraven bedöms i 
förhållandet till produktens egenskaper. Detta leder till mätbara mål som man använder som stöd 
i produktutvecklingsprocessen. QFD är också bra på så vis att man kan jämföra den egna 
produkten med existerande produkter. QFD-analysen visar på ett lättöverskådligt sätt vilka 
produktegenskaper som är viktigast och vad som är viktigast för kunden5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabell för QFD 

6.5 Brainstorming 

I projektets början bör man inte rikta in sig på första bästa idé som kommer upp. Därför är 
brainstorming en bra metod. Syftet med metoden är att få fram ett så stort antal idéer och förslag 
som möjligt. Det går till så att en grupp på tre till sex personer lägger fram alla idéer man kan 
komma på. Stämningen i gruppen ska vara uppsluppen och öppensinnad. Kritik är förbjuden och 
inga idéer anses vara för galna eller ogenomförbara. Faktum är att sådana idéer eftersträvas. 

                                                 
5
 
Gustafsson, Anders. (1998) QFD Vägen till nöjdare kunder I teori och praktik. Studentlitteratur.

  

Samband 

Teknisk jämförelse 

     Vad 
Marknadskrav 

Hur 
Produktegenskaper 

Tekniska samband 

Konkurrent- 
jämförelse 

V
ik

tn
in

gs
kr

av
 

Egenskapsvikt 

Målvärde, egenskaper 
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Även galna idéer kan bära med sig något bra som senare kan användas eller kombineras med 
andra förslag. En nackdel kan vara att brainstorming kan kännas ostrukturerad. 

 

6.7 Pughs matris 

När man har kommit fram till ett antal koncept som man anser vara gångbara så måste man 
utvärdera dem för att se vilket som är bäst. Med hjälp av Pughs matris kan man utvärdera 
koncept och matrisen visar ett mycket lättöverskådligt resultat där man tydligt ser vilket koncept 
man ska gå vidare med. Metoden bygger på att koncept och de krav som kommer från QFD eller 
kravspecifikation placeras i en värderingsmatris, där man för varje koncept värderar hur bra 
konceptet uppfyller kraven. Om kravet uppfylls skriver man +1 i matrisen, uppfylls kanske kravet 
skriver man 0. Uppfylls inte kravet skriver man -1. Det koncept som får högst poäng är det 
koncept som bäst besvarar kundens krav. 

 

6.7 FMEA (Failure modes and effect analysis) 

FMEA - Failure mode and effects analysis, används för att hitta felorsaker, felkonsekvenser och 
felsätt utifrån en given produkts funktion. Det är viktigt att noggrant gå igenom risker och 
riskernas konsekvenser innan produkten tas i produktion. På så sätt kan man åtgärda eventuella 
säkerhetsrisker och därmed spara tid och pengar. Man värderar Felsannolikhet F, 
allvarlighetsgrad A och upptäckssannolikhet U och får genom att multiplicera dessa tre ett värde 
(risktal), RPN (Risk Priority Number). Överstiger risktalet 150 RPN bör åtgärder vidtas.  
I analysen identifierar och utvärderar man möjliga fel och risker som kan finnas i produkten. Med 
hjälp av analysen ser man vilka risker som finns, hur allvarliga de är samt hur de ska förebyggas. 
FMEA-dokumentet kan senare användas vid eventuell vidareutveckling av produkten och därmed 
kan man förebygga risker och skador ännu mer6. 

6.8 Modellering i CAD 

CAD är en förkortning för computer-aided design7. Att göra en modell i CAD innebär att man gör 
en modell i ett CAD-program i datorn. Modellen är oftast i 3d. Styrkan hos CAD-modeller är att 
den på ett exakt sätt kan återge komplicerade former och mått. Detta är mycket värdefullt 
eftersom man redan innan man tillverkat prototyp kan få en mycket exakt bild över hur 
produkten kommer att se ut8. I detta projekt kommer vi att använda oss av programmet Solid 
Works. 

6.9 Gantt-schema 

Planering är viktigt när man arbetar med projekt. I ett Gantt-schema bryter man ner projektet i 
aktiviteter som går parallellt eller linjärt efter varandra. Schemat visar hur många mantimmar 
man tänkt avsätta för varje aktivitet i processen, samt utfallet hur många timmar varje steg 
verkligen har tagit. 

                                                 
6
 
Britsman, Claes- Lönnqvist, Åke. Ottosson, Sven Olof. (1993) Handbok i FMEA Failure Mode and Effect Analysis. Förlags AB 

Industrilitteratur.
 

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/CAD
 

8
 
Österlin, Kenneth. (2007) Design i fokus för produktutveckling. Liber AB.
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

 
Här visar jag i kronologisk ordning hur vi har arbetat med produktutvecklingsprocessen. Eftersom 

två olika produkter ska utvecklas, så är lösningsmetodiken indelad i rubrikerna 

”Svängningssimulatorn” och ”Montern” för att överskådligt visa hur vi har gått till väga med 

respektive produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Uppstart 

När vi initialt tilldelades uppdraget framgick inte särskilt väl vad vår uppgift var. För att få klarhet i 
detta ordnades ett möte med Eskilstuna Elektronikpartners (EEP) Jimmy Hogbrink och Mikael Joki 
som också var våra kontaktpersoner på företaget. Även vår handledare Håkan Mattsson deltog. 
Mötet arrangerades i EEPs lokaler där Jimmy och Mikael berättade vad vårt uppdrag gick ut på 

Utgångspunkt 
Ganttschema 
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Kravspcifikation 
Funtionsanalys 

QFD 
 

Koncept och visualisering 
Brainstorming 
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Koncept 

 

Utvädering och konceptval 
Pughs matris 

CAD 
 

Justering och genomförande 
FMEA 

Konstruktion 
Tillverkning 

 

Uppföljning och utvärdering 
PIPS 
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och vad de förväntade sig av oss. De berättade också om deras företag, vad vinkelgivaren var för 
något och hur man tänkt visa den på mässor med hjälp av en leksaksgrävmaskin. 
EEP ville att vi skulle komma med ett förslag om hur man kan få grävmaskinen att vibrera på ett 
sätt som liknar vibrationerna hos en riktig grävmaskin som gräver. Dessa vibrationer skulle 
dessutom vara periodiska, det vill säga att de svänger med samma frekvens hela tiden. Förslaget 
skulle redovisas med ritningar som EEP sedan kunde lämna in för tillverkning. 
Efter mötet skrev vi i gruppen en projektbeskrivning för att klargöra att EEP och gruppen hade 
ömsesidig förståelse för uppdraget. 
Projektbeskrivningen godkändes av EEP, men den har kommit att ändras eftersom.  
Vi i gruppen beslutade att även göra ett presentationsbord, en slags monter att visa grävmaskinen 
och vinkelgivaren i. Dokumentet kan ses i bilaga 2. 

7.2 Kravspecifikation 

För att försäkra oss om förutsättningar och målsättning för designuppdraget gjorde vi en 
kravspecifikation. Denna har vi använt oss utav under hela utvecklingsprocessen som facit och för 
att kontrollera att processen har gått i rätt riktning. 

Svängningssimulatorn 
Det kompletta dokumentet för kravspecifikationen finns som bilaga 3.  
Simulatorns specifikationer är: 
 
• Skapa periodiska svängningar 
• Ha modern design (om den kommer att synas) 
• Kvantitet om 1 styck 
• Kostnaderna ska hållas så låga som möjligt 
• Ha låg ljudnivå 
• Produkten ska få plats i en personbil 
• Ska kunna bäras 
• Ha på/av-funktion 
• Ska passa in i demonstrationsmiljön (med monter och grävmaskin) 

Montern 
Det kompletta dokumentet för kravspecifikationen finns som bilaga 4.  
Monterns kravspecifikation är som följer: 
 
• Ha modern design som lockar till besök 
• Vara portabel 
• Vara stabil 
• Kvantitet om 1 styck 
• Kostnaderna ska hållas så låga som möjligt 
• Ska få plats i en personbil (max 150 cm * 150 cm) 
• Ha en design som kan härledas till Eskilstuna Elektronikpartner. 

 

7.3 Brainstorming 

Brainstorming har varit ett återkommande inslag i vår utvecklingsprocess. Detta för att minska 
risken att någon idé får företräde innan andra idéer ventilerats. 
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Efter att vi försäkrat oss om vilka krav som ställs på produkterna, hade vi redan flera utkast till 
lösningar i våra huvuden. Därför inleddes första fasen av brainstorming. Vi skrev upp alla idéer vi 
kom på samt skissade för att visa varandra tankegångar och förslag.  
 
Problemet låg i att svängningarna som ska skapas av simulatorn ska vara periodiska. Detta gör att 
en slags elmotor vore den ideala kraftkällan för att skapa dem, eftersom den roterar med samma 
varvtal hela tiden. 
Vi beslutade oss för att en elmotor är det optimala att använda sig av när det gäller 
svängningssimulatorn. Den går även förhållandevis tyst. 
Med detta i våra minnen, gick vi vidare till funktionsanalysen. 

7.4 Funktionsanalys 

Svängningssimulatorn 
Huvudfunktion 
Vår produkts huvudfunktion är att skapa periodiska vibrationer eller såkallade svängningar i 
grävmaskinens arm. 
 

• Medge periodiska svängningar är alltså produktens huvudfunktion.  
 

Delfunktion 
Vad krävs för att huvudfunktionen ska uppfyllas? 
Eftersom svängningarna ska vara periodiska krävs någon slags motordrift för att garantera att 
svängningarna blir just periodiska. För att få en motor att gå behövs dessutom strömförsörjning. 
För att kunna använda sig av en elmotor måste denne även kunna fästas någonstans. 
 

• Medge motordrift 

• Äga strömförsörjning  
• Äga möjlighet att fästas  
 

 Dessa är därför delfunktioner som gör att huvudfunktionen uppfylls.  
 

Stödfunktion 
Eftersom produkten kommer att medverka på mässor är det nödvändigt att produkten är smidig 
att använda. Fokus vid uppvisning ska ligga på vinkelgivaren, inte på vår produkt, därför är det 
viktigt att den har ett utseende som är diskret och tar liten plats. En på och av-funktion är också 
viktig för att vår produkt ska kunna stängas av och inte tömma strömkällan. Medge justering av 
styrka på vibrationerna är önskvärt för att kunna justera dem efter eget behag. Hållbarhet och låg 
ljudnivå är givetvis önskvärda funktioner. 
 

• Medge smidig användning 

• Äga diskret utseende 

• Äga liten plats 

• Äga på/av-funktion 

• Medge justering av styrka 

• Medge hållbarhet 

• Medge låg ljudnivå 

 
För att skapa periodiska svängningar/vibrationer i grävmaskinen eftersträvar vi alltså någon slags 
motorkraft med smart strömförsörjning. Det hela ska ta liten plats, ha möjligheter att fästas och 
vara smidigt att använda. 
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 Funktionsträd för svängningssimulatorn. Funktionsanalysen i sin helhet kan ses i bilaga 5. 

 

 

 

 Montern 

Huvudfunktion 
Monterns huvudfunktion är att den måste vara portabel. Detta kan låta konstigt, men om inte 
montern kan transporteras i en personbil, så har den inget syfte. Det spelar alltså ingen roll hur 
estetiskt tilltalande montern är om den inte kan transporteras till mässor. 
 

• Medge portabilitet 

 

Delfunktion 
Vad krävs för att huvudfunktionen ska uppfyllas? 
Dels måste montern ha låg vikt så att den kan bäras och dels måste den ha en storlek som gör att 
den kan transporteras i en personbil. Detta var viktigt och nämns i direktiven från EEP. För att få 
en låg vikt så bygger man med fördel montern i lätta material. 
 

• Äga låg vikt 

• Medge storleksbegränsning 

• Inneha lätt material 

Periodiska 
svängningar 

Strömförsörjning 

Smidig 
användning 

Diskret 
utseende Hållbar-

het 

Låg 
ljudnivå 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 

Motordrift 

Möjlighet att 
fästas 

Liten 
plats 

På/av-
funktion 

Justering 
av styrka 
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Stödfunktion 
En god design är nödvändigt eftersom montern ska representera företaget EEP. Montern måste 
kunna hålla för grävmaskinens tyngd. Det är viktigt att montern visas upp så att åskådare förstår 
vilket företag den representerar och vad de vill presentera. Montern måste vara tålig och hållbar 
eftersom den kan komma att användas fler gånger. Önskvärt är att montern är smidig att använda 
och att den är lätt att montera upp där den är avsedd att stå. Det skadar heller inte om den 
uttrycker miljömedvetenhet. 
 

• Medge smidig användning 

• Uttrycka miljövänlighet 

• Äga god design 

• Medge hållbarhet 

• Uttrycka förståelse 

• Medge hållbarhet 
 

 

 

 

 

  

Portabilitet 

Låg vikt 

Lätt material 

Belastnings- 
förmåga 

Hållbarhet 

God design Förståelse 

Storleksbegränsning 

Smidig 
användning 

Miljövänlig 
 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 

 Funktionsträd för montern. Funktionsanalysen i sin helhet kan ses i bilaga 6. 

 



7.5 Omvärldsanalys 

Svängningssimulatorn 
När vi kände oss säkra på vilka 
omvärldsanalys för att se vilka befintliga produkter på marknaden som uträttade liknande saker 
som den produkt vi ska göra. Via sökmotorn Google samt besök i prylbutikerna Hobbex och 
Teknikmagasinet hittade vi produkter som får saker att vibrera eller vibrerar själva. Vi gjorde en 
lätt undersökning av produkternas mekaniska lösningar för att se om lösningarna skulle kunna 
tillämpas på vår produkt. De produkter som undersöktes var:

 
• Cot Rocker – Elektr

automatiskt. 
• Londa slipmaskin –

vibrerande yta av sandpapper på undersidan.
• Vibratorplatta Abilica Vibro

som man står på. 
• Gyroboll Powerball 
 

Dessa produkters lösningar bedöms i nästa steg, QFD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cot Rocker 

 
Ablica Vibro, vibratorplatta
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När vi kände oss säkra på vilka funktioner som var viktigast i vår produkt, gjorde vi en 
omvärldsanalys för att se vilka befintliga produkter på marknaden som uträttade liknande saker 
som den produkt vi ska göra. Via sökmotorn Google samt besök i prylbutikerna Hobbex och 

hittade vi produkter som får saker att vibrera eller vibrerar själva. Vi gjorde en 
lätt undersökning av produkternas mekaniska lösningar för att se om lösningarna skulle kunna 
tillämpas på vår produkt. De produkter som undersöktes var: 

Elektroniska fötter att sätta under bebisars sängar så att de vaggas 

– Traditionell handhållen slipmaskin. Som en större datormus med 
vibrerande yta av sandpapper på undersidan. 
Vibratorplatta Abilica Vibro – Träningsredskap som består av en vibrerande plattform 

Gyroboll Powerball – Leksak, en vibrerande boll 

Dessa produkters lösningar bedöms i nästa steg, QFD-analysen. 

 

 
Londa Slipmaskin 

 
torplatta 

Powerball - gyroboll 

funktioner som var viktigast i vår produkt, gjorde vi en 
omvärldsanalys för att se vilka befintliga produkter på marknaden som uträttade liknande saker 
som den produkt vi ska göra. Via sökmotorn Google samt besök i prylbutikerna Hobbex och 

hittade vi produkter som får saker att vibrera eller vibrerar själva. Vi gjorde en 
lätt undersökning av produkternas mekaniska lösningar för att se om lösningarna skulle kunna 

oniska fötter att sätta under bebisars sängar så att de vaggas 

Traditionell handhållen slipmaskin. Som en större datormus med 

tår av en vibrerande plattform 
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Montern 
Vi vill göra en monter som lockar till besök och som ser intressant ut. Efter att ha tittat på olika 
montrar i butiker, fastnade vi för något vi såg i en hobbybutik. En slags större monter för att visa 
upp modelljärnväg och tåg samt dess tillbehör. Montern bestod av ett bord där man byggt upp en 
detaljrik miljö som modelltågen åkte omkring i.  
Denna monter tyckte vi var intressant att titta på och den lockade även människor till att titta på 
den. 
 
 

 

 

 

 

7.6 QFD (Quality Function Deployment) 

 
Svängningssimulatorn 

För att säkerställa att vår produkt kommer att uppfylla de krav som EEP ställer på den, gjorde vi 
en QFD-analys. Med analysen skaffade vi en uppfattning om vilka egenskaper och krav som är 
viktigast för vår produkt.  
Vi började med att lista marknadskraven som vi fått från kravspecifikationen samt 
funktionsanalysen. Marknadskraven viktades sedan beroende av hur viktiga de var för att 
produkten ska fylla sitt syfte och göra kunden nöjd. 
 

• Skapa periodiska svängningar 
• Justering av styrka 
• På/av-funktion 
• Möjlighet att fästas 
• Tillverkningsvänlig 
• Möjlighet till anslutning till strömkälla 
• Passa in med demonstrationsmiljön 
• Låg kostnad 
• God design 
 

Viktningen baserad på projektbeskrivningen och funktionsanalysen visade att skapa periodiska 

svängningar, På/av-funktion, möjlighet till anslutning till strömkälla, passa in med övrig 

demonstrationsmiljö och ha god design var viktigast. Därefter kom Möjlighet att fästas, 

tillverkarvänlig och låg kostnad. 

Vi listade sedan produktegenskaperna utefter hur marknadskraven skulle kunna tillfredsställas. 
Sedan fyllde vi i hur viktiga var och en av dem var för marknadskraven. 

 
• Materialkvalitet 
• Form 
• Ytterdimension 
• Smidig användning 
• Ljudnivå 

 
Modelljärnväg 
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• Energiförsörjning 
• Diskret design 
• Placering 

 
Analysen visade nu att form, placering, ytterdimension, diskret design och energiförsörjning var 
det vi skulle lägga mest krut på. Detta verkade rimligt eftersom vi redan innan har sett dessa som 
betydande hörnstenar och något som måste lösas på ett bra sätt om produkten ska fungera. 
 
Analysen visar också att Cot-rocker och Gyrobollen är de av de redan existerade produkterna som 
bäst skulle passa sig för att lösa vårt problem. Denna information tar vi med oss till nästa 
brainstorming. Fullständig QFD kan ses i bilaga 7. 

Montern 
Monterns marknadskrav är: 
• Portabilitet 
• Representabel design 
• Låg kostnad 
• Mått efter överenskommelse 
• Stabilitet 
 

Viktningen visar att portabilitet, representabel design och Mått efter överenskommelse är 
viktigast enligt projektbeskrivningen.  

 
Produktegenskaperna lyder som följer: 
• Materialval 
• Form 
• Ytterdimension 
• Lätt vikt 
• Färgval 
 

QFD-analysen visar att materialval, form och ytterdimension var det viktigaste att tänka på för att 
göra montern portabel och attraktiv. Fullständig QFD kan läsas i bilaga 8. 

 

7.7 Brainstorming och Konceptgenerering 

 
Svängningssimulatorn 

Projektets idé- och konceptgenerering gjordes i tre faser.  
 
Fas 1 
Den första bestod i att åka till Elektronikpartner för att noga undersöka den radiostyrda 
leksaksgrävmaskinen som vår produkt ska integreras med. Vi provkörde den, kände på den och 
försökte uppskatta hur mycket kraft som behövdes för att få den att vibrera. Det visade sig att om 
man vippar på grävmaskinen bakifrån, så får man en mycket bra vibration i maskinens skoparm. 
Det visade sig också att om man vippar på skoparmen så får man också där en bra svängning i 
den. Detta antecknades inför nästa fas. 
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Fas 2 
Den andra fasen bestod av brainstorming där vi hade som mål att få fram så många förslag om 
hur vi bäst skulle få grävmaskinen att vibrera med periodiska svängningar, som möjligt. Metoden 
för detta var att vi skissade alla idéer vi kom på i våra block. Sedan presenterade vi dem för 
varandra. Som underlag till detta använde vi oss av den upprättade funktionsanalysen, 
kravspecifikationen samt omvärldsanalysen. Detta för att se vilka idéer som uppfyllde 
huvudfunktionen, och därmed var värda att satsa på. Efter brainstormingen samtalade vi om allas 
idéer och utkast. Synpunkter på hur de kunde förbättras lades fram. I bilaga 9 ses exempel på vår 
brainstorming. 
 
Fas 3 
Fas tre var konceptgenerering. I denna fas skapade vi olika koncept genom att kombinera, göra 
om, eller på annat sätt använda idéerna från brainstormingen. 

 
 

 
Tidiga utkast till idéer 
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Montern 
Genereringen av idéer till montern skedde också med hjälp av brainstorming. Vi tog fram en 
såkallad Moodboard för inspiration. En moodboard är en samling inspirationsbilder som 
underlättar i arbetet att skapa en känsla för produkten.  
Med underlag från de verktyg vi använt oss av i utvecklingsprocessen, skapade vi ett antal 
koncept. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Moodboard för montern 

 

  

 

 
Utkast till montern 
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7.7.1 De olika koncepten - svängningssimulatorn 

Koncepten för svängningssimulatorn finns huvudsakligen i tre kategorier. En där vibrationerna sker 
genom att bordet skakar, en där lösningen ligger inuti skopan och en där lösningen sitter 
monterad på grävmaskinens baksida. 

Spiralkolven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Lösningen Spiralkolven bygger på att på att en 
motordriven kolv som är fäst på grävmaskinens 

baksida, rör sig upp och ner. När den når sitt lägsta 

läge, tar den i marken och skjuter därmed upp 

grävmaskinen en bit. På tillbakavägen släpper den 

sedan ner maskinen igen. På detta sätt skapas 

vibrationer och svängningar i grävmaskinen. 

Inuti kolven finns ett spår där en L-formad axel löper. 

Spåret leder bara över halva kolven, så när L-axeln 

befinner sig i den tomma halvan, så släpps kolven upp 

igen 
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Gummisnurran 

 

  
 
 
 

 

  
 Kugghjulet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gummisnurran fungerar så att en motor med en slags 

propeller sitter monterad på grävmaskinens baksida. När 

propellern roterar stöter den emot marken och puttar upp 

grävmaskinen en liten bit. Detta skapar svängningar och 

vibrationer i maskinen. 
För att undvika att propellern ska förskjuta grävmaskinen i 

sidled, är ett skydd av gummi fäst runtom. Propellern kan 

löpa i gummispåret och detta gör att ingen förskjutning i 

sidled sker. 

 

Kugghjulet påminner mycket om Gummisnurran. 

En axel med gäng är monterad till en elmotor. När axeln 

roterar, driver den ett kugghjul. På kugghjulet sitter ett 

antal  läppar som var och en, när de befinner sig längst 

ned, puttar grävmaskinen en bit uppåt. När de lämnat 

nedersta läget, faller grävmaskinen tillbaka igen. För att 

undvika att maskinen förflyttar sig i sidled, finns en hasplåt 

på vilken läpparna kan glida. En fördel med Kugghjulet är 
att man kan justera hastigheten på svängningarna genom 

att addera eller ta bort läppar på hjulet.  

Kombinationen gäng och kugghjul gör dessutom att man 

får ett bra vridmoment. 
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 Snäckan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obalans bak 

 
 
 
 
 

Snäckan har fått sitt namn efter det snäckformade hjul 

som den bygger på.  

Bak på grävmaskinen sitter en dosa. I dosan driver en 

elmotor hjulet runt, hjulet skjuter då tillbaka en vikt i ett 

spår. När snäckan roterat tills den platta sidan kommer 
mot tyngdens spår, skjuts tyngden tillbaka av en fjäder. 

När tyngden rör sig fram och tillbaka skapas svängningar 

och vibrationer i grävmaskinen. 

Obalans bak är av en mycket enkel konstruktion. 

En elmotor är monterad längst bak i på grävmaskinen. 
Motorn driver ett obalanshjul som när det roterar, får 

grävmaskinen att vibrera. 
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Obalanshjulet 

 

Metallkulan 

 

Obalanshjulet fungerar som namnet antyder. 

I grävmaskinens skopa sitter en elmotor. Från motorn 

går en axel som har en tyngd längst ut. När axeln 

snurrar och tyngden roterar i skopan, kommer den att 

vibrera och skapa svängningar. 

Metallkulan bygger på att grävmaskinen står på ett 

bord. Bordet vibrerar och därmed vibrerar grävmaskinen 

också. 

Bordet är uppdelat i en bottendel och en ovandel. Mellan 

botten- och ovandel ligger metallkulor som har till 

uppgift att ta bort friktionen mellan bordsdelarna och 

därmed låta ovandelen röra sig. Vibrationerna skapas 

genom att en motor ger små rörelser åt ovandelen. 
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Vaggan 
 
 

 

Vaggan påminner om Metallkulan. Även här är 
det ett bord i två lager. Mellan lagren finns 

skenor liksom på en vagga. En elmotor ger 

bordets ovandel knuffar så att det rör sig upp och 

ned. I hörnen finns fjädrar som håller 

bordsdelarna stabila så att de inte tippar över. 

När bordets ovandel vaggar vibrerar 

grävmaskinen. 

 



7.7.1.1  Konceptutvärdering

För att bli helt och hållet säkra på v
göra en utvärdering genom Pughs matris. 
Av skolan lånade vi tekniklego, sedan åkte vi till EEP för att testa våra koncept på 
leksaksgrävmaskinen. Vi byggde våra idéer så snarlikt Legot tillät
grävmaskinen. Här visade det sig tydligt att en anordning fäst på grävmaskinens bakre del inte var 
det optimala. Istället var det ett svänghjul med obalans, placerat i skopan som visade bäst resultat 
på det oscilloskop som EEP tillhanda
instrumentet kunde vi se skopans vibrationer på ett läsbart sätt.
De lösningar som bygger på att grävmaskinen står på ett bord 
krävde större motorkraft, var mer 
och monter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legoversion av 
koncept Kugghjulet 

 
 
 
 
 

 Koncepten placerades på maskinen

 och testades med oscilloskop

 
Efter denna praktiska prövning av koncepten 
matris. QFDn visade vilka funktioner som var viktigast och vi bedömer hur varje koncept uppfyller 
dem. Som referens i Pughs matris använde vi helt enkelt de resultat som legomodellerna gav oss. 
Om konceptet uppfyllde målet gavs +1 poäng. G
målet inte uppnåddes över huvud taget gavs 

Skapa periodiska svängningar
I teorin skapar alla våra koncept periodiska svängningar i grävmaskinen. När 
visade det sig dock att en mindre elmotor inte klarade att driva många av dem i en tillräcklig 
hastighet. Enbart de två lösningarna som bygger på ett hjul som
(”Obalans bak” och ”Obalanshjulet”) gav den effekt vi förväntade oss. Vi testade att fästa ett 
obalanshjul i Lego både bak och fram på leksaksgrävmaskinen. Det visade sig att den optimala 
placeringen av motor och obalanshjul var i g
 
På/av-funktion 
Eftersom samtliga koncept bygger på anslutning till en strömkälla, så är konstruktionen för en 
på/av-funktion mycket enkel. Allt som behövs är en strömbrytare någonstans mellan strömkälla 
och elmotor. 
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Konceptutvärdering - svängningssimulatorn 

För att bli helt och hållet säkra på vilket koncept vi skulle gå vidare med nöjde vi oss inte med att 
göra en utvärdering genom Pughs matris.  
Av skolan lånade vi tekniklego, sedan åkte vi till EEP för att testa våra koncept på 
leksaksgrävmaskinen. Vi byggde våra idéer så snarlikt Legot tillät och testade dem på 
grävmaskinen. Här visade det sig tydligt att en anordning fäst på grävmaskinens bakre del inte var 
det optimala. Istället var det ett svänghjul med obalans, placerat i skopan som visade bäst resultat 
på det oscilloskop som EEP tillhandahöll. Oscilloskopet var kopplat till grävmaskinens skopa och i 
instrumentet kunde vi se skopans vibrationer på ett läsbart sätt. 
De lösningar som bygger på att grävmaskinen står på ett bord kunde vi avvisa ganska
krävde större motorkraft, var mer högljudda samt hade störst inverkan på demonstrationsmiljö 

Mätning med oscilloskop

Koncepten placerades på maskinen 

och testades med oscilloskop 

Efter denna praktiska prövning av koncepten kompletterade vi genom utvärdering enligt Pughs 
matris. QFDn visade vilka funktioner som var viktigast och vi bedömer hur varje koncept uppfyller 

Som referens i Pughs matris använde vi helt enkelt de resultat som legomodellerna gav oss. 
ppfyllde målet gavs +1 poäng. Gavs ett undermåligt resultat gavs 0 poäng. Om 

målet inte uppnåddes över huvud taget gavs -1 poäng. Fullständig Pughs matris 

Skapa periodiska svängningar 
I teorin skapar alla våra koncept periodiska svängningar i grävmaskinen. När 

dock att en mindre elmotor inte klarade att driva många av dem i en tillräcklig 
hastighet. Enbart de två lösningarna som bygger på ett hjul som snurrar med en obalans 
(”Obalans bak” och ”Obalanshjulet”) gav den effekt vi förväntade oss. Vi testade att fästa ett 
obalanshjul i Lego både bak och fram på leksaksgrävmaskinen. Det visade sig att den optimala 
placeringen av motor och obalanshjul var i grävmaskinens skopa. 

Eftersom samtliga koncept bygger på anslutning till en strömkälla, så är konstruktionen för en 
funktion mycket enkel. Allt som behövs är en strömbrytare någonstans mellan strömkälla 

ilket koncept vi skulle gå vidare med nöjde vi oss inte med att 

Av skolan lånade vi tekniklego, sedan åkte vi till EEP för att testa våra koncept på 
och testade dem på 

grävmaskinen. Här visade det sig tydligt att en anordning fäst på grävmaskinens bakre del inte var 
det optimala. Istället var det ett svänghjul med obalans, placerat i skopan som visade bäst resultat 

höll. Oscilloskopet var kopplat till grävmaskinens skopa och i 

kunde vi avvisa ganska fort. De 
hade störst inverkan på demonstrationsmiljö 

Mätning med oscilloskop 

kompletterade vi genom utvärdering enligt Pughs 
matris. QFDn visade vilka funktioner som var viktigast och vi bedömer hur varje koncept uppfyller 

Som referens i Pughs matris använde vi helt enkelt de resultat som legomodellerna gav oss. 
avs ett undermåligt resultat gavs 0 poäng. Om 

Fullständig Pughs matris finns i bilaga 10. 

I teorin skapar alla våra koncept periodiska svängningar i grävmaskinen. När vi byggde dem i Lego 
dock att en mindre elmotor inte klarade att driva många av dem i en tillräcklig 

snurrar med en obalans 
(”Obalans bak” och ”Obalanshjulet”) gav den effekt vi förväntade oss. Vi testade att fästa ett 
obalanshjul i Lego både bak och fram på leksaksgrävmaskinen. Det visade sig att den optimala 

Eftersom samtliga koncept bygger på anslutning till en strömkälla, så är konstruktionen för en 
funktion mycket enkel. Allt som behövs är en strömbrytare någonstans mellan strömkälla 
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Möjlighet att fästas 
Möjligheterna att fästa konstruktionerna på/i grävmaskinen är nästintill oändliga eftersom fästen 
och delar kan utformas efter behov. Samtliga koncept bedöms därför kunna monteras på/i 
grävmaskinen. 
 
Möjlighet till anslutning till strömkälla 
Även här är tillvägagångssätten många. Anslutningen till någon slags strömkälla består bara av två 
tunna sladdar kopplade till elmotorn. Dessa kan dras direkt från grävmaskinens batterier eller från 
en extern strömkälla såsom en batterieliminator. Samtliga koncept bedöms därför kunna ha en 
anslutning till strömkälla. 
 
Passa in med övrig demonstrationsmiljö 
De koncept som är placerade i grävmaskinens bakre del kommer att synas mer än det som är 
placerat i själva skopan. Den höga synligheten kommer givetvis att påverka demonstrationsmiljön 
negativt eftersom detta kommer att skilja leksaksgrävmaskinen mot en riktig maskin 
utseendemässigt. De koncept som bygger på att grävmaskinens underlag rör sig kommer att 
förändra demonstrationsmiljön mest. Dock passar koncept som ”Snäckan” och ”Spiralkolven” 
bättre in än ”Kugghjulet” utseendemässigt. ”Obalanshjulet” kommer att ligga inuti grävskopan 
och bedöms därför att synas minst och därmed passa bäst in i demonstrationsmiljön. 
 
Justering av styrka (svängningar) 
Innan tillverkning kan det vara svårt att veta hur vår produkt ska konstrueras för att grävmaskinen 
ska vibrera tillräckligt mycket. Därför är det önskvärt med någon slags justeringsfunktion. Detta 
kan ske genom att placera ett vridmotstånd mellan elmotor och strömkälla. Med vridmotståndets 
hjälp kan man bestämma hur snabbt motorn ska gå. Man kan också köpa en dyrare motor med 
inbyggd utväxling. Denna utväxling kan ändras så att grävmaskinen vibrerar så som man vill att 
den ska. Alla koncepten har därför en möjlighet att styrkejusteras på den vägen. Obalanshjulen 
har även möjligheten att avståndet mellan hjulens origo till tyngdpunkten kan ändras tills att man 
får de vibrationer som eftersträvas. Obalanshjulen har här en fördel. 
 
Vara tillverkarvänlig 
Ju färre delar desto lättare att tillverka. Konceptförslag såsom ”Gummisnurran”, ”Snäckan”, 
”Vaggan”, ”Metallkulan” och ”Kugghjulet” har i sammanhanget ganska avancerade 
konstruktioner. Egentligen är de inte särskilt svåra att tillverka, men i jämförelse med de båda 
obalanshjulen, så blir de det. Obalanshjulen består bara av ett hjul med en tyngdpunkt 
koncentrerad åt en sida, eller en axel med en tyngd i änden. Obalanshjulen är därmed mest 
tillverkarvänliga. 
 
Låg kostnad 
Kostnaden hänger ihop med tillverkningsvänligheten. Ju enklare att tillverka desto billigare. Även 
här visar sig obalanshjulen vara de bästa koncepten. 
 
Ha en modern design 
Designdelen har vi valt att tolka så att ju mindre svängningssimulatorn syns, ju bättre. Detta 
eftersom att en riktig grävmaskin naturligtvis saknar en svängningssimulator. Vi vill ha 
grävmaskinen så verklighetstrogen som möjligt. ”Vaggan” och ”Metallkulan” påverkar inte själva 
maskinens utseende, men de påverkar resten av demonstrationsmiljön negativt. ”Obalanshjulet” 
kan åtminstone döljas i skopan. 
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7.7.2 De olika koncepten - Montern 

Koncepten är inspirerade av den modelljärnvägsmiljö vi påträffade vid omvärldsanalysen. De 

bygger på en ganska neutral inramning av en intressant och detaljrik miljö. EEPs logotyp finns 

med i varje koncept. 

 
 Park med hörnlogo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Park med sidologo  

 
 
 

I det här konceptet har vi använt oss av en grå, blank 

träram med EEPs logotyp i hörnet. Den grå färgen är vald 

eftersom den är neutral och ger en fin kontrast till den 

färglada miljön inuti. Färgen matchar också den grå färgen 

i grävmaskinens detaljer.  I montern har vi försökt 
återskapa en trevlig och ljus utomhusmiljö med gräs och 

buskar. Den gröna färgen kan också ses i EEPs logotyp. 

Att försöka att skapa en naturlig utomhusmiljö för 

grävmaskinen gör att man får samma känsla som när man 

tittar på en modelljärnväg – att det är detaljrikt och 

finurligt gjort. 

”Park med sidologo” är samma som ”Park med hörnlogo” 

fast med logotypen på sidan av den grå ramen. På detta 

vis får man större yta i grävmaskinens miljö. Priset för 
detta är att logotypen blir mindre. 
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Lecakulor (med hörnlogo eller sidologo) 
 

 
 

 

 

 

 

 

7.7.2.1  Konceptutvärdering - Montern  

Vid konceptutvärderingen för montern väljer vi att inte göra en utvärdering enligt Pughs matris 
eftersom alla koncept uppfyller kraven. Då vi anser att det enda som skiljer de olika koncepten åt 
är utseendet, väljer vi helt enkelt den lösning vi tycker ser bäst ut. 
Koncepten med parkmiljö tycker vi ser mest intressant ut och påminner mest om den 
modelljärnvägsmiljö som varit vår inspiration. Att ha lösa lecakulor i montern kan också bli 
osmidigt vid transport.  
Att ha logotypen i hörnet gör att man kan se den från alla håll. Den kan också göras större och 
tydligare på det viset. 

 
 

Konceptet med Lecakulor som grävmaskinens miljö är 

intressant eftersom det ser ut som en miljö som 

grävmaskiner ofta befinner sig i, uppgrävd jord och sten. 

Kanske kan man även låta maskinen gräva i lecakulorna. 
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7.8 Konceptbeslut 

 
Svängningssimulatorn 

Konceptutvärderingen visar att ”Obalanshjulet” (placerat i skopan) är den bästa lösningen.  

 
Montern 
 Vi anser att konceptet ”Park med hörnlogo” är den bästa lösningen. 
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7.9 FMEA (Failure modes and effect analysis) 

 
Svängningssimulatorn 

De fel som vi kan tänka oss inträffar är att: 
 
Obalanshjulet släpper från motorn 
Effekten av detta blir att inga svängningar kommer att skapas i grävmaskinen. Orsaken till detta 
kan vara dålig limning eller lödning. Som synes i vår FMEA (bilaga 11) har detta felsätt ett risktal, 
(RPN) på över 150. Med detta menas att felet som kan uppstå är allvarligt för produktens funktion. 
Därför kommer vi att vara extra noga med att fästa obalanshjulet ordentligt på motorn. 
 
Motorn överbelastas 
Om motorn överbelastas kommer den inte att starta eller tids nog att stanna. Detta resulterar i att 
inga svängningar kommer att ske i grävmaskinen. Felet beror på att vi valt för tung vikt längst ut på 
vår axel. Detta förebygger vi genom att noggrant testköra motorn med obalanshjulet. 
 
Fästet släpper från motor eller skopa 
Om motorns fäste släpper från skopan eller om motorn släpper från fästet så kommer produkten 
inte att fungera. Felorsaken kan vara att vi valt för svagt material i fästet eller att det är dåligt fäst i 
motor och skopa. För att förebygga detta gör vi ett gediget fäste med ordentliga 
fästningsmöjligheter. 
 
Glappkontakt mellan motor och strömkälla 
Glappkontakt gör att motorn slutar gå och det gör att inga svängningar kommer att bildas. Detta 
kan bero på att lödningarna mellan motor och sladd eller mellan sladd och strömkälla är dåliga. 
Det kan också bero på dåligt skyddade sladdar. Detta åtgärdas genom att göra en noggrann 
lödning. 
 
Strömkällan tar slut 
Använder vi oss av en strömkälla i form av batterier kommer dessa någon gång att ta slut. Effekten 
blir då att motorn stannar. För att förebygga detta kan man ha extra batterier med. 
 
Grävmaskinen tippar 
Om grävmaskinen tippar kan detta bero på att vibrationerna har varit för starka. Detta förebyggs 
genom att testköra noggrant. 

Montern 
Går sönder vid transport 
Går montern sönder så kan den inte visas upp på mässor. Orsaken till felet är undermålig 
konstruktion. För att förebygga felet bygger vi montern gediget och stabilt. 
 
Går sönder av maskinens vibrationer 
Om montern går sönder av grävmaskinens vibrationer måste visningen avbrytas. Även detta fel 
orsakas av undermålig konstruktion. Det förebyggs av en gedigen konstruktion. 
 
Delar lossnar 
Om monterns delar plötsligt lossnar och bordet faller isär kan det givetvis inte visas upp. Precis 
som ovan, beror detta på undermålig konstruktion. 
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Färg lossnar 
Om monterns färg faller av kommer den inte att fylla sitt syfte lika bra. Den kommer att se 
oattraktiv ut och kan inte visas upp. Orsaken är att dålig färg har använts. Detta förebyggs genom 
att välja en bra och tålig färg som målas i flera lager. 
 
Dekorationer lossnar 
Om monterns dekorationer lossnar blir bordet inte lika intressant att se på som det är menat. 
Orsaken är att dekorationerna är limmade med ett undermåligt lim. Detta förebyggs genom att 
limma ordentligt med ett bra lim. 
FMEA för montern finns i bilaga 12. 

 

7.10 Förbättring av koncept 

 

Efter FMEA-analysen har vi förbättrat vårt koncept ”Obalanshjulet”. Själva vikten är vinklad in mot 
motorn för att ta mindre plats. Motorn är placerad i en cylinderformad hållare. Hållaren har tre 
skruvar som kan skruvas in och därmed hålla motorn på plats. Detta tillåter även att motorn kan 
bytas ut. Viktens axel är fäst mot motorns axel med hjälp av en piniong (gul på bilden) som 
skruvas fast mot motoraxeln. Piniongen kan skruvas av och på och tillåter därmed byte av axel 
och vikt. 
Motor, axel och vikt kan därför bytas ut på ett enkelt sätt. 
 

 
Ursprungligt koncept 

 
 Förbättrat koncept 

 



7.11 Modellering i CAD 

Modeller skapade i CAD-programmet Solid Works.
tydligare bild över hur våra produkter ska se ut.

  

CAD-modell av svängningssimulatorn

CAD-modell av svängningssimulatorn

placerad I skopan 
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programmet Solid Works. Dessa modeller gjordes för att vi i skulle få en 
tydligare bild över hur våra produkter ska se ut. 

 

 
modell av svängningssimulatorn 

 
modell av svängningssimulatorn CAD-modell över montern med grävmaskinen 

placerad i 

CAD-modell av montern 

Dessa modeller gjordes för att vi i skulle få en 

 
ver montern med grävmaskinen  

 



8. Tillverkning 

Svängningssimulatorn 
Tillverkningsfasen inleddes med att en likströmsmotor 
fästa axeln med vikten på motorn, införskaffade vi en piniong. Piniongen skruvades fast på 
motorns axel, sedan var det enkelt att fästa viktens axel 
lim. Vikten består av en jä
ståltråd som har en diameter på ca 1,5 mm och en längd på 20 mm.
Axelns längd samt viktens tyngd provades ut noggrant. Axeln kunde inte vara längre än att den 
kunde rotera i skopan och vikten 
Samtidigt fick inte vikten vara för lätt då detta kan leda till att vibrationerna blir för små.
Fästet tillverkades av ett plaströr. Röret borrades med tre hål. På rörets utsida limmades muttrar 
geocentriskt med de borrade hålen. I 
motorn på plats i fästet. 
Fäste och vikt målas sedan blanksvarta. Detta för att de ska synas så lite som möjligt i skopan.
Hela anordningen skruvas sedan fast i 
för vikten att rotera. 

  

 

 

 
  

 

 

 

För att osynliggöra svängningssimulatorn så mycket som möjligt, beslutade vi att kapsla in den. Vi 
frågade oss hur man bäst kapslar in något som ligger i en grävskopa. Resultatet blev en frigolitbit 
som vi holkade ur. Den målades sedan brun och ströddes me
som en jordhög som ligger i skopan.

 
 
 
 
 
 
  

Utprovning av axelns längd och viktens tyngd

Svängningssimulatorn inkapslad
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Tillverkningsfasen inleddes med att en likströmsmotor på 2,4-6 Volt inhandlades. För att kunna 
fästa axeln med vikten på motorn, införskaffade vi en piniong. Piniongen skruvades fast på 
motorns axel, sedan var det enkelt att fästa viktens axel på piniongen med hjälp av ståltråd och 

Vikten består av en järnstång som är ca 10 mm i diameter och 15 mm lång. Axeln är 
ståltråd som har en diameter på ca 1,5 mm och en längd på 20 mm. 
Axelns längd samt viktens tyngd provades ut noggrant. Axeln kunde inte vara längre än att den 
kunde rotera i skopan och vikten kunde inte vara tyngre än att motorn orkade driva runt den. 
Samtidigt fick inte vikten vara för lätt då detta kan leda till att vibrationerna blir för små.
Fästet tillverkades av ett plaströr. Röret borrades med tre hål. På rörets utsida limmades muttrar 

eocentriskt med de borrade hålen. I muttrarna kunde skruvar skruvas. Dessa skruvar håller 

Fäste och vikt målas sedan blanksvarta. Detta för att de ska synas så lite som möjligt i skopan.
Hela anordningen skruvas sedan fast i skopan efter noggrann kontroll av att det finns utrymme 

För att osynliggöra svängningssimulatorn så mycket som möjligt, beslutade vi att kapsla in den. Vi 
frågade oss hur man bäst kapslar in något som ligger i en grävskopa. Resultatet blev en frigolitbit 

i holkade ur. Den målades sedan brun och ströddes med jordliknande sand. Den såg då ut 
i skopan. 

 

 
Utprovning av axelns längd och viktens tyngd Fastskruvat efter noggrann 

 målat 

 
Svängningssimulatorn inkapslad 

6 Volt inhandlades. För att kunna 
fästa axeln med vikten på motorn, införskaffade vi en piniong. Piniongen skruvades fast på 

med hjälp av ståltråd och 
rnstång som är ca 10 mm i diameter och 15 mm lång. Axeln är av 

Axelns längd samt viktens tyngd provades ut noggrant. Axeln kunde inte vara längre än att den 
kunde inte vara tyngre än att motorn orkade driva runt den. 

Samtidigt fick inte vikten vara för lätt då detta kan leda till att vibrationerna blir för små. 
Fästet tillverkades av ett plaströr. Röret borrades med tre hål. På rörets utsida limmades muttrar 

kunde skruvar skruvas. Dessa skruvar håller 

Fäste och vikt målas sedan blanksvarta. Detta för att de ska synas så lite som möjligt i skopan. 
skopan efter noggrann kontroll av att det finns utrymme 

För att osynliggöra svängningssimulatorn så mycket som möjligt, beslutade vi att kapsla in den. Vi 
frågade oss hur man bäst kapslar in något som ligger i en grävskopa. Resultatet blev en frigolitbit 

d jordliknande sand. Den såg då ut 

 
Fastskruvat efter noggrann kontroll. Fästet är 



Montern 
Tillverkningen av montern inledde
material till ramen. Vi köpte planhyvlat virke med måtten 15 
om en meter. Längdernas hörn sågades till vinklar om 45
sammanfogning. Sammanfogningen gjordes genom att limma och spika ihop virket till en ram. I 
ramen fästs stag för att nå
ramen. Bottenplattan fästes geno
limmades en rektangulär bit fogskum fast. På denna bit ska sedan logotypen sitta. Hörnet på 
fogskumsbiten rundades. Även om virket var blankslipat så ville vi ha ett ännu blankare resultat. 
Därför slipades samtliga ytor flera gånger med sandpapper av varierad grovhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Ram med det första staget 

 

Hörnet för logotypen på limmning
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Tillverkningen av montern inledde vi med att åka till en bygghandel och infö
material till ramen. Vi köpte planhyvlat virke med måtten 15 x 95 mm. Virket kapades i längder 
om en meter. Längdernas hörn sågades till vinklar om 45° för att passa in i varandra vid 
sammanfogning. Sammanfogningen gjordes genom att limma och spika ihop virket till en ram. I 

 bättre stabilitet. Efter detta placerades en bottenplatta av masonit i 
ramen. Bottenplattan fästes genom att vi häftade fast den med hjälp av häftpistol. I ena hörnet 
limmades en rektangulär bit fogskum fast. På denna bit ska sedan logotypen sitta. Hörnet på 

Även om virket var blankslipat så ville vi ha ett ännu blankare resultat. 
rför slipades samtliga ytor flera gånger med sandpapper av varierad grovhet. 

 

Bottenplattan är placerad i ramen

 

 

Montern slipas 
 

Hörnet för logotypen på limmning 

med att åka till en bygghandel och införskaffa lämpligt 
95 mm. Virket kapades i längder 
för att passa in i varandra vid 

sammanfogning. Sammanfogningen gjordes genom att limma och spika ihop virket till en ram. I 
bättre stabilitet. Efter detta placerades en bottenplatta av masonit i 

m att vi häftade fast den med hjälp av häftpistol. I ena hörnet 
limmades en rektangulär bit fogskum fast. På denna bit ska sedan logotypen sitta. Hörnet på 

Även om virket var blankslipat så ville vi ha ett ännu blankare resultat. 
rför slipades samtliga ytor flera gånger med sandpapper av varierad grovhet.  

 
Bottenplattan är placerad i ramen 

 



Nästa steg var att måla ramen. Detta skedde flera gånger för att försäkra oss om ett jämnt och 
tåligt resultat. 
Efter detta inhandlade vi konstgräs på rulle som limmades i monterns botten. Vi skar sedan ut 
stenar ur frigolit som vi målade med grå färg och
mossa placerades också ut och limmades fast.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Det sista steget var att sätta dit EEPs logotyp. Vi lät en reklambyrå
applicerades med noggrannhet i det avsedda hörnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logotypen är ditsatt 

Konstgräset är limmat på bottenplattan
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var att måla ramen. Detta skedde flera gånger för att försäkra oss om ett jämnt och 

Efter detta inhandlade vi konstgräs på rulle som limmades i monterns botten. Vi skar sedan ut 
vi målade med grå färg och placerades på konstgräset. Buskar gjorda av 

mossa placerades också ut och limmades fast. 

Det sista steget var att sätta dit EEPs logotyp. Vi lät en reklambyrå trycka logotypen. Denna 
applicerades med noggrannhet i det avsedda hörnet 

 

Stenar och buskar placeras ut

 

 
Konstgräset är limmat på bottenplattan 

var att måla ramen. Detta skedde flera gånger för att försäkra oss om ett jämnt och 

Efter detta inhandlade vi konstgräs på rulle som limmades i monterns botten. Vi skar sedan ut 
placerades på konstgräset. Buskar gjorda av 

trycka logotypen. Denna 

 
Stenar och buskar placeras ut 



9. Resultat 

Svängningssimulatorn 
Resultatet i det här projektet är en produkt som skapar vibrationer i en leksaksgrävskopa. Den 
levereras direkt till Eskilstuna Elektronikpartner och är redo att användas 
Tack vare ett separat fäste för motorn samt piniongen
en starkare motor eller en tyngre vikt önskas. För att få grävmaskinen att se så verklighetstrogen 
ut som möjligt, kapslade vi in vår produkt så att den inte syns i skopan. Inkapslingen består av 
frigolit som urholkats och beströtts med sand.
som helst tas av. 
Vår produkt kan drivas med egna eller grävmaskinens batterier eller via en batterieliminator. Den 
kan också kopplas till ett vridmotstånd om man vill kunna justera motorns styrka.

 
Montern 

Montern är gedigen och välgjord, men ändå inte för tung att bära. Den ser professionell ut med 
logotypen och den jämna ytan på ramen. Inuti ramen har vi skapat en miljö där grävmaskinen ska 
stå. Miljön är trevlig och ljus med gräs och buskage. Vi är övertygade om att den här montern 
kommer att locka besökare var den än ställs ut.

Färdig för leverans. Grävmaskinen med den inkapslade svängningssimulatorn står i montern

39(65) 

Resultatet i det här projektet är en produkt som skapar vibrationer i en leksaksgrävskopa. Den 
levereras direkt till Eskilstuna Elektronikpartner och är redo att användas  
Tack vare ett separat fäste för motorn samt piniongen runt motorns axel, kan delar b
en starkare motor eller en tyngre vikt önskas. För att få grävmaskinen att se så verklighetstrogen 
ut som möjligt, kapslade vi in vår produkt så att den inte syns i skopan. Inkapslingen består av 
frigolit som urholkats och beströtts med sand. Frigolitbiten läggs sedan i skopan och den kan när 

Vår produkt kan drivas med egna eller grävmaskinens batterier eller via en batterieliminator. Den 
kan också kopplas till ett vridmotstånd om man vill kunna justera motorns styrka.

Montern är gedigen och välgjord, men ändå inte för tung att bära. Den ser professionell ut med 
logotypen och den jämna ytan på ramen. Inuti ramen har vi skapat en miljö där grävmaskinen ska 

h ljus med gräs och buskage. Vi är övertygade om att den här montern 
kommer att locka besökare var den än ställs ut. 

Färdig för leverans. Grävmaskinen med den inkapslade svängningssimulatorn står i montern

Monterad svängningsimulator

Resultatet i det här projektet är en produkt som skapar vibrationer i en leksaksgrävskopa. Den 

, kan delar bytas ut ifall 
en starkare motor eller en tyngre vikt önskas. För att få grävmaskinen att se så verklighetstrogen 
ut som möjligt, kapslade vi in vår produkt så att den inte syns i skopan. Inkapslingen består av 

Frigolitbiten läggs sedan i skopan och den kan när 

Vår produkt kan drivas med egna eller grävmaskinens batterier eller via en batterieliminator. Den 
kan också kopplas till ett vridmotstånd om man vill kunna justera motorns styrka. 

Montern är gedigen och välgjord, men ändå inte för tung att bära. Den ser professionell ut med 
logotypen och den jämna ytan på ramen. Inuti ramen har vi skapat en miljö där grävmaskinen ska 

h ljus med gräs och buskage. Vi är övertygade om att den här montern 
 

Färdig för leverans. Grävmaskinen med den inkapslade svängningssimulatorn står i montern 

 
Monterad svängningsimulator 
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10. Analys 

I analysen tittar jag på kraven från kravspecifikationen som gavs i början av projektet. Här ser jag 

huruvida våra lösningar har lyckats lösa problemen som formulerats i problemformuleringen. 

 
Svängningssimulatorn 

Skapa periodiska svängningar 
Vår lösning skapar definitivt periodiska svängningar. Svängningarna kan enkelt justeras om man 
ansluter ett vridmotstånd mellan strömkälla och elmotor. De kan också justeras genom att man 
byter ut vikten mot en tyngre eller lättare variant. 
 
Ha modern design (om den kommer att synas) 
Vi valde att kapsla in vårt obalanshjul i skopan. På så sätt försökte vi att inte störa den realistiska 
bilden av en arbetande grävmaskin i utomhusmiljö. Själva produkten i sig har vi försökt hålla 
kompakt för att den ska synas så lite som möjligt. 
 
Kvantitet om 1 styck 
Uppfyllt 
 
Kostnaderna ska hållas så låga som möjligt 
Genom att tillverka produkten själva, höll vi ner arbetskostnaderna ordentligt. Allt material 
förutom svart färg, motor och fäste för axeln har vi fått gratis från skolans verkstad. 
 
Ha låg ljudnivå 
”Obalanshjulet” i sig låter nästan ingenting. Däremot låter grävmaskinen en aning när den 
vibrerar. Detta är inte mycket vi kunde göra något åt och det är också något som vi inte 
undkommit oavsett vilken lösning vi valt. 
 
Produkten ska få plats i en personbil 
Uppfyllt 
 
Ska kunna bäras 
Vår produkt är varken tung eller skrymmande 
 
Ha på/av-funktion 
Genom att koppla en strömbrytare mellan strömkälla och motor har man en på/av-funktion. 
Eftersom valet av strömkälla inte var klart vid tiden för vårt projekt, valde vi att lämna detta till 
EEP. De får alltså själva bestämma strömkälla och montera in strömbrytaren. Detta anser vi vara 
okej med tanke på deras kompetens. 
 
Ska passa in i demonstrationsmiljön (med monter och grävmaskin) 
Att inkapslingen av ”Obalanshjulet” ser ut som en jordhög i grävmaskinens skopa, anser vi vara 
mycket passande. Det ser ut som om grävmaskinen har skopan full med jord. En fastlimmad 
jordhög på marken i montern vittnar om att maskinen är i full färd med att gräva. 
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Montern 
Ha modern design som lockar till besök 
Användandet av en grå, blank ram med logotyp ger en modern, stilren och neutral inramning till 
den detaljrika miljön inuti. I montern har vi försökt återskapa en trevlig utomhusmiljö med stenar, 
backar och buskar. En jordhög och jordiga spår efter grävmaskinen förstärker känslan av dess 
rörlighet. Meningen är att man ska känna sig sugen på att gå fram och titta på montern och 
grävmaskinen och få samma känsla som när man tittar på en modelljärnväg – att det är detaljrikt 
och finurligt gjort.  
 
Vara portabel 
Montern är 1*1 meter och håller sig därmed inom de ramar vi fick. Den är heller inte tyngre än att 
den kan bäras runt av två personer. 
 
Vara stabil 
Montern har flera stag och fackverk under bottenplattan. Detta gör den stabil. Den är dessutom 
både limmad och spikad i fogarna. 
 
Kvantitet om 1 styck 
Uppfyllt 
 
Kostnaderna ska hållas så låga som möjligt 
Genom att tillverka produkten själva, höll vi ner arbetskostnaderna ordentligt. Vid inköp av färg 
samt logotyp erhöll vi studentrabatt. Bottenplatta samt hörnet för logotypen har vi fått gratis från 
skolans verkstad. 
 
Ska få plats i en personbil (max 150 cm * 150 cm) 
Uppfyllt 
 
Ha en design som kan härledas till Eskilstuna Elektronikpartner. 
De rundade hörnen i klossen som utgör hörnet för logotypen, kan härledas till de rektangulära 
former som ingår i EEPs logotyp. Den gröna färgen kan också den härledas till EEPs färgspråk.  
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11. Slutsats 
Det här projektet har varit väldigt roligt att jobba med. Eftersom vi har genomgått hela processen 
från att vi fick uppdraget till att vi levererade en helt färdig produkt, har jag fått gå igenom hela 
produktutvecklingsprocessen. Att vi valde att inte nöja oss med en modell, utan att göra en 
slutprodukt gav oss även tillfredsställelsen att leverera något som uppdragsgivaren faktiskt kunde 
använda direkt. 
 
I arbetet med det här projektet har vi använt oss av en produktutvecklingsprocess som inte 
lämnar något beslut åt slumpen. Allt är beräknat och alla idéer och koncept är jämförda med 
varandra. Detta har gjort att vi känner oss fullständigt säkra på att vårt resultat är det bästa 
möjliga med de förutsättningar vi hade. Något som bekräftade detta är att Eskilstuna 
Elektronikpartner var mycket nöjda med vår produkt och att den kommer att användas på mässor 
redan våren 2010! 
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Bilaga 1. 
Gantt-schema 
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Gantt-schema forts. 
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Bilaga 2. 
Projektbeskrivning 

 
Projektbeskrivning  
 
090416 
 
Uppdragsbeskrivning 
Gruppen har uppfattat att uppdraget som följande:  
Designa en komponent som simulerar vibrationer i en leksaksgrävskopa som ska visas på mässor. 
Finna en lösning till hur vibrationerna ska skapas. 
Designa en monter för grävskopan. Gärna i företagets färger och med måtten 1 x 1 m. 

 
Önskemål 
Eftersom vi kommer att göra designdelen i projektet, skulle vi vilja göra designen för 
elektronikenhetens och displayens inkapsling. Detta för att få en enhetlig design för hela 
demonstratorn.  

 
Avgränsningar 
Med tanke på kursens tidsomfång på knappt tio veckor, kommer vi inte att hinna göra en verklig 
slutprodukt. Vi kommer istället att göra konceptförslag och 3d-modeller av våra lösningar och komma 
med rekommendationer till fortsatt arbete.  

 
090430 
Eftersom displayen gav ett så litet utrymme för designarbete har vi efter diskussioner beslutat att 
lämna displayen och istället fokusera oss på presentationsmontern.  
Vi tog även beslutet att tillverka färdiga slutprodukter för vi insåg att tiden skulle räcka till och vi tyckte 
att det skulle vara roligt att leverera en slutprodukt till företaget.  
 
Andreas Larsson, Boris Mrden och Jelena Pogarcic -MDH 
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Bilaga 3. 
Kravspecifikation simulator 
 

Allmänna frågor 

1. Kundernas önskemål?  

- Periodiska svängningar 

- Modern design (om den kommer att synas) 

2. Kvantitet? 

- 1 styck 

3. Pris? Vad får det kosta? 

- Kostnaderna ska hållas så lågt som möjligt 

 

Tekniska frågor 

1. Erforderliga prestanda? (fysikaliskt mätbara storheter såsom effekt, tryck, kraft, hastighet, 

varvtal, spänning, ström, stabilitet.) 

- Låg ljudnivå 

2. Dimensioner 

- Produkten ska få plats i en personbil 

3. Vikt 

- Ska kunna bäras 

4. Manövrerbart 

- På/Av-funktion 

5. Inbyggnad? Anslutningar? 

- Möjlighet till anslutning till en strömkälla om behövs- 

6. Form? Färg? Finish? 

- Skall passa ihop med grävskopan och demonstrationsmiljön dvs. grön, svart, vit, gul och 

grå 

7. Transport? 

- Personbil eller kombi 

Tillverkning 

1. Personal? Erfarenhet? Kunnande? 

- Kunnande i produktutveckling och projektplanering 

2. Lokaler? Verkstäder? 

- Datasalar, grupprum och verkstad 

3. Verktyg? 

- Datorer och verkstadsverktyg 

4. Materialförsörjning? 

- Inhandlas på byggvaruhus och elektronikaffärer 
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Andra informationskällor 

1. Specialister inom företaget. 

- Person som kan bistå med oscilloskop för mätning av svängningar 

2. Specialister utanför företag 

- Gruppens handledare på Högskolan, Håkan Mattsson och Ragnar Tengstrand 

- Tryckeri 

3. Undersökningar och experiment 

- Legotestning 

4. Undersökningar av andra produkter 

- Gyroboll, slipmaskin, vibratorplatta, cot rocker, färgblandare, slipmaskin. 
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Bilaga 4. 
Kravspecifikation montern 
 

Allmänna frågor 

1. Kundernas önskemål?  

- Modern design som lockar till besök 

- Vara portabel 

- Vara stabil 

2. Kvantitet? 

- 1 styck 

3. Pris? Vad får det kosta? 

- Lägsta möjliga kostnad 

 

Tekniska frågor 

1. Dimensioner 

- Mått på demobordet ska vara max 1,5x1,5 m 

- Produkten ska få plats i en personbil 

2. Vikt 

- Ska kunna bäras. 

3. Montering? Demontering? 

- Ska kunna byggas upp på mässor. 

4. Form? Färg? Finish? 

- Design som kan härledas till elektronikpartner 

5. Transport? 

- Personbil eller kombi 
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Bilaga 5. 
Funktionsanalys - Svängningssimulatorn 
 

 

Funktionsanalys Svängningssimulator 

 

Funktion Klass* Anmärkning 

 Medge  Periodiska svängningar HF Svängningssimulator 

 Medge Motor drift N Medger periodisk rörelse 

 Äga Strömförsörjning N  

 Äga Möjlighet att fästas N Underlättar på och avstängning 

 Medge Justering av styrka Ö Ändra styrka på svängningarna 

 Äga På/av-funktion N Simulatorn fästs på grävmaskin 

 Medge Hållbarhet Ö  

 Medge Smidig användning Ö Lätt att hantera 

 Äga Diskret utseende Ö  

 Medge Låg ljudnivå Ö  

 Äga Liten plats Ö Påverkar ej grävmaskinens utseende 

 
* HF = huvudfunktion, N = nödvändig, Ö = önskvärd

Periodiska 
svängningar 

Strömförsörjning 

Smidig 
användning 

Diskret 
utseende 

Hållbar-
het 

Låg 
ljudnivå 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 

Motordrift 

Möjlighet att 
fästas 

Liten 
plats 

På/av-
funktion 

Justering 
av styrka 
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Bilaga 6. 
Funktionsanalys - Montern 
 

 
 

Funktionsanalys Montern 

 

Funktion Klass* Anmärkning 

 Medge  Portabilitet HF  

 Äga Låg vikt N Lätt att bära 

 Äga Storleksbegränsning N Får plats i bil 

 Inneha Lätt material N  

 Äga God design N Skapar intresse 

 Äga Belastningsförmåga N Håller för grävmaskinen 

 Uttrycka Förståelse N Visar upp objekt och företagsprofil 

 Medge Hållbarhet N  

 Medge Smidig användning Ö  

 Uttrycka Miljövänlighet Ö Möjlighet till återvinning 

 
* HF = huvudfunktion, N = nödvändig, Ö = önskvärd  

Portabilitet 

Låg vikt 

Lätt material 

Belastnings- 
förmåga 

Hållbarhet 

God design Förståelse 

Storleksbegränsning 

Smidig 
användning 

Miljövänlig 
 

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 

 
 

 

 

 

 

Bilaga 7. 
QFD - Svängningssimulatorn 



52(65) 

 

 

 

 

 

  

Bilaga 8. 
QFD – Montern 
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Bilaga 9. 
Brainstorming 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10. 
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Pughs matris 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 11. 
FMEA – Svängningssimulatorn

Bilaga 12. 
FMEA – Montern 
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Svängningssimulatorn 
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Bilaga 13. 
PIPS utvärdering 

PHASES OF 
INTEGRATED 

PROBLEM SOLVING 
enligt Mike Baxter; Product Design; 

Chapman&Hall; 1995 

PIPS 
I vilken utsträckning har respektive 

steg utförts? 
 

 

fullständigt 
nästan helt 

delvis 
bara något 

inte alls 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

Uppgiftsrelat
erade frågor 

Grupprelater
ade frågor 

            

Fas 1: problemdefinition: 
utforskning, klarlägganden, 

specificering             
I vilken 
utsträckning har 
informations 

Uppmuntrades 
deltagare med 

källor utnyttjats? 
specialistkunska
per att dela med 

Har alla som kan 
ha relevant 
informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

sig av sitt 
kunnande? 

tion utnyttjats? 

Har all tillgänglig 
information lyfts 

Var det en öppen 
och fri atmosfär i 

fram och 
diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

gruppen? Hade 
alla möjlighet att 
säga sin 
mening? 

Gjordes försök 
att integrera 
informa- 

Lyckades 
gruppmedlemma
rna hålla 

tion för att 
klargöra 
problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

diskussionen 
problemcentrera
d och 
undvika att se 
lösningar? 

Blev den slutliga 
problemformuleringe
n 

Gavs var och en 
en ärlig chans att 

sådan att alla 
förstod och höll 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

ansluta till eller 
ange avvikande 



59(65) 

med upp- 
om 
problemdefinitio
nen? 

fattning om 
problemdefinition
en? 

I vilken utsträckning har respektive 
steg utförts? 

 

 

fullständigt 
nästan helt 

delvis 
bara något 

inte alls 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

Uppgiftsrelat
erade frågor 

Grupprelater
ade frågor 

            

Fas 2: Idégenerering: skapande 
och bearbetning av idéer             

Gick gruppen 
inledningsvis 
igenom 

Tog gruppen till 
sig alla idéer 
oavsett 

och enades om 
reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

vem de kom 
från? 

generering? 
Uppmuntrades 
tystlåtna 
medlemmar 

Hade alla uttömt 
sina idéer i 
slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra? 

Gick gruppen 
igenom alla idéerna 
för 

Undvek 
medlemmarna 
att kritisera och 

klargörande och 
bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

värdera 
varandras idéer? 

Grupperades 
idéerna utifrån 
gemen- 

Ingrep gruppen 
för att hindra 
någon  

samma 
egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

från att dominera 
diskussionen? 

Sammanställde 
gruppen en lista 
på 

Presenterades 
idéerna så att 
alla 

de mest 
kreativa, 
lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

kunde ta del av 
samtliga? 

intressanta 
idéerna? 

I vilken utsträckning har respektive 
steg utförts? 

 fullständigt 
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nästan helt 
delvis 

bara något 
inte alls 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
Uppgiftsrelat
erade frågor 

Grupprelater
ade frågor 

            

Fas 3: Framtagning av 
lösningar: Utvärdering, 

kombinationer, slutligt val             

Diskuterades och 
värderades varje idé 

Hanterade 
gruppen de 
medlemmar 

med avseende 
på starka och 
svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

vars förslag 
kritiserades eller 
förkast- 

sidor? 
ades på ett bra 
sätt? 

Arbetade 
gruppen 
systematiskt 
med 

Koncentrerade 
sig gruppen på 
att 

urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

finna den bästa 
idén snarare än 
att 
förkasta de 
sämsta? 

Hur väl lyckades 
gruppen 
modifiera 

Hanterade 
gruppen 
medlemmars  

och kombinera 
ursprungsidéern
a? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

olika åsikter så 
att alla kände sig 
tillfredställda? 

Valdes en idé (eller 
grupp av idéer) ut 

Valdes 
slutlösningen i 
consensus 

för en mer 
grundlig 
bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

och om inte 
noterades hur 
stor 
majoriteten var? 

I vilken utsträckning har respektive 
steg utförts? 

 

 

fullständigt 
nästan helt 

delvis 
bara något 

inte alls 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

Uppgiftsrelat Grupprelater
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erade frågor ade frågor 

            

Fas 4: Bearbetning av lösning: 
Planering, fördelning, 

koordinering             
Tecknade 
gruppen ned 
erforderliga 

Bidrog alla 
gruppmedlemma
r till att  

aktiviteter och 
utsåg ansvariga 
för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

säkra att inga 
kritiska aktiviteter 

bearbeta 
lösningen? förbisågs? 

Hade gruppen 
tillgång till alla 
nödvän- 

Var 
gruppmedlemma
rna beredda att 

diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

ta på sig 
nödvändigt 
ansvar för att 
bearbeta 
lösningen? 

Förutsåg 
gruppen  och 
planerade för 

Var 
gruppmedlemma
rna öppna och 

potentiella 
problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

stödjande för att 
hantera 
förutsedda 
hinder och 
svårigheter? 

Har gruppens 
slutsatser fullt ut 
över- 

Var 
gruppmedlemma
rna överens om 

förts till de som 
skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

den uppdelning 
av arbetet som  

detaljutformning
en? gjordes? 

I vilken utsträckning har respektive 
steg utförts? 

 

 

fullständigt 
nästan helt 

delvis 
bara något 

inte alls 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

Uppgiftsrelat
erade frågor 

Grupprelater
ade frågor 

            Fas 5: Utvärdering av lösningen             
I hur stor 
utsträckning 
svarar lös- 

I hur stor 
utsträckning 
utnyttjades 

ningen mot det 
ursprungliga 
proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

varje 
gruppmedlems 
kunskap och 
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met/kravet? förmåga? 

I hur stor 
utsträckning kan 
problem- 

I hur stor 
utsträckning höll 
sig med- 

lösningsarbetet 
betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

lemmarna till 
överenskommels
er 

kreativt, givande 
och fungerande? i gruppen? 

I hur stor 
utsträckning kan 
arbetet  

I vilken 
utsträckning har 
kommunika- 

att ta fram en 
lösning anses 
vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

tionen i gruppen 
varit öppen, 
uttrycks- 

planerat, lett och 
genomfört? 

full och 
konstruktiv? 

Har gruppen 
mötts för att 
kritiskt  

I vilken 
utsträckning 
spelade grupp- 

granska det sätt 
som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

ledaren en 
styrande, 
sammanjäm- 

behandlades 
på? 

kande och 
visionär roll? 

          Handledarens roll och betydelse             
I vilken 
utsträckning har 
handledaren 

I vilken 
utsträckning har 
handledaren 

påverkat valet 
och utformning 
av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

påverkat 
gruppens sätt att 
arbeta på 

gruppens 
lösning? 

ett strukturerat 
sätt? 
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Bilaga 14. 
Produktblad för Vinkelgivaren 
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Produktblad för Vinkelgivaren forts. 
 

 
  

 



Bilaga 15. 
Detaljerat om grävmaskinen 
 
RADIOSTYRD GRÄVMASKIN 1:12 

Grävmaskinen är lättkörd och fungerar som riktiga. Med alla funktioner,
vänster, snurra på tornet. Upp och ner med skopan, utför den arbetet med glans. Är även utrustad 
med belysning. Lika rolig för vuxna som barn. Med sin höga kvalité kommer användaren få många 
roliga timmar. Levereras komplett som R
laddare och 6LR6/9 V batteri samt
svensk, engelsk manual. 

Längd: 740 mm, Bredd: 220 mm, Höjd: 490 mm, Batteripack: Ni
Radio: 8 kanaler, Frekvens: 27 eller 40 M

 

Från: http://www.hobbex.se/p/pid,4157/t/product.html
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RADIOSTYRD GRÄVMASKIN 1:12  

 

Grävmaskinen är lättkörd och fungerar som riktiga. Med alla funktioner, kör framåt, bakåt, höger 
vänster, snurra på tornet. Upp och ner med skopan, utför den arbetet med glans. Är även utrustad 

rolig för vuxna som barn. Med sin höga kvalité kommer användaren få många 
roliga timmar. Levereras komplett som RTR-paket med: 8-kanals radio, 7,2 V 600 mAh batteripack med 
laddare och 6LR6/9 V batteri samt 

Längd: 740 mm, Bredd: 220 mm, Höjd: 490 mm, Batteripack: Ni-Mh 7,2 V 600 mAh, Laddare. 6LR6/9 V, 
Radio: 8 kanaler, Frekvens: 27 eller 40 MHz AM 

 

http://www.hobbex.se/p/pid,4157/t/product.html 
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