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Abstract/Sammanfattning 

Denna rapport avhandlar arbetet som lett fram till det slutliga förslaget på formgivning. 

De problem som arbetet försökt lösa har varit hur vidareutvecklingen av en befintlig produkt kan 

utföras på ett smidigt och tillfredställande sätt. Att med hjälp av import och inköp av komponenter 

kunna försöka hitta alternativa designlösningar gentemot befintlig konstruktion. 

Den befintliga konstruktionen är konstruerad uteslutande utifrån att designen är en produkt av 

funktionen. Solö har tagit över projektet från en tidigare konstruktör då maskinens uppfinnare var 

missnöjd med hur den byggts. Den tidigare konstruktören har för att lösa vissa funktioner gjort 

lösningar som inte varit optimala ur ett större perspektiv, montering och kostnad t.ex.  

Vissa lösningar har enbart tillkommit för att lösa bristfälliga lösningar, andra för att det inte fanns 

något annat att välja på, vilket resulterat i en design som inte varit optimal. 

Konceptet som presenteras i slutet av denna rapport har haft som utgångspunkt att ge förslag på 

design som kan optimera monteringsarbetet och få till en kompaktare design då den befintliga 

maskinen består mestadels av tom volym. 

Fokus har legat på att ha argument för varje beslut och kunna visa på att lösningarna är baserade på 

verklig fakta snarare än vilda antaganden som är tagna ur luften. 

 

 

 

 

This report discusses the work that led to the final draft of the design.  

The issues have been about trying to further develop an existing product in a smooth and satisfying 

way. That by the means of import and procurement of components from external suppliers to try 

and find alternative design solutions against the existing product.  

The existing product is designed solely on the basis that the design is a product of the function. The 

designer has by solving some features with quick solutions that were not optimal from a broader 

perspective, assembly and cost. Some solutions have only been introduced to solve the lack of 

solutions, others because there was nothing else to choose from.  

The concept presented at the end of this report have been based on the idea to give suggestions for 

design that can optimize the assembly work and get to a more compact design as the existing 

machine consists mostly of empty volume.  

The focus has been to have arguments for every decision and be able to show that the solutions are 

based on real facts rather than wild assumptions that are taken from the air. 
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Förord 

Författaren vill först och främst tacka den lärare som väckt intresset för 

produktutvecklingsverktygen, Rolf Lövgren, det är en man som är otroligt insatt i 

produktutvecklingsprocessen och utan dennes kunskap och entusiasm skulle inte det intresse som 

författaren nu innehar existera. 

Andra lärare som bör tackas är Ragnar Tengstrand och Jan Frohm, båda är väldigt bra lärare som har 

med hjälp av sina inspirerande lektioner och diskussioner gett många intressanta tankeställningar. 

Denna rapport är en samling av all kunskap som akumelerats genom åren och det kan även ses som 

en bekräftelse på att de lärare som delgivit sin kunskap är väl värda att tackas de också. Utan alla de 

lärare som delgett sin kunskap och inspiration under denna tid skulle inte resultatet blivit detsamma. 

Ingen nämnd, ingen glömd. 

”One man is no Island” heter det och det stämmer, författaren skulle aldrig ha kunnat ta till sig all 

kunskap om verktygen om det inte vore för dennes klasskamrater. Via grupparbeten, föreläsningar, 

seminarier och enskilda samtal har de inspirerat författaren till att tänka i nya banor och framför allt 

se möjligheterna med verktygen. Listan över namn på de berörda är allt för lång, därför väljer 

författaren att inte nämna någon, för då är ingen glömd. 

 

 

 

The author would like to thank the teacher who gave interest in the product development tools, Rolf 

Lövgren, he is a man who is extremely familiar with the product development process, and without 

his knowledge and enthusiasm would the interest that the author now holds exist.  

Other teachers who should be thanked is Ragnar Tengstrand and Jan Frohm, both are very good 

teachers who are using their inspiring lectures and discussions provided many interesting thoughts 

and ideas.  

This report is a compilation of all knowledge that been accumulated the past years but it can also be 

seen as a confirmation that the teachers who gave their knowledge deserves to be thanked also. 

Without all the teachers who contributed with their knowledge and inspiration during this time the 

result would not been the same. None mentioned, none forgotten.  

"One man is no Island" is often heard and it is true, the author would never have been able to absorb 

all the knowledge about the tools if it were not for his classmates. Through group work, lectures, 

seminars and individual meetings, they have inspired the author to think in new ways, and above all 

see the possibilities of the tools. The list of names of those concerned is too long, because of that the 

author chooses not to name any persons, because then no one forgotten.  
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Ordlista 

Ord: Förklaring: 

Beställare Avser kontaktpersonen på SOLÖ Mechanical 
solutions, Mauri Modin 

DFX Ett samlingsnamn för verktygen som börjar med 
Design For _ _, då det finns ett antal olika men 
de har samma mål, att underlätta designarbetet. 

Företaget Avser företaget där exjobbet är förlagt, SOLÖ 
mechanical solutions 

Förmak Synonym; förrum, ett utrymme innan något. 
Klyka Oftast associerad till slangbella, till formen som 

ett stort Y, men kan vara vinklat både 
med/motsols men ändå riktat uppåt. 

Skrymmande Något som är besvärligt stort. 
PU Produkt Utveckling 
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1. Inledning 
Under våren 2012 har Sonny Chapman utfört ett examensarbete åt SOLÖ Mechanical Solutions med 

kontaktpersonen Mauri Modin. Ragnar Tengstrand har varit handledare och examinator. 

I denna rapport visas det utförda arbetet och resultatet. 

1.1 Bakgrund 

Under vintern 2011/2012 infann sig lite panik eftersom inget passande exjobb hade hittats till den 

lästa utbildningsprofilen, formgivning. Efter lite mejlkontakt med Ragnar Tengstrand, 

universitetslektor i industriell design, erbjöds det att hjälpa SOLÖ Mechanical Solutions med att 

vidareutveckla en klottersanerare. Produkten fungerar men är inte optimal om man tittar på 

producerbarhet då designen följer funktionen.  

”Designen följer funktionen” syftar på att formgivningen/designen är ett resultat av produktens 

funktion. Detta är vanligt när t.ex. en hobbymekaniker/uppfinnare bygger ett eller ca 50 enheter av 

en produkt. Det funkar bra om produkten är liten eller okomplicerad men kan innebära problem ifall 

det rör sig om större serier, t.ex. 6 000 enheter. Det som inte kostade så mycket att bortse från vid 

50 enheter kan bli en kostsam historia vid serier på flera tusen per år. 

T.ex. 

 

Figur 1 Plåt för fasthållning 

Denna plåtbit kom till för att kunna fästa en detalj i ramen. Genom att ta bort plåtbiten och skruv 

med mutter och istället fästa detaljen direkt i ramen kan tusentals kronor sparas in per år beroende 

på tillverkningsseriens storlek. Det var dock en smart lösning på problemet.(se figur 1) 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att göra produkten, som är fullt funktionsduglig, mer användarvänlig, 

monteringsvänlig och transportvänlig. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att Mauri Modin ska kunna använda de framarbeta förslagen för att 

kunna förbättra produkten med avseende på de ovan nämnda kriterierna 
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2. Projektdirektiv 
Idéer gällande förbättringar avseende användar-, monterings- och transport-vänlighet ska 

presenteras löpande under projektets gång för att SOLÖ och Mauri Modin ska kunna implementera 

eller utvärdera dess innebörd för projektet. Anledningen till detta arbetssätt är att redan v.44 ska 

företaget börja leverera de första enheterna och det är omöjligt för SOLÖ att vänta tills 

examensarbetet är avklarat. 

Idéerna ska förtydligas med skisser men går att komplettera med CAD bilder ifall författaren själv vill 

då det inte är ett krav.  

En rapport skall lämnas till examinatorn på högskolan. 

3. Problemformulering 
Produkten som SOLÖ utvecklar fungerar fullt ut i dagsläget, de vill ha hjälp med att göra den mer 

användar-, monterings- och transport-vänlig.  

Detta ska resultera i att användaren skall ha allt med sig såsom skyddsutrustning, första hjälpen och 

möjlighet att förvara privata ägodelar. 

Företaget som monterar produkten ska kunna ha ett jämnt flöde genom hela monteringsprocessen. 

Produkten skall bestå av flera moduler som monteras ihop och varje enskild modul ska inte skilja i 

monteringstid avsevärt från någon annan modul. 

När produkten fraktas till kund skall antalet enheter per pall vara optimerat och användaren skall på 

ett enkelt och smidigt sätt kunna transportera produkten i skrymmande utrymmen. 

För mer kompletterande information var god se kravspecifikationen.(se bilaga 5) 

3.1 Frågeställningar 

• Går ramen att tillverka mer kostnadseffektivt? 
• Kan semiotiken användas? 
• Kan produkten bli mer användarvänlig? 
• Kan produkten bli mer transportvänlig i trappor? 
• Kan författaren komma på användbara idéer? 
• Kan författaren utveckla ett färdigt koncept? 
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4. Projektavgränsningar 
Examensarbetet är på C-nivå 15 hp, kommer sträcka sig under ca 10 veckor och kommer utföras på 

heltid. 

Projektet ska redovisas med hjälp av bilder som kan hjälpa att beskriva resultatet. Bilderna behöver 

inte avse ett färdigt koncept utan skall visa en tanke eller ide som företaget ska finna av relevans. 

Eftersom projektet är snävt tidsbegränsat och är omfattande väljs det att begränsa arbetet till det 

som ansetts mest relevant, för att få veta mer se resultat, analys, slutsatser och rekommendationer. 

Detta för att säkerställa god kvalitet på arbetet. 
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5. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Här följer förklarande text om teorin bakom de verktyg och aktiviteter som använts. I texten kommer 

även de egna erfarenheterna att nämnas samt övrig information som kan komplettera den teoretiska 

texten för att ge en bättre förståelse. 

De verktyg och aktiviteter som använts är de som ansetts mest lämpliga för projektet och processen, 

mer om det i slutet av kap 5. 

5.1 Flödesschema 

Flödesschema är ett verktyg som lämpar sig för att visuellt få en bättre uppfattning av ett projekt och 

dess aktiviteter i processens olika faser. Det rekommenderas att alltid göra ett Ganttschema men ett 

flödesschema är ett väldigt bra komplement som dessutom underlättar rapportskrivningen då 

rubrikerna automatiskt finns i schemat. För att det ska funka behöver aktiviteterna stå i rätt ordning 

och framför allt i den ordning projektet bedrivs.(se bilaga 1) 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Varför ska jag göra ett flödesschema över 
huvud taget? 

Det är ett otroligt användbart redskap för att ge 
dig en bättre bild av vad som måste göras, i 
vilken ordning. 

Om man gjort ett Ganttschema, behövs då 
verkligen ett flödesschema också? 

Nej, ett flödesschema kan användas som ett 
komplement till ett Ganttschema. 

Jag har gjort ett riktigt bra flödesschema, måste 
jag verkligen göra ett Ganttschema, det känns 
så krångligt? 

Ja, ett Ganttschema kan kännas krångligt och 
svårt och kanske tom onödigt om man har ett 
bra flödesschema som täcker processen bra men 
ett Ganttschema är så mycket mer, det är ett 
verktyg som kan användas för analysering av 
projektets process så därför bör du ha ett 
Ganttschema. 

Hur ska jag utforma mitt flödesschema? Det 
grafiska upplägget. 

Tänk dig att den som ser det ska förstå hur du 
arbetat, som en karta. Det ska vara möjligt att se 
hur du ska gå eller har gått för att komma till 
målet. 

Figur 2 Frågeställning flödesschema 

Fördelar: 

• Får lättare struktur genom hela projektet, från start till rapportskrivning. 

• Överskådligare överblick av projektet under processens gång. 

• Behöver inte uppdateras lika ofta som ett Ganttschema(se referenser), bara vid ändringar av 

processen. 

Nackdelar: 

• Kan låsa gruppen vid olika aktiviteter 
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Författarens egna kommentarer: 

Författaren har själv börjat använda detta verktyg nu på senare tid och kan känna att det hade 

behövts mycket tidigare då författaren är ganska visuell och mer eller mindre mår illa av att titta på 

ett Ganttschema, även om författaren alltid använder Gantt i de kurser som författaren deltagit i och 

tycker verktyget fyller sin funktion. 

Författaren har haft stora fördelar med flödesschemat när det gäller rapportskrivning, författaren 

kan på ett mycket lättare sätt lägga upp strukturen på rapporten och på så sätt kunna väva in en röd 

tråd som går genom hela rapporten. 

Författaren har använt SmartDraw och tycker det funkar mycket bättre än Word. SmartDraw är ett 

program för att skapa mindmapps eller liknande figurer. 

Författaren rekommenderar starkt användandet av flödesschema.  

Steg för steg: 

1. Lista de olika faserna i processen och sätt dem i rätt tidsföljd, t.ex. Initiering osv.(se figur 4 

och 5) 

2. Tänk ut de verktygen/aktiviteter som ska eller vill användas, och sätt dem i rätt fas och i rätt 

ordning. För att underlätta, ta verktyg/aktiviteter från Ganttschemat. 

3. Använd SmartDraw eller Word för att göra en grafisk bild av processen. 

4. Vid behov, uppdatera. 
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5.2 Tidsschema 

Ett tidsschema är en förenklad variant av ett Ganttschema och kan användas för att strukturera upp 

de verktyg och aktiviteter som behöver användas/utföras under projektet. Som rubriken antyder 

plottas den beräknade tiden ut på en tidslinje för att enklare se hur tiden ska disponeras av 

projektets aktiviteter. 

Det som skiljer sig från ett Ganttschema är att det inte planeras tidsåtgång eller dokumenteras hur 

mycket tid som behövts för varje vecka och aktivitet. (för exempel se bilaga 2) 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Behöver jag göra ett tidsschema? Nej, men det rekommenderas att du på något 
sätt dokumenterar eller åtminstone beräknar 
tidsåtgången för varje aktivitet. 

Nu när jag gjort mitt tidsschema, behöver jag 
inte göra något mer? 

Efter konstruktionen av ditt tidsschema behöver 
du regelbundet kolla igenom och uppdatera vid 
behov, frekvensen beror till största delen av hur 
många aktiviteter du har. 

Figur 3 Frågeställning tidsschema 

Fördelar: 

• Går relativt snabbt att ställa upp 

• Enkelt sätt att hålla koll på aktiviteterna 

• Behövs inte lika mycket tillsyn och uppdatering som ett Ganttschema 

Nackdelar: 

• Arbetsinsatsen kan inte utvärderas som i ett Ganttschema 

• Kan glömmas bort under projektet 

Författarens egna kommentarer: 

Författaren har använt sig av detta verktyg först i sitt exjobb då beställaren inte tyckte att det var 

relevant med ett utförligt Ganttschema, beställaren ville bara se vilka aktiviteter som tänktes utföras 

och vilken tidsram de planerats in. I en överenskommelse mellan författaren, beställaren och 

examinatorn bestämdes att det bara behövdes ett tidsschema och att författaren kunde frångå ett 

Ganttschema. 

Författaren tyckte det var ett bra verktyg då författaren enkelt kunde spalta upp aktiviteterna och 

sen planera in dem i den tidsram som definierade projektet. Författaren kunde sen använda det för 

att diskutera med beställaren om hur författaren tänkte planera upp projektet. 

Det som gör tidsschemat till ett logiskt verktyg är att det går inte att sätta en bestämd summa tid på 

utförandet. Författaren planerade aktivt arbete till 30 timmar/vecka då det är den tiden författaren 

KAN sitta då barnen är på skolan, sen vet författaren att ca 20 timmar/vecka minst kommer gå åt till 

att tänka på lösningar och annat som rör projektet. Eftersom författaren inte kan sätta ett exakt antal 

timmar/minuter på det totala arbetet som utfördes så funkar ett tidsschema bättre för författaren. 



21 
 

5.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är ett dokument som ska förtydliga beställarens önskemål och krav på den önskade 

produkten/tjänsten.  

Inom produktutveckling används kravspecifikationen som ett styrande dokument som används under 

hela processen för att säkerställa att produkten möter beställarens förväntningar. Det är även ett 

levande dokument och kan behöva uppdateras under processens gång då vissa krav kanske är 

omöjliga att uppnå. 

Kan med fördel sorteras in i rubriker för att underlätta användande i en ev. QFD. Kan vid behov 

ändras i samförstånd mellan beställaren och projektansvarige. 

Oftast får man kraven från t.ex. beställaren, antingen i skrift eller verbalt. 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Behövs en kravspecifikation, räcker det inte 
med en problemformulering från beställare? 

En kravspecifikation är ett måste då den har 
omsatt problemformuleringen till oftast mätbara 
krav. Dokumentet används sedan under hela 
processen. 

Hur får jag en så bra kravspecifikation som 
möjligt? 

Oftast i kurser kan man själv sammanställa 
information till en kravspecifikation men för en 
mer utförlig kravspecifikation kan man ställa mer 
frågor till läraren/beställaren och även söka 
efter information som kan ändra kraven, t.ex. 
ifall ett mått inte är standard så är det billigare 
att ändra måttet än att göra något eget. 

Vad kan en kravspecifikation vara bra till? 1. Används under processen för att 
projektet ska hålla sig på rätt väg 

2. Kan användas i flera verktyg, t.ex. QFD, 
Pugh, konceptvalsmatriser eller 
konkurrentanalys bl.a.  

Figur 4 Frågeställning kravspecifikation 
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Fördelar: 

• Ett bra rättesnöre under produktutvecklingens gång då designern/konstruktören kan gå 

tillbaka och kontrollera ifall den slutliga produkten uppfyller beställarens krav. 

• Designern/konstruktören behöver inte fråga beställaren onödiga frågor under processens 

gång. Bara frågor med relevans. 

• Kan användas vid tillämpandet av flera verktyg, t.ex. QFD. 

• När projektet är färdigt är det bra att kunna visa upp dokumentet som bekräftelse på att 

produkten är vad beställaren vill ha. 

Nackdelar: 

• Något kan missas som borde tagits upp och som kan påverka slutprodukten. 

• En kravspecifikation är ett levande dokument, ändringar kan göras efter en viss tid som inte 

är fördelaktigt för projektet men avgörande för slutprodukten. T.ex. att omvärlden förändras 

och ger projektet nya förutsättningar, vid för dålig koll kan en kravspecifikation bli direkt 

missvisande. 

Författarens egna kommentarer: 

Detta dokument/verktyg är något som författaren själv har använt i varje kurs som handlat om 

produktutveckling och är ansett som väldigt användbart. Genom varje steg i processen kan den 

användas för att se att projektet inte kliver utanför ramarna.  

Det är ett levande dokument vilket märktes under kursen KPP017: 

Ur uppdragsgivaren Christer Norströms problemformulering, taget ur PowerPointen som delades ut, 

21/9 2011 under kursen KPP017: (bilaga bifogas ej då det inte anses relevant då det bara gäller ett 

exempel) 

• Fräsen ska fräsa minst 120 cm bredd.  

• Fräsen ska kunna användas för både skejtspår och klassiska spår.  

• Den ska klara av att fräsa 5 cm ner i hård snö/is. 

• Fräsen ska kunna köras med minst 7 km/h 

• Fräsen måste tåla att det kan finnas sten i snön.  

• Underhållet av fräsen skall vara enkel. Slitdetaljer skall vara utbytbara.  

• Fräsen ska kunna transporteras på en släpkärra eller dras efter en bil.  

• Fräsen ska inte ha en inbyggd spårmaskin, såvida den inte går att koppla bort. 

• Ska kosta max 15000 kr att producera vid en volym av 20 per år. ??? 

• Ska kosta max 30000 kr till slutkund. ??? 

Det ser ut som en bra lista av krav men den ändrades något under kursens gång, t.ex. 

• Från 5 cm fräsdjup till 10 cm. 

• Sten definierades senare som diameter upp till 10 cm. 

• Kornstorlek på snön definierades till mindre än 5 mm. 
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När en konkurrentanalys ska skrivas så har författaren använt sig av kravspecifikationen för att kunna 

avgöra vilka konkurrenter som är av intresse, t.ex. projekt snöfräs från produktutveckling 2, det står i 

kravspecifikationen, ”Fräsa minst 120 cm brett”, då är de konkurrenter som fräser smalare inte 

intressanta, såvida de inte uppfyller t.ex. ”Kunna fräsa ner 10 cm i hård snö/is”, då kan de vara 

intressanta pga. tekniska lösningar.  

Efter kursavslutet av KPP017 fick författaren höra att en annan grupp hade fått sin kravspecifikation 

viktad av beställaren. Vad det innebär är att varje krav betygsätts 1-5 för att vikta dess betydelse. 

Författaren insåg efteråt att det är en jättebra ide eftersom då finns det med i konceptgenereringen 

och i QFD’n som då blir ännu mer korrekt. Genom en sådan liten handling så säkerställes kvaliteten 

på projektet på ett helt annat sätt. 

Även under koncept genereringen, där nya koncept ska tas fram är det användbart att kunna ha ett 

dokument att referera till för att förklara vissa idéer. 

Steg för steg: 

1. Lista kraven, alltså inte lösningar. 

2. Är något oklart, kontakta beställaren. 

3. Gruppera kraven efter dess samhörighet och sätt rubriker såsom Prestanda, Användbarhet 

och Krav. (se figur 1) 

4. Försök från början få med vilken vikt beställaren lägger på varje krav, skala 1-5. Kan 

uppskattas men det bästa är att sammanställa en lista och maila beställaren och be om att få 

den graderad.  

5. Kolla till listan allt efter som projektet fortgår, så att ni ser att ni inte avviker för mycket. Kan 

även behöva uppdateras då nya fakta kan dyka upp som måste adderas till listan. 
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5.4 Informationssök-Förstudie 

Kan ses mer som en aktivitet snarare än ett verktyg då det inte finns klara mallar att följa. Inför nya 

projekt där gruppen är dåligt insatta i problematiken, alla kan inte veta allt, och då behövs mer 

information för att kunna fullfölja projektet. I skolvärlden sker detta lättast genom omfattande 

informationssökning via nätet eller litteratur och i arbetslivet kan kompetens utanför företaget kallas 

in, t.ex. konsulter eller outsourcing, för att få mer kött på benen inför projektet. 

Det är sagt att vuxna har mer fantasi än barn(Sagt av författaren Vygotskij) och med det menat att 

vuxna har upplevt mer därför är de vuxnas fantasi mer utvecklad. Samma sak gäller vid 

projektarbeten, ju mer information företaget eller de anställda har desto lättare att hitta en kreativ 

lösning. 

Bra exempel på informations sök är t.ex. Google(se referens), en internetsida/sökmotor som på ett 

smart sätt länkar till den mest relevanta informationen som söks. T.ex. sökord ”snöfräs” ger ett antal 

träffar som man får luska vidare på. Har sökaren tur dyker andra ord upp under sökningen som 

personen kan gå vidare med och kanske kan hitta någon engelsk motsvarighet som t.ex. ”groomer”. 

Google har även en bildsök funktion som möjliggör att relevanta bilder hittas till sökord, länkade till 

respektive hemsida som har bilderna, vilket i sin tur gör det lättare att få relevant information. 

En annan bra källa är Wikipedia(se referens) som kan ha relevant information. Det är en hemsida 

som samlar information från personer med erfarenhet, just därför lämpar sig inte Wikipedia som 

referens men kan ändå användas för informations sökning. Om information har använts från 

Wikipedia ska det refereras. 

Via Google translate kan en översättning finnas till sökorden. Eftersom världen har blivit så liten kan 

information om produkter även finnas på andra språk med större marknader, t.ex. U.S. A eller 

England. 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Måste man utföra en förstudie? Räcker det inte 
bara att köra på? 

Att söka efter information om projektet är 
livsviktigt för att projektet ska bli bra. 

Kan jag inte bara Googla? Jo, att söka efter information via internet kan 
räcka ifall du har hittat tillräckligt, men hur vet 
du det? 

Beställaren har redan hittat några konkurrenter 
och säger själv att han inte har hittat något 
annat, måste jag söka efter mer information? 

Ja, beställaren kan ha varit slarvig och ju mer 
information du hittar desto lättare kan du hitta 
skärningspunkter, punkter där t.ex. olika 
tekniker kan blandas för att finna en ny lösning 
såsom iPhone med telefon+touchscreen. 

Det här tar för mycket tid, jag vet en produkt 
som löser alla problemen, kan jag inte bara 
göra något liknande? 

Nej, även om det är en bra produkt så kan du 
finna information som gör att den inte vart så 
bra ändå. 

Figur 5 Frågeställning förstudie 
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Fördelar: 

• Vitalt vid projekt som inte innefattas av de samlade kunskaperna som finns i gruppen eller 

företaget. 

• Underlättar även vid konkurrensanalys. 

• Utvidgar personers kunskap om projektet och vad projektet innefattar. 

Nackdelar: 

• Kan vara tidskrävande vilket uppmanar till slarvighet vilket kan förstöra projektet. 

Författarens egna kommentarer: 

Författaren hade i en tidigare kurs som projekt att vidareutveckla en trähyvel. Det fanns inte så 

mycket information att hitta på svenska så författaren använde Google translate för att hitta den 

engelska motsvarigheten, vilket var ”planer”. Det gjorde att författaren kunde hitta mer information 

om trähyvlar, bland annat via olika forum men även via Googles bild sök.  

Steg för steg: 

1. Först och främst, kolla svenska Wikipedia, om inga träffar, sök på den engelska 

2. Via google, sök på de tre viktigaste orden som beskriver vad du vill hitta. 

3. Efter att träffarna analyserats, lägg till sökord eller ta bort för fler relevanta träffar. 

4. Ifall du får få träffar testa nya ord eller att översätta orden till engelska. 
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5.5 Konceptgenerering 

Att i ett projekt hitta en lösning på projektets slutmål är inte att komma på ett koncept utan snarare 

komma med ett konceptidé. Nu ska de idéer som inte var realistiska från t.ex. brainstormingen sållas 

bort eller omarbetas. 

Konceptgenerering är en femstegsmetod: 

1. Klargöra problemet som ska lösas 

2. Extern sökning efter inspiration av lösningar eller idéer. 

3. Intern sökning av information eller kunskap för att hitta lösningar på problemet. 

4. Undersöka lösningarna, organisera och dela upp dem för att få en bättre överblick. 

5. Reflektera över lösningarna och försäkra sig om att alla lösningar är utforskade. 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Jag har precis haft brainstorming med mina 
kamrater och skissat ner alla lösningar till flera 
koncept, varför ska jag då göra ett till moment 
som heter konceptgenerering? 

Bra, du har ju redan gjort en slags 
konceptgenerering. Det jag menar med detta 
steg är att du bör se så att de koncept du 
kommit fram till är fungerande koncept, att de 
går att genomföra. Gå igenom de fem stegen 
som nämns tidigare och var noga vid steg fem, 
jämför med kravspecifikationen t.ex. 

Jag har utfört de fem stegen som nämndes 
tidigare för varje koncept men det känns inte 
bra i alla fall. Koncepten uppfyller inte alla 
punkter på kravspecifikationen, vissa inte alls. 
Hur ska jag göra?  

1. Börja om, dela upp konceptet i olika 
delar och försök lösa dem, som t.ex. en 
rullator. Den kan delas upp i ram, hjul, 
handtag, sits och förvaringsfack. Hitta 
lösningar på varje del och sätt sen ihop. 

2. Testa att ta det bästa från varje koncept 
och blanda ihop dem till ett färdigt 
koncept. 

3. Börja om och gör en bättre förstudie, du 
kanske har missat något. 

jag hade kursintroduktionen idag och jag vill 
spara mycket tid i min process och tänkte hitta 
lösningar på en gång men det går inte bra, hur 
ska jag komma fram till flera olika koncept, de 
jag kommit på är inte bra nog? 

Börja med en övning som heter brainstorming 
eller någon annan övning som främjar kreativitet 
och försök att skissa ner dina idéer för att lättare 
reflektera över dina idéer. 
 
Om du har svårt att hitta lösningar pga. att du 
känner dig oinsatt i problematiken så 
rekommenderar jag att du börjar med en 
förstudie. 
 
Kom ihåg att det kan ta tid att komma igång med 
konceptgenerering men det lönar sig. Utan bra 
idéer har du ju inget att presentera. 

Figur 6 frågeställning Konceptgenerering 
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Fördelar: 

• Genomtänkta lösningar 

Nackdelar: 

• För dåligt genomförd(femstegsmetoden) kan förstöra hela projektet 

Författarens egna kommentarer: 

Författaren har alltid ansett att detta moment i sin egen process har varit en av de viktigaste faserna. 

Efter att författaren sökt efter information och läst på och satt sig in i vad författaren ska göra i en 

kurs så har författaren strävat efter att hitta så bra koncept som möjligt, som ska vara realistiska och 

genomförbara. 

Författaren har alltid sett konceptgenerering som något mer än att hitta lösningar på ett problem, 

det är en aktivitet som behöver verktyg för att genomföras. Författaren föredrar att först göra en 

förstudie, följt av brainstorming med skisser. Det räcker inte att bara hitta lösningar på ett problem 

utan det är även viktigt att kunna stödja sina lösningar på viss del fakta, vilket förstudien ger men 

även QFD kan vara ett bra verktyg för att få reda på de produktegenskaper som kan anses vara 

viktigast. 

Steg för steg: 

1. Gör en omfattande förstudie, ju mer information du samlar på dig desto bättre 

2. Utvärdera varje konceptidé så gott det går, använd kravspecifikationen i första hand 

3. Använd dig av femstegsmetoden 
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5.6 DFMaint - Design for Maintenence 

Design for Maintenence, betyder design för underhåll och är ett tankesätt som i slutändan gör att 

produkter håller längre, företagen slipper omkostnader och kunderna blir nöjdare. Även refererad till 

som Design For Maintainability och syftar då på underhållsmässighet och i vilken grad en produkt kan 

upprätthållas eller repareras enkelt, ekonomiskt och effektivt. 

Syftet är att få med en tanke i designarbetet om hur företaget kan minska den tid och resurser som 

företaget lägger ut på att hålla produkten på marknaden. Detta gynnar slutanvändaren genom att 

minska den totala ägande kostnaden genom färre driftstopp, lägre underhållskostnader och ökad 

säkerhet. 

Genom att göra så att kunden själv kan byta glödlampan i lampan möjliggör designern att företaget 

slipper att oroa sig för ev. garanti reparationer ifall lampan skulle gå sönder och på så sätt skapa stora 

kostnader att reparera en viss procent av alla sålda produkter. Detta sparar företaget som byggde 

lampan pengar på och kunden blir nöjdare då han/hon kan njuta av sin fina lampa längre.  

Samma sak gäller bilar, vilket gjort att en bil håller väldigt länge med hjälp av reparationer och 

service. 

Egenskaper som produkter vanligen har gemensamt efter att utvecklats med DFMaint är: 

• Relativt få delar i den slutliga produkten 

• Standard komponenter och fästdon(skruvar och bulk) 

• Överensstämmer med nationella, internationella, och industri standarder och koder 

• Komponenter som är lätta att byta ut 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Komponenter som monteras på bara ett sätt 

• Utrymme runt och i produkten för att underlätta underhåll och reparationer 

• Icke-förstörande demontering 

• Säkerhetsåtgärder skyddar underhållsarbetare från faror 

• Finns manualer eller annan dokumentation(kopplingsschema, instruktions DVD och service 

verkstädet etc.) 

• Märkning av delar 

• Installerad/monterad produkt behöver minimal eller ingen justering 

• Själv diagnostiserande utrustning som via egna tester kan hitta vad som är fel 

• Bra procedur för själv kalibrering, justering eller testning 

• Enkel eftermarknads service finns tillgänglig 
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Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Hur använder man DFMaint? Under konceptrealiseringsfasen tar man hänsyn 
till att produkten ska kunna underhållas på ett 
enkelt sätt, t.ex. fällkniven, om monterad med 
skruv, ska kunna dras åt av kunden för att 
bibehålla samma känsla, en fiskerulle ska gå att 
plocka isär för att kunna servas. 

Måste man använda DFMaint? Nej, det är inte alltid som projekten mynnar ut i 
ett realistiskt koncept. Men det är bra ifall du 
tänker på det ändå då det ger ökad kvalitet till 
ditt koncept 

Hur kan ett företag spara pengar på att 
använda DFMaint? 

1. Genom att få mindre delar 
2. Lättare montering(kunden kanske kan 

göra slutmonteringen själv) 
3. Mindre garantireparationer 
4. Nöjdare kunder = återkommande 

kunder 
5. Ökat värde på 2:a hands marknaden pga. 

bra eftermarknads service 
Om det nu är så bra med att kunna underhålla 
sina produkter, varför gör man inte bara så att 
de håller längre(för alltid)? 

Är det verkligen bra att en bil håller 20-50 år? 
Eller en mobil 30 år? Eller en köksmaskin i 40år? 
Vi lever i ett konsumtionssamhälle och att 
designa produkter som håller en evighet är inte 
optimalt då tekniken utvecklas och egenskaper 
förfinas, då är det bättre att lägga naturresurser 
på bra återvinningsbara produkter med en för 
produkten förväntad livslängd som är anpassad 
för dess marknad. 

Figur 7 Frågeställning DFMaint 

Fördelar: 

• Företaget sparar pengar. 

• Produkten håller sig på marknaden så länge som möjligt till minsta möjliga kostnad. 

• Ökar mervärdet för företagets image och rykte. 

• Ger koncept en större känsla för kvalitet, att de är mer genomtänkta. 

• Sparar kostnader genom att åtgärda ev. fel i början av processen istället för i slutskedet. 

Nackdelar: 

• Kan förlänga produktutvecklingstiden 
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Författarens egna kommentarer: 

I alla de kurser författaren haft som involverar produktutveckling har författaren använt sig av tänket 

i DFMaint. Självklart vill författaren att de tilltänkta produkterna ska vara lätta att underhålla och 

använda. Problemet med att använda DFMaint fullt ut är att det är till för produktens hela livscykel, 

fram till nästa generation produkter, vilket gör det svårt att tillämpa på skolvärldens 

konceptframtagning som oftast stannar halvvägs i produktframtagningsprocessen.  

Författaren anser ändå starkt att det ska i största möjligaste mån försöka tillämpas tänket som 

DFMaint förmedlar, att försöka göra produkten så långlivad på marknaden som möjligt till minsta 

möjliga kostnad för företaget. Det positiva med verktyget i skolvärldens konceptframtagning är att 

som student ges koncepten en kvalitet som visar på att konceptet är väl genomtänkt. 

Steg för steg: 

DFMaint bör användas tidigt i processen då konceptet ännu inte är spikat och 

utvecklingskostnaderna ännu är förhållandevis låga. 

Följande process-loop visar på ett tänkbart arbetssätt: 

1. Produktutvecklingsgruppen bör bestå av personer som har relevant information om 

produkten, t.ex. service tekniker, montörer m.fl. 

2. Analysera information från service tekniker, användare av produkten, kundundersökningar 

och garanti bestämmelser. T.ex. värden och resultat från FMEA. 

3. Identifiera och prioritera underhålls frågorna. Ta fram koncept som motverkar de värsta 

farhågorna. 

4. För in de valda underhålls koncepten i produkten. 

5. Analysera, testa och utveckla produkten och låt den utvecklas i takt med att underhålls 

frågor behandlas. 

6. När produkten är färdig skicka den till tillverkningen. 

7. Värdera prestandan i produkten via kund feedback, garanti information, undersökningar och 

service statistik.  

8. Modifiera produkten utifrån säkerhetsaspekter, ekonomi och prestations krav. 

9. Repetera processen med nästa generation produkter. 
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5.7 DFM – Design For Manufacturability 

Design For Manufacturing, syftar på produktutveckling med hänsyn till tillverkning. Det betyder att 

det redan tidigt i konceptgenereringsfasen bör användas DFM för att minska risken att behöva ändra 

designen i slutet av projektet. För varje koncept som tas fram borde det finnas ett dokument som 

beskriver hur det ska tillverkas, vilken teknik och vilka maskiner. Det viktigaste är att ha med 

tankarna från DFM i bakhuvudet i processen. 

7 faktorer som har inverkan på tillverkningskostnader: 

• Materialval 

• Typ av maskin 

• Komponenternas huvuddimensioner 

• Antal bearbetade ytor 

• Antal komponenter 

• Toleranser och ytfinhet 

• Arbetskostnad 

Bild lånad från ett seminariedokument som finns på Rolf Lövgrens hemsida(se referenser) och 

handlar om DFM. Anledningen till att bilden används är för att den visar starkt på hur DFM är 

lönsamt och användbart för företag.(se figur 46) 

 

Figur 8 Illustrativ bild om fördelarna med DFM 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Måste jag göra DFM, jag gör ju bara ett projekt i 
skolan? 

Det är bra att utföra DFM då det ger en mer 
realistisk design. Det ger även bra övning inför 
yrkeslivet. 

Figur 9 Frågeställning DFM 
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Fördelar: 

• Kortar ner produktgenererings fasen 

• Koncept som inte var realistiska pga. tillverkningskostnader faller bort 

• Onödiga delar tas bort 

Nackdelar: 

• Vid små volymer kan det kännas mindre lönt 

Författarens egna kommentarer: 

Första gången författaren fick höras om DFM som det kan minnas var under kursen KPP017 

Produktutveckling 2 och till en början var författaren skeptisk då författaren kände att tiden var 

knapp och att tillämpa ännu ett verktyg skulle bara vara i vägen. Efter seminariet som anordnats så 

förstod författaren mer om verktyget, författaren hade i.o.f. förstått innan vad det var bra för men 

efter seminariet insåg författaren att det är ett bra verktyg. Det lustiga är att i samma kurs så 

jobbade författaren efter den principen i alla fall i projektet, för beställaren ville tillverka allt själv i sin 

egen verkstad så det föreföll naturligt för författaren att anpassa designen efter att byggas i en 

verkstad med maskinpark. 

Gruppen använde inte verktyget så mycket mer än att gruppen hade verkstan i åtanke under 

konceptgenereringen och designen. Gruppen tänkte även från början att gruppen skulle fråga 

beställaren vilka material gruppen skulle använda då beställaren hade vissa material hemma och 

kunde även beställa själv. 

Författarens intryck av DFM är att det är ett tankesätt som designern ska ha med sig i processen, för 

om designern vet hur delarna ska göras kan designen anpassas utifrån det och inte bara hitta på 

häftiga former utan att ta ansvar för hur den ska byggas. 
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5.8 DFA – Design For Assembly 

Design For Assembly, syftar till att reducera antalet komponenter för att på så sätt underlätta 

montering(assembly). Tanken är att kunna reducera antalet detaljer i en komponent för att på så sätt 

spara pengar genom mindre komponenter, snabbare montering och snabbare produktion. Används 

väldigt sällan men är väldigt bra för företag med större produktioner, massproduktion. 

Det finns 13 tumregler för DFA: 

1. Minimera antalet komponenter  

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Välj lämplig baskomponent 

4. Omplacera inte baskomponenten 

5. Välj effektiv monteringsordning 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin?) 

8. Bygg symmetriska komponenter 

9. Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 

10. Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska 

11. Låt monteringen ske rätlinjigt och enkelriktat 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassningar 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

Frågeställning: 

Fråga: Svar: 

Måste jag göra DFA? Jag tycker det är ett bra sätt att förstå sin design 
bättre, du tänker till om lösningar som lät bra 
från början men sen inte visar sig så bra. T.ex. i 
Produktutveckling 2, snöfräsen: vi tyckte att det 
smidigaste skulle vara att svetsa de tvärgående 
balkarna till sidoplåtarna. Problemet: det blir 
svårt för svetsaren att svetsa korrekt från fräs till 
fräs, ramen kanske blir sned tom. Lösningen: 
Svetsa istället dit fyrkantiga plåtar i änden av 
balkarna och fäst balkarna med skruv och 
mutter. Det går mycket snabbare och handlar 
inte om precision och dessutom underlättar det 
underhållet.  

Figur 10 Frågeställning DFA 
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Fördelar: 

• Reducerar antalet delar 

• Färre delar ger mindre kostnader 

• Ger konstruktören en bra chans att tänka igenom monteringen och se ifall det finns rum för 

förbättringar 

• Mindre administration (färre artikelnr etc.) 

• Mindre lagerhållnings kostnad  

• Färre produkter i monteringsarbete 

• Kortare ledtid 

• genom smartare lösningar korta ner produktionstiden 

• sparar mycket pengar och tid vid stora produktionsserier 

Nackdelar: 

• Tidsbrist, detta är ett verktyg som kan ta tid att utföra ordentligt 

• Syftet är att spara pengar genom färre komponenter, kortare monteringstider etc. och då 

kan verktyget kännas onödigt att tillämpa på produkter som bara ska tillverkas 20 st/år 

Författarens egna kommentarer: 

Författaren har använt verktyget en gång i kurs KPP017 Produktutveckling 2 och det var inte det 

lättaste. Det författaren lärde sig av den erfarenheten är: 

• Använd verktyget ofta, övning ger färdighet 

• Använd verktyget direkt efter konceptval, alltså innan det slutliga konceptet, när konceptet 

ska utvärderas med t.ex. FMEA. Då hinner du göra ändringar innan du ska gå vidare med 

konceptet. 

Författaren kan se fördelarna med verktyget och hoppas att författaren får användning av det fler 

gånger så att författaren får öva mer.  

Det Författaren tyckte var så bra med DFA var att författaren fick sätta sig in i montörens situation. 

Innan hade författaren bara tänkt på hur den skulle se ut och vilka funktioner den skulle ha. Efter 

verktyget gjorde gruppen lite ändringar för att det skulle vara lättare att montera och att varje enhet 

skulle se likadan ut, att inte några svetsarbeten skulle diffa mellan enheterna. Författaren kände på 

en gång att gruppens design blev proffsigare, mer genomtänkt. 
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5.9 CAD - Computer Aided Design 

CAD, Computer Aided Design, en typ av datorprogram där mjukvaran togs fram för att först och 

främst möjliggöra framställningar av ritningar men har utvecklats otroligt och kan idag ta fram 3D-

modeller.  

CAD är ett begrepp som syftar till dator modellering av objekt som designern skapar efter sina egna 

skisser och i slutändan kan visa upp en 3D-representation av t.ex. en bil men även smådelar såsom 

skruvar .  

Designern kan sedan i datorn utföra flera olika typer av simulationer, från rörelser till beräkningar av 

hållfastighet.  

Det finns flera program på marknaden, t.o.m. till Android telefoner. Det alla har gemensamt är att de 

kan visa upp hur designern vill att föremålet ska se ut, antingen i 2D, 3D eller som ritning.  

Det program som skolan använder heter Solidworks. 

Bland de resultat man kan få ut av ett CAD-program kan nämnas 

• Solidmodeller  

• Trådmodeller (Wireframes)  

• Grafiska representationer av anläggningar och databaser  

• Parameterberoende modeller  

• Realtidssimulationer av olika processer  

• Möjlighet att använda Computer Aided Manufacturing, CAM.  

• Numeriska instruktionssekvenser som kan sändas direkt till produktionsledet. (Computer 

Numerical Control (CNC) styrfiler)  

• Analys och utvärdering av till exempel de konstruktiva egenskaperna hos komponenter i 

komplexa system. (Finite Element Analysis (FEA))  

• Automation i elektronikindustrin - Electronic Design Automation (EDA)  

• Möjlighet att använda Friformsframställning.  
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Frågeställning: 

Det antas att du besitter basala kunskaper om programmet Solidworks. 

Fråga: Svar: 

  
Måste jag använda CAD, jag ska ju ändå inte 
bygga mitt koncept? 

Det underlättar ditt presentationsarbete att ha 
en näst intill riktig bild på hur beställaren 
tilltänkta produkt ser ut. 

Vad jag än gör så vill inte programmet vad jag 
vill, vad ska jag göra? 

Det värsta med detta program är att det inte är 
så särskilt smart men det finns hjälp guider 
inbyggda i programmet, annars: 

1. Kolla inställningarna i verktyget du 
använder, kanske måste något kryssas ur 
eller dylikt. 

2. Vissa verktyg kan kräva att du ska välja 
vilken yta det gäller, du kanske har tre 
ytor som kan extruderas i samma sketch 
vilket kan förvirra programmet. 

3. Kolla din skiss, kanske har du lämnat 
något konstigt, t.ex. en överbliven linje. 
Kom ihåg att du måste ha sketcher ”Fully 
defined” (förutom visa undantag) 

Figur 11 Frågeställning CAD 

Fördelar: 

• Återanvändning av designelement  

• Snabba ändringar i befintliga ritningar  

• Möjligheten att utvärdera formgivning gentemot regelverk  

• Verklighetstrogen simulering av formgivning utan prototyper  

• Möjligheten att integrera ritningar med databasprogram 

• Kan bygga upp bibliotek med många olika element, såsom skruvar och bultar. 

Nackdelar: 

• Kan vara krångligt 

• Kan försvåra designerns visioner pga. ”skit bakom spakarna” syndromet, att designern inte 

klarar av att ge sina visioner form i programmet. 

• Leder ofta till vredesutbrott 

• Kommunikationen mellan dator och användaren kan vara bristande, datorn påpekar gärna 

att det designern försöker göra inte fungerar men inte hur designern ska kunna lösa 

problemet. 

  



37 
 

Författarens egna kommentarer: 

Jag har använt detta program flera gånger, gått två kurser varav den sista var på avancerad nivå, men 

det är fortfarande mycket kvar att lära sig. Det är ett riktigt bra program som möjliggör att jag kan 

uttrycka mig så att mina lärare, kurskamrater och utomstående förstår vad jag vill göra. 

Jag tycker själv att programmet är ganska logiskt och därför kan jag hantera programmet ganska bra 

men jag vet att folk i allmänhet inte tycker att programmet är särskilt bra och har märkt att många, 

inklusive mig själv, någon gång gjort om en design bara för att det inte gått att återskapa i Solidworks 

som man vill ha det. Det jag märkt, som är det bästa att göra, är att kontakta någon av CAD-lärarna 

och se ifall de kan hjälpa, inte nog med att de hjälper dig att få till formerna utan du lär dig också hur 

du ska göra nästa gång. Jag har ringt flera gånger och tycker att det är ett bra sätt att lära sig för 

programmet(Solidworks) kan så mycket men ofta vet man inte hur man ska få programmet att förstå 

vad man vill. 

Steg för steg: 

1. Skaffa programmet(80 - 120 000 kr) eller anmäl dig till en grundkurs, vilket kan gå på distans 

och är gratis plus att du får en studentlicens som räcker ett år att ha hemma(dock ej använda 

i kommersiellt syfte). 

2. Om du inte vill gå en kurs så skaffa kompendiet, det är uppbyggt som en steg för steg tutorial 

3. ÖVA, lek med formerna men försök även återskapa riktiga objekt. 

4. Vid problem, kontakta en kunnig person/lärare eller sök på forum. 
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5.10 PU-processen 

Här visas ett flödesschema för att visa hur processen gått tillväga.(Se figur 12) 

Till denna process valdes det att börja med planering för att sedan gå vidare med genomförandet, 

detta för att processen utförs enskilt. 

Ett tidsschema har upprättats med utsatta aktiviteter under projektets tidslinje för att komplettera 

flödesschemat och visa vart de olika aktiviteterna planeras äga rum.(se bilaga 2) 

5.10.1 Grafisk presentation 

 

Figur 12 Grafisk presentation av författarens PU-process 

5.10.2 Författarens PU-process 

Processen kan delas upp på fyra faser.(se figur 13) 

• Initiering 

• Planering 

• Genomförande 

• Avslut 

Varje fas har sina verktyg eller aktiviteter. Den viktigaste utgångspunkten är faserna för de beskriver 

hur arbetet ska utföras etappvis och verktygen/aktiviteter är vad som behövs för att kunna utföra 

faserna. Vilka verktyg/aktiviteter som väljs att användas beror till största delen på projektet och hur 

det är utformat och vad läraren har haft för önskemål om vilka verktyg som ska användas.  

 

Planering

Förstudie

Informationssök

Exjobbs

kontakt
Produktanalys

Kravspecifikation

Genomförande

DFMaint

DFM

DFA

CAD

Koncept-
generering
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Nedan syns en tabell med de verktyg som brukar övervägas att brukas, vilket skiljer sig från process 

till process.(se figur 13) 

Fas 1 och 4 finns med för att visa på hela processen som den kan se ut vid en vanlig kurs där ett 

koncept arbetas upp från grunden till ett färdigt och realiserbart koncept. 

Fas 1: Initiering Fas 2: Planering Fas 3: Genomförande [Fas 4: Avslut] 

    
Gruppkontrakt Flödesschema Konkurrentanalys [Presentation] 
 Gantt Funktionsanalys [Rapportskrivning] 
 Kravspecifikation Brainstorming  
 Förstudie Ideskissning  
  Konceptgenerering  
  Konceptval  
  QFD  
  FMEA  
  DFA2  
  DFM  
  DFMaint  
  CAD  
  PIPS  
Figur 13 De olika faserna i författarens standard process 
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5.11 Semiotik 

För en industridesigner är produktsemiotik en otroligt viktig del av arbetet. Det är den delen av 

arbetet som går ut på att synliggöra produkten, ge den en tydlig identitet och rikta formgivningen till 

den valda målgruppen. 

Idag när en ny produkt tas fram, använder sig de flesta industridesigners av produktsemiotik utan att 

veta om det. För vissa kommer det naturligt, andra måste kämpa. 

Anna Thies skriver(om än mer utförligt) i sitt minikompendium för industridesigners; 

Nationalencyklopedin säger bl.a. detta om semiotik: Läran om olika teckensystem, 

kombinationsmöjligheter och användning. 

A. Thies menar att ett tecken inte är ett objekt utan en relation, således är semiotik inte bara läran 

om tecknets innebörd, utan även en studie i dessa relationer som skapas mellan materiella objekt 

och människor. 

För att göra det mer övergripligt har A. Thies sammanfattat teorin bakom semiotiken i tre ”rubriker” 

som var för sig tar upp en egen del av semiotiken. 

• Pragmatik; Hur påverkas tecknet av det sammanhang det befinner sig i? (Kultur, tid, 

omgivning) 

• Syntax; Hur står tecknet till relation till andra likartade tecken? 

• Semantik; Vad och hur kommunicerar tecknet? 

Exempel på pragmatik: Hur påverkas tecknet av det sammanhang det befinner sig i? (Kultur, tid, 

omgivning) 

Exempel på syntax: Hur står tecknet till relation till andra likartade tecken? 

Exempel på semantik: Vad och hur kommunicerar tecknet? 

Semantik kan delas upp i fyra underkategorier: 

• Uppmana; Uppmanar tecknet till reaktion/aktion? Vill jag ta på den? 

• Beskriva; Vad beskriver tecknet? Förstår jag hur jag ska hantera produkten, eller behöver jag 

förkunskaper? 

• Uttrycka; Vad uttrycker tecknet? Ser produkten designad ut? Ser den ut att vara lätt eller 

tung? 

• Identifiera; Identifierar tecknet något/någon? T.ex. vilken tillverkaren är, vilken kultur som 

den säljs eller säger produkten något om dess ägare? 
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6. Tillämpad lösningsmetodik 

6.1 Planering 

Innan projektet började samlades den nödvändiga informationen in som skulle behövas för att utföra 

projektet. 

”Du kan inte lära dig det du redan vet” är ett översatt citat från sci-fi serien Stargate och vad den 

meningen innebär är att du inte kan utvecklas och lära dig något nytt om du redan tror att du vet allt. 

Därför är det viktigt att läsa på, pilla lite och göra vad son behövs för att få mer kunskap om 

projektet, därför valdes att i förstudien göra en omfattande informationssökning och ha frekvent 

kontakt med exjobbsplatsen, SOLÖ.  

Detta resulterade i en kravspecifikation och en produktanalys. 

För att kunna följa min process som planerat utförde jag ett tidsschema.(se bilaga 2) 

6.1.1 Tidsschema 

Tidschemat struktureras efter de aktiviteter som planerats in för att fullborda projektet och den 

tidsram som satts, v.14-24.(se figur 14) 

 

Figur 14 Tidsschema planerat utfall 

Som synes planerades det att utföra de flesta aktiviteterna samtidigt och det av den enkla 

anledningen för att projektet ska lyckas så måste aktiviteterna utföras och då tillsammans då enskilda 

inte själva kan bidra med en lösning till projektet. 
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Figur 14 visar det planerade utfallet och det faktiska utfallet skilde sig inte nämnvärt.(se figur 15) 

 

Figur 15 Tidsschema faktiskt utfall 

Det har valts att inte planera projektet efter ett Ganttschema då författaren har i samförstånd med 

examinatorn kommit överens om att det inte behövs, bara ett enklare tidsschema för att illustrera 

aktiviteterna, vilket även efterfrågades av beställaren. 

Erfarenheten från tidigare projekt är att även ett Ganttschema inte är helt tillförlitligt då det inte går 

att beräkna exakt antal timmar som olika aktiviteter utförs. Även om arbetet är förlagt mellan två 

tidpunkter kommer hjärnan arbeta vidare med idéer och tankar långt efter pennan lagts ner, ibland 

även i sängen innan tröttheten tar ut sin rätt. Hur räknas den tiden? Det går inte så det anses bättre 

att uppskatta den.  

6.1.1 Förstudie 

I förstudien användes uteslutande internet för att förskansa information och då främst Google och 

Alibaba.(se referenser) 

Google är en sökmotor/webbsida som via en smart algoritm kan knyta de sidor med störst relevans 

till den aktuella sökningen och snabbt visa resultaten, de med störst relevans hamnar först. Det är 

även tjänst som stödjer bildsökning, översättning av ord och många andra bra tjänster. 

Tack vare översättaren kunde översättningen av sökorden hittas.(se figur 16) 

Sökord: Översättning: 

Säckkärra Sack truck 
Backventil Check valve 
Våtdammsugare Vacs 
Figur 16 Översättning av sökord 
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Alibaba är en sida som samlar i huvudsak företag från Asien för export, en sida för företag att 

använda sig av vid behov av att importera produkter. De översatta sökorden bistod att finna lämpliga 

komponenter till Max 1 såsom en ny våtdammsugare motor och en elgenerator. 

Genom efterforskningar via Alibaba kunde flera bra idéer till projektet lokaliseras. Bl.a. skulle det 

vara bättre om konstruktionen skulle vara hopvikbar, för att underlätta transporter i bakluckan på en 

bil istället för transportfordon, såsom är fallet i nuläget. 

 Uppdragsgivaren hade bestämda åsikter om att konstruktionen skulle vara hanterlig i trappor vilket 

ledde in på att leta efter alternativa hjul som skulle kunna bistå den funktionen. (se figur 17) 

 

Figur 17 Hjul med trappfunktion 

Efter vissa funderingar om den praktiska funktionen med att ha tre hjul istället för ett så vart det 

uppenbart att det inte skulle vara en optimal lösning. Det kan uppskattningsvis antas att 

trappkörning kommer bestå av max 10 % av konstruktionens körsträcka, något som beställaren och 

undertecknad kommit fram till. På grund av ojämnheter, kanter, stenar etc. som högst troligtvis 

kommer närvara vid transport till fots med konstruktionen, kommer hjulen att fungera väldigt dåligt. 

Om en sten skulle hamna framför ena hjulet kommer den slå runt till nästa hjul vilket kommer skapa 

en onödigt ojämn gång, tänk bara på alla gator med kullersten, dessutom kommer det bli svårt och 

jobbigt att manövrera konstruktionen då fyra ej svängbara hjul kommer vara i kontakt med 

underlaget samtidigt. 

Detta argument samt tidigare erfarenhet inom transportbranschen föranledde mig till konceptet 

med skenor. Det är en smart lösning på problemet med trappkörning. Själva problemet med 

trappkörning med en konstruktion som en säckkärra är att brukaren måste dra väldigt hårt, nästan i 

vertikal riktning för att få hjulen att passera ett trappsteg, med ett skenpar glider säckkärran snarare 

parallellt med trappstegen. Därför ansågs det vara bättre med skenor som en alternativ lösning på 

trappkörning. (se figur 18) 

 

Figur 18 En säckkärra med skenor 
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Nästa steg var att titta på konstruktionen av ramen och via Google kunde flera intressanta 

variationer hittas, förutom den traditionella säckkärran.(se figur 19) 

 

Figur 19 Inspiration till andra ram konstruktioner 

Efter noga övervägningar stod det klart att ingen av dem var riktigt lämpade för att ha som stomme i 

den tänkta konstruktionen. Eftersom konstruktionen skulle behöva vara kompakt på ett annat sätt än 

vad dessa inspirationer kunde erbjuda 

Därför började sökningar på Alibaba och Google efter en bra ersättare till den befintliga ramen.(se 

figur 20 och 21) 

 

 

Figur 20 Alternativ ram inspiration 
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Figur 21 Alternativ ram inspiration 

De var alla bra men problemet var att de inte var vad som söktes. Då hittades en briljant lösning.(se 

figur 22) 

 

Figur 22 Liten och kompakt säckkärra 

Denna konstruktion hade allt förutom att den var för kort vilket skulle göra hela konstruktionen låg 

och utstickande och därför inte vara smidig att framföra eller lasta in i t.ex. en baklucka. 

Dessvärre fanns inget som var en optimal lösning varpå en egen konstruktion började skissas på.(se 

figur 23) 

 

Figur 23 Egen skiss 
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Det mesta kan tillverkas av beställaren då konstruktionen skulle bestå av bockat rör, som tidigare 

konstruktion. Den nya konstruktionen skulle förutom hopvikbar, även tack vare handtagens 

konstruktion underlätta ifrånläggning av dammsugarslangen då handtagen skulle vara vinklade snett 

uppåt och en ribba(smått otydlig på skissen) skulle stå vertikalt upp vilket skulle skapa en naturlig 

avlastningsfunktion. 

Grundprincipen med ett koncept är att det är realiserbart, annars är det bara en ide, därför 

efterforskades det om lämpliga handtag till att börja med. Det var en utmaning att via Alibaba 

försöka hitta lämpliga handtag, det mesta som dök upp var cykelhandtag eller andra produkter utan 

relevans för projektet. Google visade sig vara bättre då ett företag hemmahörande i Täby 

specialiserade på säckkärror hade en modell med alla delar utbytbara, även handtagen.(se figur24) 

 

Figur 24 Reservdelskarta säckkärra 

Företaget heter Micrologistic och är som sagt specialiserade på säckkärror och främst på att bygga 

säckkärror efter behov. I deras sortiment har de över 50 000 olika säckkärror och de levererar till de 

flesta större företagen i Sverige såsom Posten, Pågen, GB Glace och Coca-Cola för att nämna några. 

Deras kontaktperson, Björn Carlsson, tyckte att det var bättre ifall de skulle få kunna komma över 

och visa upp en säckkärra som precis blivit färdigutvecklad, det fanns bara en för tillfället, varav 

anledningen att den inte gick att hitta på nätet.(se figur 25) 

 

Figur 25 Säckkärra från Micrologistic 
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Under förstudien stod det klart att det inte skulle gå att använda de flesta delarna av den befintliga 

produkten, vilket hade varit förhoppningen. Istället valdes det att fokusera på en grundplatta med 

kåpa, på vilken alla komponenter skulle monteras för att sedan monteras på en säckkärra, vilket 

skulle minska monteringstiden och monteringskostnaderna. 

Nedan kommer det beskrivas några av de olika komponenterna som behövde designas om från 

grundkonstruktionen för att kunna gå vidare med projektet och de lösningar som blev resultatet. Det 

handlar mest om att hitta lämpliga lösningar till befintliga komponenter och som företaget själva kan 

beställa in och de är mer verklighetsanknutna än de lösningar som kommer avhandlas senare i 

rapporten. 

Ramen/säckkärran: 

 

Figur 26 Micrologistics säckkärra 

Detta var precis vad som behövdes för att ge projektet en skjuts framåt då det uppfyller många 

punkter i kravspecifikationen, och lite till.(se bilaga 5) 

• Hopvikbar 

• Utbytbara delar(återkopplat i kap om DFMaint) 

• Medar för att underlätta trappkörning 

• Punkteringsfria däck 

• Kan fås i varierande bredd och längd 

• Finns flera tillbehör 
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Det som tillkommer är ett par handtag av lite större modell.(se figur 27) 

 

Figur 27 Handtag på säckkärra 

Eftersom Micrologistic kan anses som en expert på säckkärror så ifrågasattes aldrig deras bedömning 

om den befintliga konstruktionen och de dömde ut den ganska hårt, det visade sig att de som byggt 

den inte hade den rätta kompetensen varav hjulen saknade hjullager bland annat. 

Det besöket fastslog att den nuvarande konstruktionen behövde förbättras. 

Kostnaden för säckkärran uppskattas till att gå jämnt ut i jämförelse med den befintliga 

konstruktionen. I den befintliga konstruktionen kostar ramen ca 1 600 kr och då tillkommer hjulen, 

handtaget, de små snurrhjulen och lite andra delar så beställaren uppskattade den totala kostnaden 

mellan 2 000 och 2 500 kr. Säckkärran kostar ca 2 500 kr/st vid beställning av en, men eftersom 

beställaren snarare tänker beställa 3 000 st. säckkärror ifall det blir aktuellt, kommer det priset att gå 

ner. Därav bedömningen att kostnaden går jämnt ut. 

Dammsugarmotor: 

Den befintliga dammsugarmotorn levereras från Nilfisk där den är en special konstruerad motor i en 

svart plastkåpa.(se figur 28) 

 

Figur 28 Befintlig motor i kåpa 
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Efter samtal med beställaren stod det klart att den inte skulle gå att få i annat utförande och 

eftersom det är en nyckelkomponent för konstruktionen och är onödigt stor börjades en sökning via 

Alibaba för att finna en bättre lösning. Det optimala vore ifall det skulle kunna gå att få tag på en 

motor som ska monteras i en kåpa istället för en helhetslösning. Det skulle ge mycket mer frihet i 

utformningen av konceptet. På Alibaba återfanns många olika motorer så sökningen begränsades till 

att omfatta: 

• 24/12 volt 

• Ca 400-600 watt 

• Våt/torr funktion 

Det begränsade antalet träffar till bland annat dessa som bedömdes vara av mest intresse(se figur 

29): 

 

Figur 29Urval av intressanta motorer från Alibaba 

Det var inte intressant att ta första bästa utan det valdes att ta kontakt med tillverkarna av 

motorerna, vilket var två stycken. Detta skedde via mejl som förfrågade om deras produkter och ifall 

de hade något passande för företaget utifrån våra specifikationer. 

Första svaret som togs emot var skickat av Lucky på Hengfumicro-motor co ltd, och de föreslog deras 

våtdammsugar motor XWF9530 skulle vara det bästa alternativet. Den är en 24 V motor med 

effekten 450 W.(se figur 30) 

 

Figur 30 Motor XWF9530 från Hengfumicro-motor co ltd 
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Eftersom det andra företaget inte hörde av sig valdes det att gå vidare med motorn från Hengfu och 

efter flera mejl gick de med på att skicka tio enheter till priset tjugofem dollar per enhet, ca 180 kr(1 

USD=7.17 SEK, 2012-05-28). De var dock tydliga med att nästa order skulle vara på minst trehundra 

enheter då det är minsta antalet som kan beställas per order. 

Efter det gav jag uppgifterna vidare till företaget så att de kunde hantera ärendet vidare. 

Ritning finns som bilaga nr 4 

El-generator: 

Innan projektets start hade beställaren funderingar på att bygga in ett elverk som är en maskin som 

med hjälp av en förbränningsmotor skapar elektricitet. 

Efter samtal med beställaren framgick att företaget hade planer på att använda sig av ett elverk från 

Honda då det hade rätt specifikationer och var av kompakt design.(se figur31) 

 

Figur 31 Elverk Honda EU10i 

Här är ett klassiskt exempel på design som följer funktion, företaget vill ha ett elverk, hittar inget 

annat och beslutar sig därför för att detta är den bästa lösningen. Att hitta den bästa lösningen är 

som att leta efter ett patent, att du inte hittar vad du sökte efter betyder inte att det inte finns, bara 

att du inte hittade det. 
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Det ansågs vara av stor vikt att finna ett elverk som uppfyllde specifikationerna samt kunde bidra till 

designen eller åtminstone kunde byggas in på ett smidigt sätt. 

De specifikationer som söktes var: 

• Output: 200/24 V 

• Effekt: ca 1 kw 

Återigen kunde Alibaba ge flera förslag.(se figur 32) 

 

 

Figur 32 Flera förslag på elverk från Alibaba 

Samma procedur upprepades med generatorerna, det söktes kontakt med tillverkarna via mejl för att 

se ifall de hade någon produkt som de fann lämpliga utefter våra specifikationer. 

Det första företaget som svarade var Fuzhou Boomaster Power Co Ltd och eftersom svaren från 

övriga leverantörer drog ut på tiden valdes det att fortsätta med Boomaster. 

Hondas elverk EU 10i har dimensionerna 461x242x379 (LxBxH mm) och det var de måtten som 

användes som referens, det nya elverket fick gärna vara kompaktare. 
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Boomaster rekommenderade deras modell AG1500CX med dimensionerna 445x370x410 mm vilket 

kändes stort varpå en förfrågan skickades hur kompakt elverket kunde göras. Svaret blev att de 

kunde komprimera den ytterligare till dimensionerna 360x300x310 mm vilket kan anses vara en klar 

förbättring gentemot Hondas dimensioner.(se figur 33) 

 

Figur 33 Boomasters elverk AG1500CX 

Den stora fördelen att ha en generator i ram istället för i plastkåpor är att den blir lättare att fästa i 

andra element samt att med plastkåpor skulle den förstöra helhetsintrycket. 

Priset vart en klar förbättring.  

Hondas EU 10i kostar ca 11-12 000 kr men kan säkert fås billigare vid direktbeställning istället för via 

mellanhänder och ev. mängd rabatt.  

Priset för en AG1500CX vart efter lite diskussioner 96 el 109 USD beroende på om det skulle vara Al 

eller koppartråd, ca 688 el 782 kr styck för tio enheter(1 USD=7.17 SEK, 2012-05-28). 

Fördelarna med att importera gentemot Honda: 

• Garantier finns 

• Mindre dimensioner 

• Lättare att införa i nya konstruktionen 

Efter att priser hade getts av Boomaster överlämnades uppgifterna till företaget för att ta det längre. 

  



 

Backventil: 

En backventil är en ventil placerad vertikalt med en vätska

strömriktning åt ett hål. En enkelt konstruerad backventil kan ha ett membran av gummi placerad över 

ett hål där vätskan/gasen passerar eller

kula assisterad av en fjäder täpper till hållet. 

Gemensamt för båda är att när tillströmningen blir av en viss styrka släpper membranet/kulan igenom 

vätska för att sedan täppa till genomströmni

gå åt fel hål täpper membranet/kulan till hålet.(

 

Figur 34 Bild från Wikipedia som beskriver backventilens funktion med en kula

Något som önskades uppnås var att göra konstruktionen näst intill spillfri varav 

hitta en passande backventil för att säkerställa att slam inte skulle rinna tillbaka in i maskinen från 

uppsamlingskärlet. 

  

en ventil placerad vertikalt med en vätskas eller gas strömriktning och tillåter bara 

strömriktning åt ett hål. En enkelt konstruerad backventil kan ha ett membran av gummi placerad över 

ett hål där vätskan/gasen passerar eller att ventilen är trattformad vid genomströmningshållet och en 

kula assisterad av en fjäder täpper till hållet.  

Gemensamt för båda är att när tillströmningen blir av en viss styrka släpper membranet/kulan igenom 

vätska för att sedan täppa till genomströmningen när trycket blir för lågt eller upphör, skulle strömmen 

gå åt fel hål täpper membranet/kulan till hålet.(se figur34) 

Bild från Wikipedia som beskriver backventilens funktion med en kula 

Något som önskades uppnås var att göra konstruktionen näst intill spillfri varav stor

hitta en passande backventil för att säkerställa att slam inte skulle rinna tillbaka in i maskinen från 
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riktning och tillåter bara 

strömriktning åt ett hål. En enkelt konstruerad backventil kan ha ett membran av gummi placerad över 

att ventilen är trattformad vid genomströmningshållet och en 

Gemensamt för båda är att när tillströmningen blir av en viss styrka släpper membranet/kulan igenom 

ngen när trycket blir för lågt eller upphör, skulle strömmen 

stor fokus låg på att 

hitta en passande backventil för att säkerställa att slam inte skulle rinna tillbaka in i maskinen från 
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Återigen besöktes Alibaba för att finna en billig och enkel lösning, detta var enklare sagt än gjort då 

det fanns en hel uppsjö att välja på. Här är ett axplock(se figur 35): 

 

 

Figur 35 Axplock av backventiler från Alibaba 

Även om bilderna är svåra att se skalor/storlekar på ventilerna så blir det ganska uppenbart att 

ventilerna är små. Via mejlkontakt med tre olika leverantörer framgick det att de största 

backventilerna har en anslutningsdiameter på ca åtta mm, vilket kan uppskattas vara för litet. 

Dessutom vid över noggrann beskrivning(behövs tydligen) framgick det att backventilerna inte skulle 

fungera som önskat. 

Med anledning av detta beslöts det för att inte fortsätta med iden om backventiler utan att via 

konstruktionen av uppsamlingskärlet fokusera på att kvarhålla vätskan där den gör minst skada. För 

mer om det se kapitel 6.2.6 CAD. 
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Kemflaska: 

Kunskapen av att det finns burkar med pensellock, där penseln sitter monterad i locket, kommer från 

träslöjden i grundskolan. Där fanns dessa burkar, oftast innehållande trälim. Konceptet finns även 

inom andra branscher, t.ex. nagellack. 

Via Alibaba kunde det inte återfinnas det som söktes varpå Google fick användas. Efter en längre 

sökperiod återfanns en försäljare i Berlin som sålde burkar med pensel. Burkarna finns i storlekarna 

250 ml, 500 ml och 1 liter.(se figur 36) 

 

Figur 36 Burk med penselkork 

Vetskapen om detta gör det möjligt att i framtiden hitta tillverkare som gör penslar i andra storlekar 

så att den mest lämpliga skulle kunna användas. 

6.1.1.1 Exjobbs kontakt 

Som en del av förundersökningen ansågs det viktigt med att ha möten kontinuerligt. På eget bevåg 

planerades det att träffas minst en gång per vecka för att åtminstone stämma av hur projektet går. 

Det var tacksamt att träffas då det uppstod ganska många frågor om dels den befintliga produkten 

men även om den tilltänkta konstruktionen, importer och vad som skulle fokuseras på. 

Beställaren hade innan exjobbet börjat gett ut en kravspecifikation, se bilaga nr 5, där det togs upp 

vad beställaren ville ha tillgängligt på maskinen. Det framgick dock inte hur viktigt vissa tillbehör var 

gentemot andra, arbetshandskar känns viktigare än ett paraply t.ex. 
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För att få klarhet i vad beställaren ansåg vara viktigast att ha mest tillgängligt utformades ett enkelt 

Exceldokument som listade de tillbehören beställaren ville ha med och som beställaren sen fick 

gradera efter skalan 1-5 och formulerat såsom: 

”Betygsätt hur viktigt det anses med lättillgängligt, 1-5 då fem är högst. 

Tänk dig en låda, uppifrån(toppen) är 5.  

Sidorna 3. 

Inuti 1-2. ” 

Detta är dokumentet, med tillbehören listade och graderade(se figur 37): 

 

Figur 37 Betygsättning från beställaren ang. tillgänglighet av tillbehör 

Renskrivet i fallande gradering(se figur 38): 

 

Figur 38 Renskrivning av betygsättningen från beställaren avseende tillgänglighet av tillbehör 

Detta var ett enkelt och effektivt sätt att kunna gå vidare med planeringen av hur tillbehörens 

placering skulle kunna påverka formgivningen av konstruktionen. 

Dessvärre vart tillbehören bortprioriterade då tiden var knapp och fokus lades på att få till 

formgivningen av maskinen och att få den teoretiskt funktionsduglig, generator och 

dammsugarenheten fick gå före. 
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6.1.1.2 Produktanalys 

Besöken till SOLÖ gav möjligheten att analysera produkten, att känna på den och fiktivt använda den. 

Det stod klart redan från början att det fanns några detaljer att förbättra, det mest aktuella var 

arbetshöjden, stabilare ram, semiotik, att förhindra all typ av läckage vid transport liggandes och 

förbättra möjligheterna att gå i trappor.  

Visionen är att transportera Max 1 i bakluckan på en mindre bil. Bilen ska kunna parkeras som vanligt 

och användaren kan gå runt i området och arbeta, för att återvända till bilen enbart för att fylla på 

vatten eller byta batteri. 

Den befintliga konstruktionen mättes för att användas som referens mot den nya konstruktion, som 

helst inte kommer bli större än den befintliga då visionen är att den fortfarande ska passa i en 

baklucka vilket den befintliga konstruktionen gör. De nuvarande måtten mättes till ca (LxBxH mm) 

630/540x450x860, L varierar från övre delen(630) till nedre delen(540). 

Sökningar via Google efter något slags standardmått på rymdmåtten i bagageluckor gav väldigt få 

träffar, mest större bilar av äldre Volvomodeller men en Volvo V50 som kan räknas som en 

mellanklassbil har måtten: 

• Bredd: 97 cm  

• Djup: 96 cm  

• Höjd: 69 cm 

Dessa mått används som referens till de max mått som nya konstruktionen får ha.(se figur 39) 

 

Figur 39 Volvo V50, bakifrån och bagageutrymme 
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Efter att ha utforskat den befintliga konstruktionen närmare upptäcktes några punkter som skulle 

behöva åtgärdas, då med avseende enbart på den befintliga konstruktionen. 

• Vid avlägsnande av motorlocket fanns inget bra fäste för locket utan allt måste plockas 

av(arbetsytan/bordet), motorn måste pluggas ur och läggas i värsta fall på marken. Annars 

blir locket hängandes i elförsörjningssladden.(se figur40) 

 

Figur 40Motorlock 

• Vid fastsättning av locket måste det riktas upp manuellt, vilket borde vara förinställt(arb. 

bordet kan hamna snett) 

• Handtaget behöver göras om för stabilare transport, går bra på industrigolv men blir ostadigt 

på ojämnt underlag då det blir svårt att stävja eftersom greppet är för smalt och centralt 

placerad.(se figur 41) 

 

Figur 41 Handtag 
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• Infästningen av handtaget behöver göras om då det är ett klart bevis på ”design som följer 

funktion”.(se figur 42) 

 

Figur 42 Fäste för handtag 

• Behövs bättre fastlåsning av munstycket i hållare istället som nu då fokus ligger på att hålla 

fast slangen.(se figur 43) 

 

Figur 43 Hållare för munstycke utan låsning av munstycket 

• Få ner antalet fästelement. Säkert hälften av vikten består av skruvar och muttrar. 

• Om alla olika komponenter kan ses som moduler behöver modulerna placeras om för att öka 

användarvänligheten. 
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• Sugcylindern kan med fördel placeras mer bakåt, ovanför hjulaxeln.(se figur 44) 

 

Figur 44 Max 1 från sidan 

• Slamburk bör tömmas bakifrån mellan hjulen, för att kunna placera sensorn bakom flaskan, 

vilket skulle optimera sensorns funktionalitet och optimera volymen.(se figur 45) 

 

Figur 45 Slamburken 

• Alla elbrytare upptill för enklare åtkomst för brukaren. Samt enklare beskrivning av 

hanteringen av maskinen. 

• Elförsörjningen monteras på plattan, nedre delen av ramen. 
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• Flaskhållare tillverkas ihop istället för tre separata, enklare montering och mindre antal 

delar.(se figur 46) 

 

Figur 46 Flaskhållare 

• Flaskorna ska vara av olika diameter på öppningarna för slam resp. färskvatten. 

• Behålla fästen för slangen.(se figur 47) 

 

Figur 47 Fäste för dammsugarslang 

• Flytta hållare för munstycket närmare hjulaxeln.(se figur 48) 

 

Figur 48 Munstycke i relation till hjulaxel 
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• Förbättra skyddet på stödbenen så att de håller bättre mot underlaget. På bilden syns hur 

gummit redan slitits, och då har den inte ens lämnat monteringsrummet.(se figur 49) 

 

Figur 49 Gummihätta på stödben 

• Fixa en bättre hållare för slangen för de tillfällen då det behövs tillfällig ifrånläggning. Helst 

en nedsänkning i befintliga konstruktionen. Med nuvarande lösning finns det stor risk att 

slangen trillar av.(se figur 50) 

 

Figur 50 Hållare för tillfällig ifrånläggning av dammsugarslang 

• Inga handtag, hellre en stång för vidare och stabilare grepp. 

• Starkare ram, just nu är ramen känslig för negativ kraftpåverkan, t.ex. ifall brukaren råkar gå 

in i ramen bakifrån vilket skulle kunna knäcka ramen. Detta har redan skett med en ram. 

• Som ett komplement kan en väska/hållare göras för extra batterier som även funkar som 

laddstation.(se figur51) 

 

Figur 51 Batteriväskor 
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Detta var några av de tankar från de första studiebesöken. Några av dem valdes att gå vidare med i 

framtagandet av det nya konceptet: 

Tankar om förbättring: Förbättringar: 

Handtaget behöver göras om för stabilare 
transport. 

I det nya konceptet kommer en säckkärra ligga 
som grund för ramen där det finns rejäla och 
ergonomiska grepp. 

Behövs bättre fastlåsning av munstycket i 
hållare. 

Denna tanke kommer inte synas i konceptet men 
kommer ligga med som en rekommendation då 
fasthållningen i dagsläget är bristfälligt. 

Om alla olika komponenter kan delas upp i 
moduler behöver modulerna placeras om för 
att öka användarvänligheten. 

Det har flyttats om lite i nya konceptet men 
inget banbrytande. Fokus har legat på att få en 
bra viktplacering, lägre och mer 
centrumplacerad. 

Alla elbrytare upptill för enklare åtkomst för 
brukaren. Samt enklare beskrivning av 
hanteringen av maskinen. 

Det har gjorts ett enkelt förslag då brytarna har 
samlats upptill och med hjälp av färger och 
numrering förstärkt deras funktioner. Det 
rekommenderas även att det kommer ett plakat 
med enklare instruktioner. 

Elförsörjningen monteras på plattan, nedre 
delen av ramen. 

Då fokus vart på ett elverk valdes det placera 
elverket så lågt samt så nära hjul axeln som 
möjligt. 

Flaskorna ska vara av olika diameter på 
öppningarna för slam resp. färskvatten. 

Även om det inte finns med i konceptet är det en 
av rekommendationerna för framtida 
konstruktionen. 

Flytta hållare för munstycket närmare 
hjulaxeln. 

Detta har gjorts i konceptet och vinklats för att 
få tyngdpunkten så långt bak som möjligt.(se 
figur 53) 

Förbättra skyddet på stödbenen så att de håller 
bättre mot underlaget. 

Finns med i konceptet och även i 
rekommendationerna. De rekommenderas att 
tillverkas i hårdplast istället för mjukt gummi. 

Fixa en bättre hållare för slangen för de 
tillfällen då det behövs läggas ifrån tillfälligt. 

Detta blir en naturlig lösning i och med att en 
säckkärra kommer användas, slangen kan då 
ligga mellan handtagen och ramen då de bildar 
en klyka. 

Starkare ram, just nu är ramen känslig för 
negativ kraftpåverkan. 

Det nya konceptet kommer innebära att själva 
konstruktionen kommer fokuseras till en 
grundplatta med kåpa med inre väggar, allt fäst 
på en säckkärra. Konstruktionen är av sig självt 
väldigt stabil och dessutom gjord av ett styvt 
material. 

Figur 52 Tillämpning av tankar om befintliga konstruktionen 

 

Figur 53 Munstycket kan placeras vinklat 
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6.1.2 Kravspecifikation 

En viktig del av planeringsfasen är att konstruera en kravspecifikation. Detta för att göra det mer 

överskådligt vad beställaren har för krav och önskemål samt de egna kraven och önskemålen. 

Se bilaga nr 5 för original versionen. 

Krav/önskemål från Beställaren: 

Direkt tillgängligt utan att böja sig: 

• Tre kemflaskor 

• En vattenflaska med sprayfunktion 

• Penslar 

• Trasor 

• Behållare för använda trasor 

• Slangsystemet ska vara lätt att ta fram och ha en plats för tillfällig placering 

Tillgängligt på maskinen. 

• Skyddshandskar 

• Skyddsglasögon 

• Sjukvårdsartiklar (primärt ögondusch och plåster) 

• Verktyg (typ en skruvmejsel, tång och några nycklar), med verktygen ska reserv munstycke 

finnas 

• Hållare för personliga tillhörigheter (en plats att hänga en väska på) 

• Fäste för paraply 

Önskade funktioner. 

• Enklare att köra maskinen i trappor. 

• In och urkoppling av slangpaket behöver gå att göra från samma ställe på maskinen 

• Handtag för att transportera maskinen behöver göras smartare 

• Maskinen ska upplevas robust (lite industristuk) och dyr. 

• Material bör vara rostfritt och plast.  

• Nivåvakten som känner av nivå i flaska för restprodukter behöver vara smartare 

placerad/utförd. 

Produktions relaterat: 

• Tanken är att monteringen ska ske i moduler som möjliggör montering i taktad lina. 

• Våtsugsenheten får med fördel bli mindre och fyrkantigt. 

• Infästning av flaskan som samlar upp restprodukter behöver få en enklare infästning 

• Flaska för färskvatten och restprodukter ska EJ ha samma infästning. 
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Tänkta moduler (bruttolista): 

• Munstycke 

• Slangpaket 

• El enhet 

• Vattenenhet  

• Våtsugsenheten 

• Övre enhet 

• Stomme 

Aktiviteter som Solö kommer att utföra: 

• Öka flexibiliteten på munstyckets rörelse. 

• Undersöka möjligheten att använda elverk. En tanke är att göra om maskinen till 12 volts 

drift. 

• Se över vattensystemet. 

• Designa om elsystemet. 

Egna krav/önskemål: 

• Ramen ska bli billigare att tillverka 

• Produkten ska bli mer ergonomisk 

• Produkten ska bli mer produktionsanpassad 
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6.2 Genomförande 

Efter att ha samlat in tillräckligt med information för att komma igång med projektet behövde det 

funderas på hur processen skulle se ut, vad som skulle göras och vad som skulle uppnås. 

Utifrån de tankarna valdes de verktyg som ansågs göra mest nytta för just detta projekt och 

utformningen av produkten. 

Se kap 5.10 PU-Processen för mer information 

6.2.1 Konceptgenerering 

Arbetet har utförts med en evolutionär konceptgenerering som leder till ett konceptval. Det har inte 

funnits tid till att först göra flera olika val för att sedan genom en matris välja det som passar bäst, 

därför har varje ny konceptidé prövats ifall det fungerar med tilltänkta komponenter och vid behov 

vidareutvecklats. Detta har medfört att konceptgenereringen har skett parallellt med de olika 

komponenterna. Om slamenheten inte passade till resten av konstruktionen fick den göras om. 

Utgångspunkten låg på de yttre måtten och de komponenter som hade fasta mått, generatorn, 

motorn och dammsugar munstycke. 

DFX verktygen är det som legat till störst grund för konceptgenereringen. 

6.2.2 DFMaint – Design For Maintenence 

DFMaint är inte ett verktyg i sig utan snarare ett tankesätt som kan involveras i hela PU-projektet, 

från början till slut. 

Syftet med DFMaint är att redan tidigt i projektet få in lösningar som kommer underlätta för framtida 

brukare samt förlänga produktens livslängd.  

I projektet har det lagts stort fokus på detta verktyg och det är genomgående genom hela 

konceptutvecklingsfasen. Det har alltid funnits med en tanke om att de saker som ska användas av 

brukaren ska vara lättillgängliga samt att slitdelar ska vara utbytbara. 

Nedan kommer exempel på hur DFMaint har tillämpats: 
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Säckkärran: 

Den stora fördelen med att använda säckkärran från Micrologistic är att alla delar är utbytbara eller 

anpassningsbara. Plastdetaljerna kan även fås i olika kulörer ifall det önskas. För tillfället bara 

tillgängligt i blå eller grå men vid en större leverans kan plastdetaljerna fås i svart. 

De punkter som uppfylls i DFMaint är: 

• Relativt få delar i den slutliga assemblyn 

Genom att använda handtagen som avlastning för dammsugarslangen när den tillfälligt behöver 

läggas ifrån så blir det mindre delar och mindre monteringsjobb. (se figur 54) 

 

Figur 54 Handtag på säckkärra 

• Överensstämmer med nationella, internationella, och industri standarder och koder 

Eftersom Micrologistic är störst i Sverige och levererar till flera länder kan det antas att de har rätt 

certifikat som behövs för olika marknader. 

• Komponenter som är lätta att byta ut 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Icke-förstörande demontering 

• Enkel eftermarknads service finns tillgänglig 

Alla delar på säckkärran är utbytbara och kan t.o.m. bytas ut mot andra storlekar. 

Eftersom Micrologistics tanke är att alla delar ska vara utbytbara så behövs bara standardverktyg för 

att byta delar. För att kunden lätt ska kunna byta delar själv. 
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Borsten: 

I ett tidigt skede av processen ansågs det vara viktigt att hitta en enkel lösning på att kunna byta 

borsten i dammsugarmunstycket. För att få mer kännedom om produkten träffade jag beställaren för 

att tillsammans gå igenom munstyckets olika delar. Det kom fram att det gick väldigt smidigt att byta 

borste men eftersom det inte finns en manual ännu så kunde inte beställaren veta.(se figur 55) 

 

Figur 55 Byte av borste 

Som synes behövs bara en enkel bricka tas bort för att borsten sen ska kunna dras ut ur munstycket. 

De punkter som uppfylldes ur DFMaint är: 

• Komponenter som är lätta att byta ut 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Komponenter som monteras på bara ett sätt 

• Utrymme runt och i produkten för att underlätta underhåll och reparationer 

• Icke-förstörande demontering 

• Installerad/monterad produkt behöver minimal eller ingen justering 

• Finns manualer eller annan dokumentation(kopplingsschema, instruktions DVD och service 

verkstäder etc.) 

Denna punkt uppfylldes dock inte, utan det kommer att rekommenderas att det ska utformas en 

komplett manual för underhåll och handhavande.  

Punkten fick vara med för att illustrera hur viktig denna punkt är, om frågan inte väckts ang.om 

borsten var utbytbar eller ej så kanske det aldrig uppdagats och kunden hade behövt köpa ett nytt 

munstycke för ca 1 000 + kr, ett värde givits av beställaren. En ny borste kan uppskattningsvis kosta 

någon krona för kunden. Denna punkt visar på hur viktigt det är att känna sin produkt, annars kan 

det kosta för företaget eller för kunden. 
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Konstruktionen av hela dammsugarenheten: 

Den befintliga dammsugarenheten fungerar bra, enda problemet är storleken. Diametern är ca 284 

mm och höjden är ca 464 mm (exkl. bordet).(se figur 56) 

 

Figur 56 Befintliga dammsugarenheten 

Dammsugarenheten var krävande att tänka ut en fungerande lösning på och det är fortfarande en 

lång väg att gå innan den blir aktuell för provkörning. Efter ett antal variationer blev slutresultatet 

mer kompakt och bättre lämpad för inmontering. Se mer om det i kap 6.2.6 CAD. 

Uppfyllda punkter av DFMaint: 

• Standard komponenter och fästdon(skruvar och bulk) 

• Komponenter som är lätta att byta ut 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Icke-förstörande demontering 

Hela enheten är konstruerad för att kunna monteras isär för enklare underhåll, såsom rengöring, och 

ev. byte av delar. 
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Uppsamlingskärlet för slam: 

Det befintliga uppsamlingskärlet är stort och lätt att komma åt och göra rent inuti samt det finns inga 

större risker med spill.(se figur57) 

 

Figur 57 Befintliga uppsamlingskärlet 

I konstruktionsarbetet med ett nytt uppsamlingskärl har stort fokus legat på att motverka spill, 

utesluta risken för att slam kan vandra till motorn eller tillbaka in i slangen, att de olika delarna ska 

vara standard komponenter samt att allt ska lätt kunna rengöras. Se mer om det i kap 6.2.6 CAD. 

Uppfyllda punkter av DFMaint: 

• Komponenter som är lätta att byta ut 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Icke-förstörande demontering 

• Installerad/monterad produkt behöver minimal eller ingen justering 

Huset för motorn: 

Som sagt var en viktig aspekt att inte tillåta slam att komma i kontakt med motorn, därför 

konstruerades ett hus eller förmak för att ytterligare förhindra ev. slam från att tränga in i motorn. Se 

mer om det i kap 6.2.6 CAD. 

Uppfyllda punkter av DFMaint: 

• Komponenter som lätt kan tas bort med standard verktyg 

• Standard komponenter och fästdon(skruvar och bulk) 

• Komponenter som monteras på bara ett sätt 

• Icke-förstörande demontering 

Själva uppsamlingskärlet konstrueras så den lätt kan plockas ut ur maskinen och motorn kommer 

fästas med standard fäst element och tack vare sin konstruktion bara kunna sättas fast på ett sätt. Se 

ritningen, bilaga nr 4, för mer information om infästnings hål. 

Motorn avlägsnas lätt och enheten monteras isär för enkel rengöring. 
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Sidopaneler: 

Med en generator och en elmotor kommer det bli varmt innanför kåpan, därför behövs kylning och 

ventilation. Genom att använda sig av klassiska ribbdörrar som sidopaneler motverkas 

värmeuppbyggning och med hjälp av den främre fläkten förs frisk luft in direkt på generatorn. Se mer 

om det i kap 6.2.6 CAD 

6.2.3 DFM – Design For Manufacturability 

Genom hela projektet har stort fokus även legat på att det som konstrueras ska dels vara möjligt för 

företaget att tillverka eller möjligt att beställa komponenter från extern leverantör, t.ex. import. 

Det anses viktigt att allt som rör projektet ska vara till största delen verklighetsanknutet. Redan från 

start har DFM tankarna funnits med som ett stöd i konceptutvecklingen. 

Exempel på tillämpning av DFM i konceptutvecklingen: 

• Plåt till bärande konstruktion har tjocklek på 1,5 mm  

• Plåt till mindre konstruktioner har tjocklek på 1 mm 

• Skarpa bockade hörn har i största mån undvikits då dessa kan vara väldigt vassa, bockningar i 

radier eller kamfer(två bockningar med avstånd mellan, 45+45 grader) 

• Större plana ytor har undvikits i största möjliga mån för att inte inge ett buligt intryck, då 

plåten kan slå sig 

6.2.4 DFA – Design For Assembly 

Är ett verktyg som syftar till att få ner antalet komponenter för att på så sätt underlätta 

monteringen. Det kan även ses som ett tankesätt som syftar till att tänka ett steg längre än DFMaint 

och DFM, hur produkten ska monteras. Utgångspunkten är att via montörens ögon få en insikt i 

själva monteringsarbetet, men även mer övergripligt, hur produkten kan monteras på bästa sätt. 

Det största och mest påtagliga effekten av det är konceptet med en grundplatta som alla moduler 

monteras på för att sedan monteras på en säckkärra. 

Genom att montera alla moduler såsom generator, dammsugarenhet och fäste för dammsugarslang 

och munstycke på en grundplatta som står av sig själv på monteringsbordet så underlättas 

monteringsarbetet avsevärt. Beställaren har berättat att det varit lite krångel med monteringen på 

den befintliga konstruktionen just för att den står på hjul och är skrymmande. 

6.2.5 Semiotik 

Knappar: 

I tidigare kurser har viss fokus legat på att semiotik ska användas eller diskuteras. Det är ett bra 

hjälpmedel vid produktutveckling. 

Även om tiden var en bristvara valdes det att försöka införa lite semiotik tänk vad gällande 

knapparna och användarvänlighet. 

Knappsatsen kommer bestå av tre knappar, två som styr start och en tredje för stop.  
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Tanken är att ha två hjälpmedel för att underlätta för brukaren, det är två tecken som de flesta kan 

känna igen, färger och symboler. 

Färgerna kommer vara: 

• Gul: Start del 1/2  

• Grön: Start del 2/2, maskinen startar 

• Röd: Stop av maskinen 

Symbolerna kommer vara: 

• 1: Start del 1/2  

• 2: Start del 2/2, maskinen startar 

• X: Stop av maskinen 

Exempel på förslagen kan ses i nästa kapitel, 6.2.6 CAD. 

Första hjälpen: 

Ett annan viktig del som valdes att ta med är placeringen av första hjälpen medel såsom plåster och 

framförallt ögonskölj. Designen på lådan är samma som standarden för första hjälpen medel, grön 

låda med vitt kors på, även vit låda med rött kors kan användas. 

Det viktiga var placeringen, för att säkerställa att brukaren hittar lådan placerades den mellan 

säckkärrans vertikala ram rör och kommer vara placerad mellan medarna, lättåtkomligt vid nödfall.  

Scenariot som föreställts har handlat om att brukaren är ensam med maskinen och får starka medel i 

ögonen så att brukaren blir förblindad, hittar denne till maskinen kan lådan lätt hittas med känseln 

och locket är utformat så att det räcker att dra i handtaget för att lådan ska öppna sig och brukaren 

kan då nå ögonduschen. 
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6.2.6 CAD – Computer Aided Design 

Beställaren sa att det enda som behövdes var skisser och det valdes att skissas i CAD för att få så 

korrekta mått och skalor som möjligt. Det mesta har ingen praktisk lösning såsom gångjärn eller fästa 

med fästdon utan visar på hur det kan se ut.  

Ritningar finns som bilaga nr 6 

Grundplattan: 

Här kommer utvecklingen av grundplattan att presenteras, steg för steg, från början till slut. Arbetet 

presenteras i bilder med ev. kort text som beskriver tankar och inspirationer som lett fram till att 

utformningen blivit som den blivit och varför det valts att gå vidare med andra utformningar. 

(se figur 58) 

 

Figur 58 Första utkastet till grundplattan 

Iden är enkel, montera allt på plattan. I detta utförande var konstruktionen för vek.(se figur 58) 
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Figur 59 Vidareutveckling av grundplattan 

Den första versionen utvecklades till att få kanter som stävjar upp de större plåtytorna.(se figur 59) 

Nu började andra plåtdetaljer tillkomma för att kunna hålla de övriga komponenterna. 

 

Figur 60 Grundplåt med komponenter 1 framifrån 

Denna konstruktion vart på tok för stor, något som visade sig redan från början men arbetet fortsatte 

för att eventuellt kunna skära ner på storleken senare. Dessvärre blir den för tung då generatorn 

hamnar längst ut. En bidragande anledning till att konstruktionen blev som den blev berodde på 

dammsugarenheten.(se figur 60) 
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Figur 61 Grundplåt med komponenter 1 bakifrån 

Här syns en av grund idéerna med slamhanteringen. Att allt kemiskt skulle tas bakifrån.(se figur 61) 

 

Figur 62 Grundplåt med komponenter 2 framifrån 

Eftersom tyngdpunkten var ett bekymmer placerades generatorn om och förvaringsutrymmet togs 

bort.(se figur 62) 
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Figur 63 Grundplåt med komponenter 2 bakifrån 

Här gjordes ”kröken” om, den del där slammet skulle passera och sen rinna ner i behållaren. 

Behållaren gjordes även större för att rymma mer.(se figur 63) 

 

Figur 64 Grundplåtarna utan komponenter 

Som synes skulle plåtarbetet bli alldeles för omfattande samt att det ser inte bra ut.(se figur 64) 
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För att göra grundplåten snyggare bestämdes det att göra en kåpa. 

 

Figur 65 första utkastet med kåpa 

Nu började det se bättre ut men något fattades. Det ser mer ut som en stol än en klottersanerare.(se 

figur 65) 

 

Figur 66 Andra utkastet 

Försökte ta lite inspiration från bilar för att få den att se mer maskinell ut men det vart bara för 

mycket. Meshen, nätmönstrat material(grillen på en bil t.ex.), behövs förvisso för att transportera 

bort värme men det ser fortfarande ut som en stol.(se figur 66) 
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Figur 67 Utkast nr 3 

För att försöka utnyttja hela volymen kåpades allt in. Detta gjordes med flera försök.(se figur 67-70) 

 

Figur 68 Utkast ”kompostlådan” 
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Figur 69 Utkast ”Robot” 

 

Figur 70 Utkast ”Datorlåda” 
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Till slut togs beslutet att bygga allt på höjden för att minimera ytan och offra höjden. Det var ett klokt 

beslut då det gick bäst att arbeta med. Arbetet kan ses som en låda, de yttre dimensionerna vart 

satta på smärtgränsen sen konstaterades vad som skulle hamna längst ner och vad som sen skulle 

hamna ovanpå och sen bygga uppåt.(se figur 71) 

 

Figur 71 Slutliga designen av grundplattan/kåpan 

Detta arbetssätt funkade bäst men det drog ut på tiden då komponenter behövde designas om flera 

gånger. 
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Dammsugarenheten: 

Här kommer utvecklingen av dammsugarenheten att presenteras, steg för steg, från början till slut. 

Arbetet presenteras i bilder med ev. kort text som beskriver tankar och inspirationer som lett fram 

till att utformningen blivit som den blivit och varför det valts att gå vidare med andra utformningar. 

 

Figur 72 Första konceptet av ”boxen” 

Första utkastet fokuserade på att förhindra spill när maskinen skulle ligga ner under transport samt 

vara så kompakt som möjligt. Skiljeväggar skulle förhindra att slam skulle rinna för nära motorn.(se 

figur 72) 
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Figur 73 Vidareutveckling av boxen 

För att öka rengöringsmöjligheterna gjordes boxen med lock men dessvärre vart den för hög då 

flaskan 20 212 mm skulle fästas undertill och motorn skulle sticka upp för mycket.(se figur 73) 

 

Figur 74 Första ”kröken” 

Denna ide kom till då olika lösningar med slammet tänktes ut då de tidigare varianterna inte funkade 

bra. Diametern på rören är 32 mm, samma som röret i dammsugarmunstycket. Själva principen är att 

motorn skapar ett vacuum i röret vilket suger upp slammet från slangen och gravitationen ser till att 

slammet rinner ner i en behållare.(se figur 74) 
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Figur 75 Påbyggnad på kröken 

Kröken byggdes ut för att kunna fungera men den blev sjukt stor, flaskan är på 212 mm.(se figur 75) 

Detta föranledde att kröken kröktes för att inte bli så hög.(se figur 76) 

 

Figur 76 Variationer på krökta kröken 

Detta hjälpte dock inte så mycket varpå nästa steg i utvecklingen tog vid. 
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Figur 77Koncept ”avloppsrör” 

Istället för att hitta på en krök så valdes det att kolla på befintliga på marknaden. Diametern är 50 

mm och kostar ca 30 kr på Biltema(se http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-

och-rordelar/Avloppsror-renslucka-88075/, 2012-06-10). Billigare komponenter försökte hittas på 

Alibaba men tog för lång tid. Det är samma princip som den rundade kröken, vakuum och 

gravitationen tvingar ner slammet i behållaren.(se figur 77) 

 

Figur 78 Påbyggnad på avloppsröret 
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Figur 79 Full påbyggnad av avloppsröret 

Denna konstruktion blev dessvärre också för hög.(se figur 78 och 79) 

 

Figur 80 Koncept ”dunken” 

Det vart uppenbart att flaskan var boven till höjden varpå en dunk konstruerades som dessutom tog 

ca 2 liter vilket skulle eliminera behovet av att ha med tomma flaskor för att byta med.(se figur 80) 
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Denna konstruktion vart alldeles för bred istället och höjden var inte önskvärd varpå en omdesign 

gjordes.(se figur 81) 

 

Figur 81 Omdesign av dunken 

Den vart dock fortfarande för bred och efter vidare försök att smalna av den vart volymen i dunken 

mindre än en liter och såg inte längre ut som en dunk. 

Eftersom dunken inte var lösningen gick utvecklingen tillbaks några steg och ett tidigt koncept 

vidareutvecklades.(se figur 82) 

 

Figur 82 Vidareutveckling av boxen 
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Denna konstruktion vart dock på tok för stor för att passa in under kåpan varpå den 

vidareutvecklades återigen. 

 

Figur 83 Slutliga designen av dammsugarenheten 

Denna konstruktion passade in under kåpan och det valdes att köra vidare på den.(se figur 83) 
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Hållare för munstycket: 

Eftersom det valts att behålla hållaren för munstycket men ändå vilja vinkla det för att få mer 

utrymme presenteras här det slutliga resultatet i bilder. Slutresultatet var det resultat som blev då 

det är första utkastet som det valdes att gå vidare med.(se figur 84) 

 

Figur 84 Hållaren för munstyckets behållare 

Det ansågs lämpligt att göra en fast hållare så att munstyckets hållare kan plockas ut för rengöring 

vid behov samt att utrymmet på ”golvet” kan användas bättre. 
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Generatorn: 

En av de viktigaste komponenterna i arbetet är generatorn som hela projektet bygger på, utan den 

skulle formgivningen inte blivit som den blev. För att underlätta arbetet valdes att återskapa en cad 

version som bygger på de verkliga måtten.(se figur 85) 

 

Figur 85 Generatorn 
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Dammsugarmotorn: 

En av de viktigaste komponenterna i arbetet är motorn till dammsugsenheten som hela projektet 

bygger på, utan den skulle formgivningen inte blivit som den blev. För att underlätta arbetet valdes 

att återskapa en cad version som bygger på de verkliga måtten.(se figur 86) 

 

Figur 86Våtdamsugsmotorn 
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Kemflaskor: 

Denna del är inte styrande i konceptförslaget utan är ett resultat av den strävan att försöka ge så 

realistiska konceptförslag som möjligt. 

Flaskan som visas har en volym på ca 1 liter.(se figur 87 och 88) 

 

Figur 87 Kemflaska med pensel 

 

 

Figur 88 Kemflaska utan pensel 
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Sidopaneler: 

Utgångspunkter vid formgivningen av Max 1 var och är att allt ska vara tillgängligt. För att göra det 

möjligt valdes att göra sidorna öppna och ha luckor för att få designen att bli ”stängd” och enhetlig. 

Formgivningen av luckorna fick sin inspiration av gamla badrumsluckor i trä som består av ribbor.(se 

figur89) 

 

Figur 89 exempel på ribbdörrar 
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I den mer moderna tappningen kommer materialvalet snarare vara mot plast med passande 

egenskaper för sitt användningsområde.(se figur 90 och 91) 

 

Figur 90 Sidopanel 

 

Figur 91 Sidopanel i närbild 
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Knapparna: 

Knapparna valdes att utformas utifrån semiotiken där färger och symboler ska underlätta för 

brukaren. 

 

Figur 92 Knapp panel 

Den första tanken var att ha en panel för knapparna eftersom det ansågs vara enklaste sättet att 

införa information till knapparna.(se figur 92) 

Den panelen designades bort och informationen valdes istället att fokuseras på knapparna. 

(se figur 93) 

 

Figur 93 Knappar 
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Fäste för dammsugarslang: 

Det gamla fästet för dammsugarslangen var alldeles för stort för att passa in i den nya 

konstruktionen.(se figur 94) 

 

Figur 94 Befintliga damsugarslangsfäste 

Därför valdes det att forma om fästet.(se figur 95) 

 

Figur 95 Omdesignat fäste 
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Upphängning för slang: 

Eftersom slangen kommer ha en viss längd behöver den kunna rullas upp för enklare förvaring. 

Denna plastdetalj gjordes i ett tidigt stadie.(se figur 96) 

 

Figur 96 Slangupphängning 

 

Förbandslåda: 

Som det diskuterats tidigare ansågs det viktigt med en enkel och smart lösning på förvaringen av 

första hjälpen utrustning. Det valdes då att placera lådan mellan säckkärrans ramstolpar.(se figur 97) 

 

Figur 97 Förbandslådan 
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7. Resultat 

Ramen/säckkärran: 

 

Figur 98 Säckkärra från Micrologistic 

Säckkärran kommer underlätta transporten av Max 1 avsevärt, både på mark och i trappor och den 

uppfyller många punkter i kravspecifikationen, se bilaga nr 5, och lite till.(se figur 98) 

• Hopvikbar 

• Utbytbara delar(återkopplat i kap om DFMaint) 

• Medar för att underlätta trappkörning 

• Punkteringsfria däck 

• Kan fås i varierande bredd och längd 

• Finns flera tillbehör 

Enheten: 

Målet var att formge något som inte ser ut som en klottersaneringsmaskin eller grovdammsugare etc 

som redan finns på marknaden. Med sina enkla linjer och former kommer den smälta in bra vart den 

än befinner sig, tills man startar den så klart. Även om den är formgiven för att vara praktisk med 

underhåll och transport så kommer den ändå att dra till sig nyfikna blickar där den dras fram. 

(se figur 99-104) 

Det denna konstruktion är bättre med än den befintliga är: 

• Kompaktare(kom ihåg att den befintliga inte har en generator inbyggd) 

• Bättre för transport till fots 

• Klarar trappor bättre 

• Möjliggör dekaler 

• Enkelt att nå allt 
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Figur 99 Färdiga konceptet snett framifrån höger 

 

Figur 100 Färdiga konceptet snett framifrån höger 
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Figur 101 Färdiga konceptet sett uppifrån på knapparna 

 

 

Figur 102 Färdiga konceptet sett bakifrån 
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Figur 103 Färdiga konceptet sett från höger sida utan sidopanel 

 

Figur 104 Färdiga konceptet sett från vänster sida utan sidopanel 
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8. Analys 
• Går ramen att tillverka mer kostnadseffektivt? 

 
Svar: ja, för att få den befintliga ramen i samma bra kvalitet som säckkärran skulle priset bli mycket 
högre. I dagsläget är de ganska lika. 
 
Kostnaden för säckkärran uppskattas till att gå jämnt ut i jämförelse med den befintliga 

konstruktionen. I den befintliga konstruktionen kostar ramen ca 1 600 kr och då tillkommer hjulen, 

handtaget, de små snurrhjulen och lite andra delar så beställaren uppskattade den totala kostnaden 

mellan 2 000 och 2 500 kr. Säckkärran kostar ca 2 500 kr/st vid beställning av en, men eftersom 

beställaren snarare tänker beställa 3 000 st. säckkärror ifall det blir aktuellt, kommer det priset att gå 

ner. Därav bedömningen att kostnaden går jämnt ut. 

• Kan semiotiken användas? 
 
Svar: Ja, genom att försöka underlätta för brukaren att starta och stänga av maskinen med hjälp av 
färger och symboler på knapparna. 
 

• Kan produkten bli mer användarvänlig? 
 
Svar: Ja, allt har nu sina bestämda platser vilket underlättar för brukaren då den befintliga hade 
problem med att vara användarvänlig. 
 
Samlingen av knapparna gör stor nytta också då brukaren inte behöver ”leta” efter knapparna. 
 

• Kan produkten bli mer transportvänlig i trappor? 
 
Svar: Ja, med hjälp av företaget Micrologistic hittades en lösning där en säckkärra skulle utgöra 
stommen för projektet och den är konstruerad för att underlätta transport i trappor. 
 

• Kan författaren komma på användbara idéer? 
 
Svar: Ja, genom att tänka ut ett system där komponenterna monteras på en grundplatta underlättas 
monteringsarbetet. 
 
Med hjälp av import har författaren sparat in avsevärda pengar åt företaget. Bara med generatorn 
har företaget sparat ca 10 000 kr per enhet och med den nya motorn har nya möjligheter öppnats 
upp för företaget vad gäller att formge egna lösningar på dammsugarenheten. 
 
De flesta idéer som författaren kommit med är av stor nytta för företaget. 
 

• Kan författaren utveckla ett färdigt koncept? 
 
Svar: Nej, dessvärre fanns inte tiden för att utveckla ett färdigt koncept och då menas ett koncept 
som går att tillverka. Det författaren dock har lyckats med är att visa en bra idé som kan inspirera 
företaget till att tänka i nya banor och ta enskilda lösningar för att gå vidare med.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
Projektet gick ut på att komma med idéer och tankar som skulle kunna hjälpa företaget att komma 

vidare med designen av sin Max 1.  

I problemformuleringen står det att företaget vill ha hjälp med att göra Max 1 mer användar-, 

monterings- och transport-vänlig., och det är precis vad författaren har gjort. Hela arbetet visar 

författarens väg mot att lösa de problem som står i problemformuleringen. Sen kanske den slutliga 

lösningen inte är svaret på företagets önskemål men arbetet som lett fram till slutresultatet är det 

som är viktigast då det är det som företaget kommer ha mest nytta av. 

Rekommendationerna är att företaget tar till sig iden med att ha en grundplatta för montering på en 

säckkärra. Även om beställaren var ivrig på att bygga en egen är fördelarna många med att låta en 

extern leverantör leverera en nyckelkomponent, likaväl som att importera generator och motor. Med 

det sagt bör ändå företaget på sikt försöka bygga in en ”säckkärra” i grundplattan, för att få en mer 

enhetlig design. 

Det finns några punkter som dessutom behöver fixas utöver det författaren han med: 

• Fasthållning av munstycket. En sak som författaren såg på befintliga maskinen var att slangen 

satt bra fastspänd men det vore ännu bättre ifall munstycket vore fastspänt med någon enkel 

koppling. 

• Olika dimensioner på flaskorna. Med olika dimensioner och med fästning med gängor 

kommer förväxlingar av flaskorna att kunna undvikas. 

• Manualer. Kan inte understryka hur viktigt det är med manualer, det är ett ypperligt 

hjälpmedel för företaget att hjälpa kunderna att förstå sin produkt och underhållet. 

• Strålkastare. När brukaren ska arbeta med maskinen i tunnlar och dylikt kan arbetsbelysning 

vara välbehövt. Författarens tanke var att ha två större lampor monterade uppe i vardera 

hörnen där de är vinkelbara. 

• Tassarna. Istället för att ha gummi rekommenderas att ha Hårdplast lämplig för 

användningsområdet. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Flödesschema 

 

 

Figur 105 Flödesschema 
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11.2 Bilaga 2 – Tidsschema

Figur 106 Tidsschema 
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11.3 Bilaga 3 – Ritning Ramen 

 

Figur 107 Ritning befintliga ramen 
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11.4 Bilaga 4 – Ritning motor XWF95 
 

 

Figur 108 Ritning på motorn XWF9530 
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11.5 Bilaga 5-Kravspecifikation sid 1/2 

Egna krav/önskemål: 

• Ramen ska bli billigare att tillverka 

• Produkten ska bli mer ergonomisk 

• Produkten ska bli mer produktionsanpassad 

Önskemål från Mauri Modin: 

Direkt tillgängligt utan att böja sig: 

• Tre kemflaskor 

• En vattenflaska med sprayfunktion 

• Penslar 

• Trasor 

• Behållare för använda trasor 

• Slangsystemet ska vara lätt att ta fram och ha en plats för tillfällig placering 

Tillgängligt på maskinen. 

• Skyddshandskar 

• Skyddsglasögon 

• Sjukvårdsartiklar (primärt ögondusch och plåster) 

• Verktyg (typ en skruvmejsel, tång och några nycklar), med verktygen ska reserv 

munstycke finnas 

• Hållare för personliga tillhörligheter (en plats att hänga en väska på) 

• Fäste för paraply 

Önskade funktioner. 

• Enklare att köra maskinen i trappor. 

• In och urkoppling av slangpaket behöver gå att göra från samma ställe på maskinen 

• Handtag för att transportera maskinen behöver göras smartare 

• Maskinen ska upplevas robust (lite industristuk) och dyr. 

• Material bör vara rostfritt och plast.  

• Nivåvakten som känner av nivå i flaska för restprodukter behöver vara smartare 

placerad/utförd. 

Produktions relaterat: 

• Tanken är att monteringen ska ske i moduler som möjliggör montering i taktad lina. 

• Våtsugsenheten får med fördel bli mindre och fyrkantigt. 

• Infästning av flaskan som samlar upp restprodukter behöver få en enklare infästning 

• Flaska för färskvatten och restprodukter ska EJ ha samma infästning. 
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11.5 Bilaga 5-Kravspecifikation sid 2/2 

 

Tänkta moduler (bruttolista): 

• Muntycke 

• Slangpaket 

• El enhet 

• Vattenenhet  

• Våtsugsenheten 

• Övre enhet 

• Stomme 

Aktiviteter som Solö kommer att utföra: 

• Öka flexibiliteten på munstyckets rörelse. 

• Undersöka möjligheten att använda elverk. En tanke är att göra om maskinen till 12 

volts drift. 

• Se över vattensystemet. 

• Designa om elsystemet. 
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11.6 Bilaga 6 – Ritningar 

 

Figur 109 Ritning av slutliga konceptet framifrån 
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Figur 110 Ritning av slutliga konceptet från sidan 
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Figur 111 Ritning av dammsugarenhet framifrån 
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Figur 112 Ritning av dammsugarenhet från sidan 
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Figur 113 Ritning Hållare för munstyckehållare från sidan 
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Figur 114 Ritning hållare för munstyckeshållare uppifrån 
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Figur 115 Ritning av kemburk 


