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Sammanfattning	  
	  
Examensarbetet	  är	  utfört	  inom	  produktutveckling	  –	  konstruktion	  och	  omfattar	  15	  högskolepoäng.	  
Arbetet	  utfördes	  på	  halvtid	  under	  perioden	  januari	  –	  juni	  2013.	  Examensarbetet	  utfördes	  för	  	  	  	  	  	  	  
OJOP	  Sweden	  AB	  i	  Eskilstuna	  av	  en	  student	  på	  Mälardalens	  Högskola.	  
	  
Examensarbetet	  startades	  den	  6/1	  –	  2013	  vid	  ett	  uppstartsmöte	  då	  uppdraget	  togs	  emot	  av	  OJOP	  
Sweden	  AB´s	  ägare	  Anders	  Larsson.	  Uppdraget	  var	  att	  konstruera	  om	  eller	  konstruera	  en	  produkt	  
med	  samma	  huvudegenskaper	  som	  företagets	  batterikontakt	  QuickPower.	  Detta	  för	  att	  reducera	  
tillverkningskostnaderna	  som	  upplevdes	  för	  höga	  från	  företagets	  sida.	  	  
	  
Definitionen	  av	  problemet	  gjordes	  genom	  att	  undersöka	  den	  befintliga	  produkten	  och	  dess	  
konkurrenter	  men	  också	  andra	  föremål	  som	  fäster	  på	  olika	  sätt.	  Undersökningarna	  resulterade	  i	  
kunskap	  om	  hur	  problemet	  tidigare	  lösts	  och	  gav	  inspiration	  till	  en	  mängd	  idéer	  som	  bearbetades	  
mentalt	  vilket	  ledde	  till	  skisser.	  	  	  
	  
De	  olika	  skisserna	  sågs	  redan	  från	  början	  som	  potentiella	  koncept	  och	  redovisades	  för	  OJOP	  Sweden	  
AB	  som	  fick	  utrymme	  att	  ge	  respons	  på	  koncepten.	  Ett	  koncept	  som	  innan	  redovisningen	  visat	  sig	  
vara	  det	  bästa	  i	  både	  Pugh´s	  matris	  och	  QFD	  valdes	  gemensamt	  ut	  och	  fortsattes	  med.	  	  
	  
Det	  gjordes	  en	  enkel	  prototyp	  av	  det	  framtagna	  konceptet	  vilket	  bevisade	  en	  mycket	  bra	  
funktionsduglighet.	  Med	  detta	  noterat	  och	  testat	  gjordes	  CAD-‐modeller	  som	  utgick	  ifrån	  prototypens	  
dimensioner.	  
	  
Den	  slutgiltiga	  konstruktionen	  består	  av	  6	  (gånger	  två)	  komponenter,	  en	  huvudkomponent	  
(spiralfäste),	  en	  kabelplatta,	  två	  plastkåpor	  och	  två	  skruvar.	  Dessa	  bearbetas	  på	  olika	  sätt	  och	  
monteras	  samman	  för	  att	  vara	  redo	  att	  användas	  när	  kunden	  plockar	  dessa	  ur	  förpackningen.	  	  
	  
I	  jämförelse	  med	  den	  nuvarande	  produkten	  QuickPower	  håller	  sig	  resultatet	  på	  en	  nivå	  som	  matchar	  
QP.	  En	  nackdel	  är	  att	  den	  inte	  fäster	  lika	  hårt	  som	  QP	  men	  resultatets	  enkla	  användning	  och	  
resursbesparing	  höjer	  produkten.	  
	  

	   	  



Förord	  
	  
Ett	  stort	  tack	  riktas	  i	  första	  hand	  till	  OJOP	  Sweden	  AB´s	  ägare	  Anders	  Larsson	  för	  det	  stora	  
förtroendet	  till	  uppdraget	  som	  tilldelats.	  	  
	  
Tack	  riktas	  också	  till	  alla	  som	  bidragit	  med	  kunskaper	  och	  hjälp	  för	  att	  få	  detta	  examensarbete	  
färdiggjort.	  

Ett	  stort	  tack	  till	  examensarbetets	  handledare	  Bengt	  Gustafsson,	  för	  den	  mycket	  stora	  vägledningen	  
och	  hjälpandet	  under	  arbetets	  gång.	  Raka	  svar	  på	  frågor	  har	  getts	  med	  mycket	  hjälpande	  inputs	  
vilket	  har	  uppskattats.	  

Vill	  även	  ge	  familj	  och	  vänner	  ett	  stort	  tack	  för	  stödjandet	  under	  arbetets	  gång,	  de	  har	  gett	  mycket	  
extra	  krut	  när	  det	  som	  mest	  behövts.	  	   	  



Ordlista	  
	  
A	  

• Analys	  –	  Noggrann	  undersökning	  

B	  

• Brainstorming	  –	  Verktyg	  för	  att	  generera	  idéer	  
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• PU	  –	  En	  akronym	  för	  produktutveckling	  
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• QFD	  –	  Quality	  Funktion	  Deployment,	  PU	  verktyg	  för	  översättning	  av	  kundkrav	  och	  behov	  till	  
tekniska	  termer	  
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1.	  INLEDNING	  
Denna	  rapport	  omfattar	  ett	  examensarbete	  tillhörande	  utbildningen	  Innovation	  och	  produktdesign	  
vid	  Mälardalens	  Högskola.	  Examensarbetet	  bedrivs	  på	  grundnivå	  inom	  området	  Produktutveckling	  
med	  inriktning	  mot	  konstruktion	  och	  omfattar	  15	  högskolepoäng.	  Arbetet	  har	  genomförts	  av	  en	  
student	  på	  Mälardalens	  Högskola	  för	  OJOP	  SWEDEN	  AB.	  	  

1.1	  BAKRGRUND	  
OJOP	  SWEDEN	  AB	  tillverkar	  och	  säljer	  QuickPower,	  som	  är	  en	  batterikontakt.	  Produktens	  design	  är	  
mycket	  smart	  och	  effektiv	  men	  behöver	  en	  uppdatering	  eller	  en	  ny	  ersättare.	  Detta	  för	  att	  reducera	  
tillverkningskostander	  och	  göra	  produkten	  mer	  attraktiv	  på	  marknaden.	  	  

1.2	  OJOP	  SWEDEN	  AB	  
OJOP	  Sweden	  AB	  är	  ett	  privatägt	  aktiebolag	  som	  startades	  1922	  i	  Eskilstuna.	  Företaget	  tillverkar	  

produkter	  som	  excenterlås	  och	  snabbkopplingar(batterikontakter).	  Företaget	  exporterar	  ca	  85%	  av	  

sina	  produkter	  utanför	  Eskilstuna.	  Företaget	  har	  18	  anställda	  med	  stora	  yrkeskunskaper	  och	  innehar	  

en	  mängd	  datoriserade	  maskiner	  för	  sin	  tillverkning.	  OJOP	  har	  för	  att	  hålla	  jämna	  steg	  med	  

marknaden	  byggt	  upp	  ett	  världsomfattande	  nätverk	  av	  tekniskt	  kunniga	  distributörer	  och	  håller	  hög	  

produktionskvalité	  med	  god	  service.	  

1.3	  QuickPower	  
	  

QuickPower	  är	  OJOPs	  batterikontakt.	  Produkten	  möjliggör	  att	  batteriet	  lätt	  kan	  kopplas	  ur	  och	  flyttas	  

till	  en	  annan	  bil,	  båt	  eller	  husvagn	  vid	  t.ex.	  kallt	  väder.	  Detta	  för	  att	  verktyg	  inte	  behövs	  vid	  dessa	  

moment	  tack	  vare	  snabbkopplingsfunktionen.	  Produkten	  tillverkas	  i	  ca	  2	  miljoner	  exemplar	  per	  år	  

och	  exporteras	  långt	  för	  att	  nå	  sina	  kunder.	  

	   	  

Figur	  1	  -‐	  QuickPower	  
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2.	  SYFTE	  OCH	  MÅL	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  ge	  QuickPower	  en	  resurssnålare	  lösning	  genom	  att	  uppdatera	  
den	  redan	  befintliga	  lösningen	  eller	  att	  ta	  fram	  en	  helt	  ny	  lösning.	  
Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  göra	  QuickPower,	  eller	  en	  ny	  produkt	  som	  fyller	  samma	  huvudegenskaper,	  
mindre	  kostsam	  att	  tillverka	  med	  delmålet	  att	  ge	  produkten	  ett	  visuellt	  lyft	  för	  att	  göra	  produkten	  
mer	  attraktiv	  på	  marknaden.	  Detta	  skall	  dokumenteras	  i	  form	  av	  en	  rapport,	  CAD-‐modeller	  samt	  
ritningar	  för	  att	  en	  eventuell	  realisering	  av	  produkten	  skall	  vara	  möjlig	  att	  tillverka.	  
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3.	  PROJEKTDIREKTIV	  
OJOP	  satte	  ut	  fyra	  projektdirektiv	  som	  skulle	  följas	  under	  arbetet,	  dessa	  är	  numrerade	  i	  
prioritetsordning	  nedan	  (1	  =	  högst	  prioritet):	  

1) Arbetet	  med	  QuickPower	  skall	  ej	  resultera	  i	  en	  ny	  produkt	  för	  ett	  annat	  område.	  Alltså	  skall	  
resultatet	  av	  arbetet	  (nya	  konceptet)	  uppfylla	  samma	  tekniska	  huvudfunktioner	  som	  den	  
befintliga	  produkten.	  
	  

2) Det	  nya	  konceptet	  skall	  reducera	  tillverkningskostnaderna	  och/eller	  ge	  kunder	  ett	  större	  
behov	  av	  den	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  produkten.	  
	  

3) Konceptet	  skall	  bestå	  av	  så	  få	  olika	  material	  som	  möjligt.	  
	  

4) Konceptets	  elektriskt	  ledande	  komponenter	  skall	  helst	  tillverkas	  i	  mässing	  (70	  %	  koppar).	  
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4.	  PROBLEMFORMULERING	  
Nedan	  sammanfattas	  de	  problem	  och	  frågor	  som	  skall	  bearbetas	  och	  lösas	  i	  examensarbetet:	  

A)	  Hur	  konstrueras	  produkten	  för	  att	  behålla	  huvudfunktionerna?	  

B)	  Vad	  ger	  kunder	  ett	  större	  behov	  av	  produkten?	  

C)	  Hur	  reduceras	  tillverkningskostnaderna?	  

För	  en	  mer	  detaljerad	  bakgrund	  kring	  problemen	  och	  frågorna	  som	  berörs	  under	  arbetets	  gång,	  se	  
7.2.4	  KRAVSPECIFIKATION	  på	  sidan	  18.	  
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5.	  PROJEKTAVGRÄNSNINGAR	  
Detta	  examensarbete	  utförs	  på	  halvfart	  under	  20	  veckor	  på	  vårterminen	  2013.	  Detta	  motsvarar	  20	  
veckors	  halvtidsarbete	  (20	  timmar/vecka).	  Kursen	  omfattar	  15	  högskolepoäng	  och	  utförs	  på	  
grundnivå	  vilket	  tillsammans	  med	  tidsramen	  har	  inneburit	  att	  vissa	  avgränsningar	  har	  varit	  
nödvändiga	  att	  införa.	  

Resultatet	  av	  examensarbetet	  är	  menat	  att	  det	  ska	  bestå	  av	  en	  rapport,	  CAD-‐modeller	  samt	  ritningar	  
som	  gör	  en	  eventuell	  realisering	  möjlig.	  Dessutom	  kommer	  en	  muntlig	  presentation	  att	  genomföras	  
inför	  handledare,	  examinator	  samt	  åhörare.	  

Patent-‐	  och	  copyrighträttigheter	  kommer,	  med	  tidsramen	  som	  avseende,	  ej	  behandlas	  utan	  OJOP	  
SWEDEN	  AB´s	  önskemål	  och	  invändningar.	  Undersökningar	  kring	  elektriska	  kapaciteter	  och	  krav	  
kommer	  i	  första	  hand	  inte	  att	  utvärderas	  då	  förkunskaperna	  i	  området	  anses	  vara	  för	  låga	  i	  
förhållande	  till	  tidsperioden	  arbetet	  kommer	  att	  pågå.	  

Då	  tillverkningskostnaderna	  är	  av	  hög	  prioritet	  kommer	  dessa	  att	  bearbetas	  så	  noggrant	  som	  möjligt.	  
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6.	  TEORETISK	  BAKGRUND	  OCH	  LÖSNINGSMETODER	  
I	  detta	  avsnitt	  förklaras	  de	  olika	  produktutvecklingsverktygen	  teoretiskt	  som	  kommer	  att	  användas	  i	  
detta	  examensarbete.	  	  

6.1	  PLANERING	  
Planeringen	  i	  ett	  projekt	  är	  viktig	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  ge	  arbetsansträngningarna	  en	  
kontinuitet.	  Nedan	  redovisas	  verktygen	  för	  planeringsarbetet	  detta	  projekt.	  	  

	  

6.1.1	  GANTTSCHEMA	  

Ett	  Ganttschema	  används	  i	  projekt	  för	  att	  beskriva	  olika	  faser.	  Det	  är	  ett	  flödesschema	  som	  illustrerar	  

projekts	  fortgång	  grafiskt	  och	  visar	  beroenden	  mellan	  olika	  projektfaser.	  Schemat	  använder	  ett	  

horisontellt	  stolpdiagram	  som	  löper	  längs	  en	  tidsaxel.	  Stolplängden	  och	  dess	  intervall	  varierar	  

eftersom	  de	  representerar	  planerad	  arbetstid	  för	  varje	  fas	  samt	  redovisar	  utfallet	  av	  arbetstiden	  för	  

varje	  fas.	  På	  så	  sätt	  kan	  planeringen	  jämföras	  med	  utfallet.	  I	  exemplet	  nedan	  representerar	  det	  röda	  

den	  planerade	  arbetstiden	  och	  det	  gröna	  utfallet	  av	  arbetstiden.	  

(harmonit.se,	  Ganttschema,	  2013-‐02-‐20)	  

(ASQ.org,	  Gantt	  Chart,	  2013-‐06-‐26)	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
6.1.2	  HANDLEDNING	  
För	  att	  få	  tips,	  råd	  och	  ett	  ytterligare	  perspektiv	  på	  arbetet	  kan	  handledning	  vara	  till	  stor	  hjälp.	  
Handledningen	  går	  till	  på	  så	  sätt	  att	  man	  för	  regelbunden	  kontakt	  angående	  arbetet	  med	  en	  
handledare	  via	  möten,	  mail	  etc.	   	  

Figur	  2	  -‐	  Exempel	  på	  Ganttschema	  

Vecka	  1	   Vecka	  2	   Vecka	  3	   Vecka	  4	   Vecka	  5	   Vecka	  6	   Vecka	  7	  
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6.2	  PROBLEMFÖRSTÅELSE	  
För	  att	  kunna	  lösa	  problemet	  så	  att	  det	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  uppnår	  de	  krav	  och	  önskemål	  som	  
ställts	  så	  är	  den	  fulla	  förståelsen	  för	  problemet	  mycket	  viktig.	  Detta	  kräver	  att	  en	  analys	  av	  problemet	  
görs	  med	  hänsyn	  till	  krav	  och	  önskemål.	  För	  att	  uppnå	  denna	  förståelse	  kring	  ämnet	  så	  är	  det	  viktigt	  
att	  samla	  in	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt.	  

6.2.1	  FÖRUNDERSÖKNING	  
Goda	  kunskaper	  inom	  ett	  område	  krävs	  för	  att	  kunna	  finna	  en	  kvalificerad	  problemlösning,	  detta	  fås	  
med	  hjälp	  av	  en	  förundersökning.	  Förundersökningens	  djup	  avgörs	  av	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  lösa	  
problemet	  tillsammans	  med	  förkunskaperna	  hos	  genomföraren.	  
Beroende	  på	  vilket	  område	  problemet	  berör	  så	  kan	  en	  förundersökning	  utföras	  på	  olika	  sätt.	  Ett	  
område	  kan	  vara	  mycket	  enkelt	  att	  hitta	  information	  om,	  ofta	  på	  grund	  av	  att	  kunskapen	  är	  väl	  
dokumenterad.	  Andra	  områden	  kan	  det	  krävas	  intervjuer	  med	  personer	  av	  expertis	  för	  att	  uppfylla	  
önskad	  informationsgrund.	  Områden	  som	  är	  okända	  eller	  nya	  kan	  kräva	  egna	  studier	  för	  att	  tillgå	  rätt	  
kunskap.	  	  

6.2.2	  MARKNADSANALYS	  
Innan	  en	  problemlösning	  utförs	  är	  det	  viktigt	  att	  identifiera	  vart	  och	  om	  det	  finns	  en	  marknad	  för	  den	  
kommande	  lösningen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  fastställa	  och	  analysera	  befintliga	  produkter	  på	  marknaden	  
och	  vad	  dessa	  konkurrenter	  erbjuder	  för	  lösningar.	  Genom	  en	  analys	  av	  konkurrenterna	  kan	  även	  
idéer	  erhållas	  på	  hur	  de	  har	  löst	  vissa	  moment	  vilket	  man	  kan	  använda	  för	  att	  optimera	  sin	  egen	  
lösning.	  Dock	  när	  detta	  genomförs	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  genomsöka	  patentbasen	  i	  förebyggande	  syfte	  
så	  att	  intrång	  av	  någon	  annans	  idé	  undviks.	  

6.2.3	  KRAVSPECIFIKATION	  
En	  kravspecifikation	  är	  ett	  dokument	  som	  skrivs	  gemensamt	  av	  kunden	  och	  tillverkaren	  av	  en	  
produkt.	  Dokumentet	  är	  till	  för	  att	  klargöra	  alla	  krav	  och	  önskemål	  på	  produkten	  utan	  att	  gå	  in	  på	  
tekniska	  lösningar.	  Beställarens	  alla	  krav	  på	  produkten	  kan	  indelas	  i	  funktionella	  samt	  icke	  
funktionella	  krav.	  En	  lista	  görs	  över	  de	  krav	  produkten	  och	  dess	  olika	  delar	  måste	  möta	  för	  att	  
tillsammans	  med	  funktionsanalysen	  ge	  en	  god	  överblick	  på	  de	  krav	  som	  ställts.	  	  
När	  sedan	  utvecklingsprocessen	  är	  igång	  så	  kontrolleras	  och	  jämförs	  de	  framtagna	  koncepten	  med	  
kravspecifikationen.	  Detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  beställarens	  krav	  och	  önskemål	  uppfylls.	  
(ita.chalmers.se/,	  CTH,	  Kravspecifikation,	  2013-‐03-‐06)	  

6.2.4	  FUNKTIONSANALYS	  

En	  funktion	  definieras	  som	  det	  konsekventa	  flödet	  av	  material,	  energi	  eller	  information	  i	  ett	  system.	  
Funktionsanalysen	  fastställer	  de	  funktioner	  en	  produkt	  skall	  ha,	  men	  utan	  att	  definiera	  hur	  dessa	  
skall	  åstadkommas.	  När	  funktionsanalysen	  upprättas	  delas	  funktionen	  in	  i	  huvudfunktion,	  
delfunktion	  och	  stödfunktion.	  Huvudfunktionen	  anger	  vad	  en	  produkt	  skall	  åstadkomma	  och	  är	  nära	  
kopplad	  till	  delfunktionen.	  Det	  innebär	  att	  om	  delfunktionen	  slutar	  att	  upphöra	  gör	  dessutom	  
huvudfunktionen	  det.	  Stödfunktionen	  har	  ett	  svagt	  samband	  till	  huvudfunktionen	  och	  har	  som	  syfte	  
att	  öka	  produktens	  attraktivitet.	  	  	  
(Mainweb.hgo.se,	  Gotlands	  Högskola,	  Funktionsanalys	  ,2013-‐01-‐09)	  
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6.3	  IDÉGENERERING	  
Idégenereringen	  är	  en	  fas	  där	  viktiga	  upptäckter	  kan	  göras	  för	  arbetet,	  nedan	  redovisas	  arbetets	  
idégenereringsverktyg.	  	  

	  
6.3.1	  BRAINSTORMING	  
	  
Brainstorming	  är	  en	  metod	  som	  används	  för	  att	  effektivt	  idégenerera	  och	  skapa	  kreativitet.	  Detta	  
görs	  genom	  att	  gruppmedlemmar	  passa	  olika	  idéer	  mellan	  varandra	  utan	  att	  kritik	  ges.	  Man	  utgår	  
ifrån	  att	  spontanitet	  är	  positivt	  och	  att	  alla	  idéer	  är	  bra.	  En	  idé	  som	  från	  början	  kanske	  döms	  ut	  kan	  i	  
ett	  senare	  skede	  vara	  det	  bästa	  konceptet.	  Det	  är	  viktigt	  med	  kvantitet	  av	  idéer	  eftersom	  detta	  ofta	  
skapar	  högre	  kvalité.	  Man	  kan	  då	  jobba	  vidare	  och	  utveckla	  ett	  flertal	  olika	  idéer.	  
(företagande.se,	  2013-‐05-‐02)	  

	  
6.4	  KONCEPTFRAMTAGNING	  
	  
I	  konceptframtagningen	  används	  en	  rad	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  det	  bästa	  
konceptet.	  Nedan	  redovisas	  de	  konceptframtagningsverktyg	  som	  används	  i	  detta	  arbete.	  

	  
6.4.1	  PUGH´S	  MATRIS	  

Pugh´s	  matris	  är	  en	  metod	  som	  är	  relativt	  enkel.	  Den	  används	  för	  att	  avgöra,	  genom	  basering	  på	  
kriterier,	  vilka	  som	  är	  bättre	  än	  andra	  
I	  matrisen	  utvärderas	  de	  olika	  koncepten	  i	  förhållande	  till	  varandra,	  men	  avseende	  till	  de	  uppställda	  
kriterierna.	  När	  summan	  av	  poängen	  sedan	  jämförs	  ges	  en	  insikt	  till	  vilka	  koncept	  som	  är	  bäst	  
lämpade.	  
Matrisen	  är	  utformad	  så	  att	  koncepten	  prövas	  i	  sin	  helhet,	  detta	  gör	  att	  de	  främsta	  koncepten	  snabbt	  
kan	  plockas	  ut	  samt	  att	  nya	  förslag	  tas	  fram.	  
Figuren	  nedan	  visar	  matrisens	  sex	  olika	  steg.	  
(Virginia	  Tech	  via	  Wikipedia,	  Pugh´s	  matris,	  2013-‐05-‐02)	  

	  

	  

	  

	   	  
	  

	  

	  

	  
	   	  

1.	  Problemet	   2.	  Alternativ	  

3.	  Kriterier	   4.	  Vikt	   5.	  Utvärdering	  

6.	  Resultat	  

Figur	  3	  -‐	  Exempel	  på	  uppbyggnad	  av	  Pugh´s	  matris	  
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6.4.2	  QFD	  

En	  QFD	  används	  för	  att	  uppnå	  designkvalitét	  hos	  ett	  användarbehov.	  QFD	  används	  också	  vid	  
inriktning	  på	  egenskaperna	  för	  en	  ny	  eller	  befintlig	  produkt	  genom	  att	  göra	  om	  användarens	  krav	  till	  
tekniska	  egenskaper.	  Kundkraven	  sammankopplas	  och	  betygsätts	  med	  produktegenskaperna	  och	  på	  
så	  sätt	  fås	  det	  mest	  betydelsefulla	  sambandet	  fram.	  De	  olika	  kundkraven	  graderas	  till	  1,	  3	  och	  9	  där	  1	  
är	  mindre	  betydelsefullt	  och	  9	  är	  mycket	  betydelsefullt.	  De	  viktigaste	  sambanden	  kan	  då	  väljas	  ut	  och	  
hänsyn	  kan	  då	  tas	  för	  att	  uppfylla	  de	  tyngsta	  behoven.	  
Bilden	  nedan	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  ett	  QFD-‐hus	  kan	  se	  ut.	  	  
(Joseph	  P.	  Ficalora,	  Lou	  Cohen.	  (2009).	  2013-‐05-‐02)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6.5	  BEARBETNING	  AV	  LÖSNING	  
Det	  är	  viktigt	  att	  bearbeta	  och	  förbättra	  sitt	  koncept,	  det	  innebär	  att	  se	  över	  områden	  som	  
tillverkning,	  hållbarhet,	  montering	  och	  även	  se	  hur	  produkten	  klarar	  sig	  i	  ekonomiska	  aspekter.	  

6.5.1	  FMEA	  

FMEA,	  eller	  Failure	  Modes	  and	  Effects	  Analysis,	  är	  en	  metod	  som	  används	  när	  möjliga	  fel	  skall	  
förutsägas	  i	  såväl	  produkt	  som	  process.	  Det	  är	  inte	  bara	  möjliga	  felsätt	  som	  identifieras	  utan	  också	  
anledningarna	  till	  och	  effekterna	  av	  dem.	  Man	  kan	  med	  hjälp	  av	  FMEA	  kvalitativt	  identifiera	  
allvarlighetsgraden	  av	  möjliga	  fel	  i	  produkt	  och	  process.	  
Identifieringen	  av	  fel	  gör	  att	  åtgärder	  enkelt	  kan	  sökas	  samt	  att	  felorsaken	  enklare	  kan	  identifieras	  
och	  åtgärdas.	  (Crow,	  2013-‐05-‐02)	  

Tekniska	  samband	  

Produktegenskaper	  

Samband	  
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Målvärde,	  Egenskaper	  

Figur	  4	  -‐	  Exempel	  på	  uppbyggnad	  av	  QFD	  
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6.5.2	  UTFORMNING	  

Konceptets	  utformning	  utvecklas	  med	  avseende	  på	  eventuella	  storleksstandarder	  och	  önskemål	  från	  
marknaden	  produkten	  skall	  konkurrera	  på.	  	  
	  
6.5.3	  CAD	  

CAD	  eller	  Computer	  Aided	  Design	  är	  ett	  program	  som	  låter	  användaren	  skissa	  och	  modellera	  i	  2D	  
eller	  3D	  miljö.	  Användandet	  av	  CAD	  förmedlar	  idéer	  mellan	  formgivare	  och	  tillverkare.	  Programmet	  
kan	  också	  användas	  i	  problemlösningsprocessen	  samt	  simulera	  produktens	  handlingar.	  	  
Vid	  vidareutveckling	  av	  CAD-‐modeller	  kan	  dessa	  också	  göras	  till	  verkliga	  fysiska	  modeller	  och	  
prototyper	  med	  hjälp	  av	  exempelvis	  datoriserade	  fräsar	  och	  rapid	  prototyping-‐maskiner.	  	  

6.5.4	  MATERIAL	  SELEKTION	  

Att	  välja	  de	  olika	  materialen	  en	  produkt	  skall	  tillverkas	  i	  beror	  på	  produktkraven.	  Materialen	  skall	  
bemöta	  produktkraven	  så	  gott	  det	  går	  med	  ställning	  till	  ekonomiska	  förutsättningar	  samt	  miljökrav	  
och	  filosofier.	  	  

6.5.5	  DFA	  

DFA,	  eller	  Design	  For	  Assembly	  (=montering),	  är	  inom	  produktutveckling	  en	  metod	  som	  frambringar	  
ett	  effektivt	  monteringssystem	  för	  nya	  produkter,	  förbättrar	  gamla	  produkter	  samt	  separerar	  
kostnader	  i	  montering.	  
I	  DFA	  processen	  finns	  index	  som	  jämför	  olika	  konstruktionsförslag.	  Det	  är	  grundat	  på	  att	  montören	  
monterar	  varje	  detalj	  för	  sig	  vilket	  gör	  det	  fördelaktigt	  att	  ha	  en	  montör	  som	  kan	  hantera	  flera	  
detaljer	  samtidigt	  vilket	  leder	  till	  en	  reducerad	  monteringstid.	  	  
Fördelar	  med	  att	  använda	  DFA	  är	  bl.a.	  att	  det	  genererar	  mindre	  administration,	  lägre	  
lagerhållningskostnader,	  färre	  produkter	  i	  arbete,	  kortare	  ledtider	  och	  bättre	  samband	  mellan	  
konstruktions-‐	  och	  produktionsavdelning.	  	  
	  
Metoden	  består	  av	  13	  tumregler:	  
	  
1.	  Minimera	  antalet	  komponenter	  
2.	  Minimera	  antalet	  fästanordningar	  
3.	  Val	  av	  lämplig	  baskomponent	  
4.	  Se	  till	  att	  baskomponenten	  ej	  behöver	  omplacering	  
5.	  Val	  av	  effektiv	  monteringsfixtur	  
6.	  Underlätta	  komponentåtkomst	  
7.	  Anpassa	  komponenter	  efter	  monteringsmetod	  
8.	  Sträva	  efter	  att	  bygga	  med	  symmetriska	  komponenter	  
9.	  Sträva	  efter	  att	  använda	  komponenter	  som	  är	  symmetriska	  med	  monteringsriktningen	  
10.	  Låt	  osymmetriska	  komponenter	  vara	  tydligt	  osymmetriska	  
11.	  Sträva	  efter	  rätlinjig	  och	  enkelriktad	  montering	  
12.	  Utnyttja	  fasningar,	  styrningar	  och	  elasticitet	  för	  enklare	  inpassning	  
13.	  Maximera	  tillgänglighet	  vid	  montering	  
	  
(Rolf	  Lovgren,	  DFA	  2013-‐05-‐02)	  
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6.5.6	  DFM	  

DFM,	  eller	  Design	  For	  Manufacturing,	  översätts	  enklast	  till	  svenska	  som	  ”design	  för	  tillverkning”.	  I	  en	  
PU-‐process	  tillämpas	  metoden	  för	  att	  optimera	  och	  analysera	  tillverkningsprocessen	  av	  en	  
komponent.	  Man	  använder	  DFM	  för	  att	  bland	  annat:	  

-‐	  Reducera	  antalet	  komponenter	  
-‐	  Öka	  användningen	  av	  standardkomponenter	  
-‐	  Designa	  komponenter	  multifunktionella	  
-‐	  Designa	  komponenter	  för	  enklare	  tillverkning	  
(DFM.PDF,	  2013-‐05-‐02)	  
	  

6.5.8	  DFE	  

Design	  For	  Environment	  är	  en	  metod	  som	  används	  tidigt	  i	  en	  produktutvecklingsprocess	  för	  att	  
minska	  produktens	  miljöpåverkan.	  Vid	  användandet	  av	  metoden	  tar	  man	  hänsyn	  till	  detaljer	  som	  
transportsträckor	  –	  har	  man	  möjlighet	  att	  använda	  närliggande	  fabriksområden	  så	  används	  de,	  
materialval	  –	  materialen	  skall	  helst	  vara	  enkla	  att	  källsortera,	  allmänt	  –	  hur	  kan	  produkten	  vara	  
miljövänlig	  i	  över	  lag	  för	  omgivningen.	  	  
(Spangenberg,	  Joachim	  H.;	  Alastair	  Fuad-‐	  Luke,	  Karen	  Blincoe	  (16).	  "Design	  for	  Sustainability	  (DfS),	  
2013-‐05-‐02)	  

6.5.9	  EKONOMI	  
	  
När	  materialval	  och	  valen	  av	  tillverkningsmetoder	  är	  genomförda	  kan	  ekonomiska	  utredningar	  tas	  i	  
kraft.	  Detta	  för	  att	  förutspå	  den	  framtida	  lönsamheten	  för	  produkten	  på	  marknaden.	  	  
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7	  TILLÄMPAD	  LÖSNINGSMETODIK	  
	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  den	  tillämpade	  lösningsmetodiken	  från	  arbetsprocessens	  början	  till	  slut.	  

Nedan	  ges	  en	  översiktsbild	  över	  produktutvecklingsprocessen.	  
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Figur	  5	  -‐	  Översikt	  över	  PU-‐processen	  
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7.1	  PLANERING	  
	  
Planeringen	  är	  grunden	  till	  ett	  projekt.	  Som	  grupp	  kan	  det	  vara	  viktigt	  att	  skriva	  ett	  gruppkontrakt	  
och	  föra	  mötesprotokoll.	  Detta	  är	  dock	  inte	  relevant	  i	  detta	  projekt	  då	  det	  endast	  utförs	  av	  en	  ensam	  
individ.	  Att	  göra	  ett	  Ganttschema	  och	  få	  handledning	  är	  dock	  fortfarande	  viktigt.	  Tillvägagångsättet	  
för	  dessa	  två	  beskrivs	  nedan.	  

7.1.1	  GANTTSCHEMA	  

Vid	  starten	  av	  projektet	  upprättades	  ett	  Gantt-‐schema.	  En	  översikt	  över	  de	  olika	  momenten	  i	  
projektet	  gjordes	  och	  tidsperioderna	  för	  de	  olika	  momenten	  bestämdes.	  Detta	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  
tidigare	  erfarenhet	  av	  de	  olika	  momentens	  tidskrav.	  Se	  bilaga	  12.1	  Gantt-‐schema	  på	  sidan	  58.	  

7.1.2	  HANDLEDNING	  
	  
Under	  projektets	  gång	  har	  möten	  och	  mailkontakt	  hafts	  med	  Bengt	  Gustafsson	  för	  att	  få	  feedback	  
och	  ökat	  flyt	  i	  projektet.	  	  

7.2	  PROBLEMFÖRSTÅELSE	  
	  
Arbetet	  med	  hur	  informationsinsamlingen	  och	  vilka	  PU-‐verktyg	  som	  tillämpats	  vid	  
problemförståelsen	  redovisas	  i	  detta	  avsnitt.	  En	  förundersökning	  startade	  avsnittet	  följt	  av	  en	  
marknadsanalys,	  kravspecifikation	  och	  en	  funktionsanalys.	  	  

7.2.1	  FÖRUNDERSÖKNING	  

Förundersökningen	  använde	  fyra	  olika	  punkter	  för	  att	  få	  mer	  förståelse	  för	  problemet:	  
	  
-‐	  Segmentering:	  Produktens	  målgruppsinriktning	  
-‐	  Positionering:	  Produktens	  placering	  i	  målgruppens	  medvetande	  
-‐	  Distribution:	  Produktens	  kanaler	  till	  målgruppen	  
-‐	  Differentiering:	  Produktens	  urskiljning	  från	  konkurrenterna	  

Segmentering	  
Produktens	  främsta	  användningsområde	  är	  inom	  fordonsindustrin.	  Vilket	  gör	  att	  alla	  som	  använder	  
eller	  äger	  ett	  fordon	  anses	  som	  potentiella	  kunder.	  Dock	  räknas	  alla	  dessa	  inte	  in	  i	  huvudmålgruppen	  
då	  de	  som	  använder	  produkter	  av	  samma	  typ	  som	  QuickPower	  har	  ett	  behov	  av	  att	  kunna	  koppla	  
bilbatterier	  till	  varierande	  ting	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  Behovet	  av	  detta	  ses	  mycket	  i	  camping	  då	  
husvagnar	  och	  andra	  portabla	  överlevnadsinstrument	  används.	  Den	  största	  målgruppen	  ses	  alltså	  
som	  människor	  i	  behov	  av	  portabla	  överlevnadsstationer	  som	  campare	  och	  andra	  äventyrare	  i	  alla	  
åldrar	  och	  båda	  könen.	  

Positionering	  
Produkten	  skall	  förmedla	  ett	  intryck	  där	  användaren	  direkt	  ska	  förstå	  hur	  produkten	  används	  samt	  
att	  produkten	  känns	  stabil	  och	  hållbar	  i	  bruk.	  Förmedlingen	  av	  detta	  kommer	  medvetet	  och	  
omedvetet	  att	  jämföras	  av	  kunderna	  med	  redan	  existerande	  produkter,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  
produkten	  gör	  detta	  med	  ett	  gott	  intryck.	  	  
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Distribution	  
QuickPower	  säljs	  idag	  via	  företag	  som	  säljer	  biltillbehör	  som	  t.ex.	  Mekonomen	  och	  Biltema	  samt	  
andra	  återförsäljare	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  fordonsägare.	  	  
Detta	  projekt	  bygger	  som	  sagt	  på	  att	  ersätta/förbättra	  QuickPower	  och	  kommer	  att	  distribueras	  med	  
samma	  metod	  om	  inte	  fler	  alternativ	  till	  dagens	  metoder	  erhålls.	  	  
	  
Differentiering	  
Produktens	  urskiljning	  från	  konkurrenterna	  ska	  vara	  att	  den	  är	  mycket	  enkel	  att	  använda	  och	  hållbar	  
samtidigt	  som	  den	  håller	  tillverkningskostnaderna	  nere.	  	  

	  
7.2.2	  MARKNADSANALYS	  

En	  marknadsanalys	  gjordes	  för	  att	  klargöra	  vilka	  eventuella	  konkurrenter	  som	  finns,	  var	  behovet	  av	  
produkten	  finns	  och	  om	  eventuella	  förbättringsområden	  med	  QuickPower	  är	  tydliga	  för	  eventuella	  
kunder.	  	  
	  
Konkurrensanalys	  	  
Nedan	  presenteras	  några	  konkurrenter	  som	  uppfyller	  samma	  huvudegenskaper.	  

QuickPower	  
Är	  en	  batterikabelsko	  som	  är	  enkel	  att	  installera	  och	  passar	  till	  alla	  typer	  av	  batterier	  med	  SAE-‐	  och	  
DIN-‐standard.	  	  
Produkten	  säljs	  i	  par	  för:	  	  
99:90	  kr.	  Biltema.se,	  2013-‐05-‐07	  
166	  kr	  Mekonomen.se,	  2013-‐05-‐07	  

	  

	  

	   	  

Figur	  6	  -‐	  QuickPower	  
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Batterikabelskosats	  -‐	  Biltema	  
Är	  en	  billig	  batterikabelsko	  som	  installeras	  enkelt	  genom	  skruvar	  som	  går	  att	  skruva	  in	  och	  ut	  med	  
fingrarna.	  Kräver	  lite	  mer	  möda	  att	  installera	  än	  QuickPower	  men	  är	  betydligt	  billigare.	  Passar	  kablar	  
upp	  till	  storleken	  50mm2.	  	  
Säljs	  i	  par	  för	  29:90kr	  (max	  35mm2)	  eller	  39:90kr	  (max	  50mm2)	  
Biltema.se,	  2013-‐05-‐08	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Batterikabelsko	  –	  Mekonomen	  
Har	  en	  lite	  annorlunda	  teknisk	  lösning	  än	  QuickPower	  men	  är	  precis	  lika	  enkel	  att	  installera	  och	  lite	  
billigare.	  
Pris:	  63	  kr/st.	  (blå	  -‐	  negativ	  eller	  röd	  -‐	  positiv)	  
Mekonomen.se,	  2013-‐05-‐08	  

	  

Figur	  7	  -‐	  Batterikabelskosats,	  biltema	  

Figur	  8	  -‐	  Batterikabelsko,	  Mekonomen	   Figur	  9	  -‐	  Batterikabelsko,	  Mekonomen	  
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Marknadsundersökning	  
	  
I	  marknadsanalysen	  bestämdes	  det	  att	  fokus	  skulle	  ligga	  på	  två	  områden.	  Den	  första	  är	  
användarvänlighet	  -‐	  alltså	  hur	  enkel	  att	  använda	  behöver	  produkten	  vara	  för	  att	  användaren	  ska	  vara	  
tillfredsställd,	  den	  andra	  är	  ekonomi	  –	  hur	  mycket	  är	  en	  person	  redo	  att	  betala	  för	  en	  produkt	  av	  
denna	  typ?	  Nedan	  redovisas	  undersökningens	  resultat:	  

1. Denna	  undersökning	  tar	  reda	  på	  hur	  enkel	  QuickPower	  är	  att	  använda	  som	  
förstagångsanvändare	  jämfört	  med	  hur	  enkel	  den	  är	  att	  använda	  när	  man	  vet	  hur	  den	  
fungerar.	  	  
Undersökningen	  gick	  till	  så	  att	  en	  person	  fick	  en	  stängd	  QuickPower	  i	  sin	  hand	  och	  blev	  bedd	  
att	  sätta	  fast	  den	  på	  rätt	  pol	  på	  ett	  tomt	  bilbatteri.	  Sedan	  när	  detta	  var	  genomfört	  blev	  
personen	  bedd	  att	  göra	  om	  samma	  moment	  igen	  direkt	  efter.	  De	  båda	  momenten	  gjordes	  på	  
tid	  (s)	  för	  jämförning.	  I	  undersökningen	  användes	  en	  positiv	  QuickPower,	  ett	  tomt	  bilbatteri	  
och	  ett	  tidtagarur.	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Undersökningen	  gjordes	  på	  20	  slumpmässigt	  valda	  personer	  i	  huvudbyggnaden	  MDH,	  Eskilstuna.	  
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Figur	  10	  -‐	  Marknadsundersökning	  
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2. Denna	  undersökning	  tar	  reda	  på	  vad	  samma	  personer	  från	  undersökning	  1	  är	  villiga	  att	  
betala	  för	  en	  produkt	  av	  typen	  QuickPower	  förutsatt	  att	  de	  skulle	  behöva	  produktlösningen.	  
Frågan	  förutsätter	  att	  produkten	  säljs	  parvis	  (1	  positiv	  och	  1	  negativ).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Slutsats	  
Marknadsundersökningen	  visade	  tydligt	  att	  produkten	  QuickPower	  är	  mycket	  enkel	  att	  förstå	  sig	  på	  
och	  använda	  när	  man	  väl	  har	  fått	  se	  hur	  den	  fungerar	  en	  gång.	  Resultatet	  bland	  
förstagångsanvändarna	  är	  relativt	  varierande	  och	  visade	  att	  det	  inte	  alla	  gånger	  är	  helt	  klart	  vilken	  
ända	  på	  QuickPower	  som	  ska	  fästas	  i	  batteriet.	  Feedbacken	  som	  gavs	  efter	  testet	  var	  att	  första	  
gången	  försökspersonerna	  skulle	  ge	  sig	  på	  utmaningen	  var	  de	  rädda	  att	  ta	  sönder	  produkten	  då	  en	  
liten	  kraftansträngning	  krävs	  för	  att	  öppna	  QuickPower.	  När	  de	  sedan	  hade	  gjort	  testet	  en	  gång	  
kände	  de	  att	  produkten	  kändes	  stabil	  och	  hållbar	  vilket	  gjorde	  att	  varsamheten	  tonades	  ner.	  
Ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  visar	  undersökning	  2	  att	  summan	  personerna	  är	  villiga	  att	  betala	  
varierar	  men	  det	  går	  att	  dra	  en	  slutsats	  att	  den	  accepterade	  prissumman	  ligger	  mellan	  50	  och	  100kr	  
hos	  de	  flesta.	  	  

	  
7.2.3	  BATTERIANALYS	  

Ett	  vanligt	  standard	  bilbatteri	  har	  två	  poler	  bestående	  av	  bly,	  en	  plus	  och	  en	  minuspol.	  Dessa	  två	  
poler	  skiljer	  sig	  lite	  i	  storlek	  för	  att	  undvika	  eventuell	  ihopblandning.	  Minuspolen	  är	  15-‐16mm	  i	  
diameter,	  pluspolen	  är	  något	  större,	  17-‐18mm	  i	  diameter.	  Det	  är	  dessa	  mått	  som	  är	  det	  intressanta	  i	  
detta	  projekt	  eftersom	  det	  är	  dessa	  poler	  som	  fästningen	  kommer	  att	  ske	  i.	   	  
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Figur	  11	  -‐	  Marknadsundersökning	  
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7.2.4	  KRAVSPECIFIKATION	  

Skapandet	  av	  kravspecifikationen	  har	  gjorts	  med	  hänsyn	  till	  kraven	  OJOP	  hade	  samt	  produkten	  
QuickPowers	  specifikationer.	  	  

1.	  Marknadsbedömning	  
1.1	  Batterikontakten	  skall	  vara	  tillgänglig	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  
1.2	  Batterikontakten	  skall	  vara	  konkurrenskraftig	  på	  marknaden.	  
1.3	  Företaget	  skall	  kunna	  lansera	  produkten	  inom	  kategorin	  batterikontakt.	  
1.4	  Kunden	  skall	  kunna	  montera	  produkten	  utan	  verktyg.	  
1.5	  Tillverkningen	  skall	  vara	  så	  miljövänlig	  som	  möjligt.	  

2.	  Produktkrav	  
2.1	  Produkten	  skall	  kunna	  leda	  elektricitet	  från	  ett	  bilbatteri	  till	  en	  kabel.	  
2.2	  Produkten	  skall	  bestå	  av	  så	  få	  olika	  material	  som	  möjligt.	  
2.3	  Produkten	  skall	  vara	  minst	  20%	  billigare	  att	  tillverka	  än	  QuickPower.	  
2.4	  Produkten	  skall	  kunna	  installeras	  utan	  verktyg.	  
2.5	  Produkten	  skall	  vara	  så	  lättförståelig	  som	  möjligt.	  
2.6	  Produkten	  skall	  ge	  intryck	  av	  stabilitet,	  kvalitet	  och	  hållbarhet.	  
2.7	  Produktens	  storlek	  skall	  vara	  så	  minimal	  som	  möjligt	  samtidigt	  som	  den	  ska	  vara	  användarvänlig.	  
2.8	  Produktens	  skall	  vara	  anpassad	  för	  masstillverkning.	  
2.9	  Produkten	  skall	  tåla	  tuff	  behandling	  inom	  det	  tänkta	  användningsområdet.	  	  
2.10	  Produkten	  skall	  vara	  så	  miljövänlig	  som	  möjlig.	  
	  
3.	  Dokumentation	  
3.1	  Slutresultatet	  skall	  redovisas	  med	  3D	  underlag	  (SolidWorks).	  
3.2	  Produktanvändarbeskrivning	  skall	  presenteras	  vid	  användning	  av	  produkten.	  
	  
4.	  Paketering	  &	  Emballage	  
4.1	  Produkten	  skall	  endast	  kräva	  en	  liten	  plastförpackning	  vid	  försäljning	  och	  transport.	  	  
	  
5.	  Återvinning	  
5.1	  Produkten	  skall	  kunna	  återvinnas	  i	  största	  möjliga	  mån.	  
5.2	  Paketering	  och	  emballage	  skall	  vara	  återvinningsbart.	  
	  
Förtydligande	  
2.1	  Elektriska	  kapacitetsvärden	  beräknas	  och	  undersöks	  endast	  om	  tid	  ges	  mot	  arbetets	  slut.	  Kravet	  
anses	  vara	  uppnått	  då	  en	  ”fri	  väg”	  av	  ett	  elektriskt	  ledande	  material	  medges.	  
2.3	  För	  att	  detta	  arbete	  skall	  anses	  ge	  ett	  framgångsrikt	  resultat	  krävs	  det	  att	  den	  nya	  lösningen	  
sparar	  minst	  20%	  av	  materialåtgången	  QuickPower	  innehar	  i	  brukligt	  tillstånd.	  
2.4	  Installeringen	  på	  batteriet	  skall	  kunna	  ske	  utan	  verktyg	  då	  detta	  är	  möjligt	  vid	  användning	  av	  QP.	  
Fästningen	  av	  kabel	  innehar	  inte	  samma	  krav	  då	  detta	  sker	  med	  hjälp	  av	  verktyg	  på	  QP,	  det	  ses	  
endast	  som	  ett	  önskemål.	  Kabelinstalleringen	  får	  dock	  inte	  vara	  mer	  avancerad	  än	  vid	  användning	  av	  
QP.	  
2.7	  Storleken	  är	  direkt	  avgörande	  för	  materialåtgången	  och	  användarvänligheten.	  Balansen	  mellan	  
dessa	  anses	  vara	  väl	  uppnådd	  då	  2.3	  är	  uppnått	  samtidigt	  som	  användarvänligheten	  anses	  god.	  	   	  
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7.2.5	  FUNKTIONSANALYS	  

Nedan	  redovisas	  funktionsanalysen	  som	  gjorts	  för	  produkten.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Huvudfunktion:	  
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bilbatteri	  till	  kabel	  

Delfunktion:	  
-‐	  Medge	  fäste	  på	  

batteri	  

Delfunktion:	  
-‐	  Medge	  fäste	  på	  
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Underfunktion:	  
Medge	  fästning	  
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isolering	  
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-‐	  Medge	  stabilitet	  
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Figur	  12	  -‐	  Funktionsanalys	  
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7.3	  IDÉGENERERING	  
	  
Inspiration	  söktes	  dagligen	  från	  allt	  som	  kunde	  bidra	  med	  något	  till	  projektet,	  nedan	  redovisas	  de	  
mest	  inspirationsgivande	  observationerna	  följt	  av	  en	  brainstorming.	  	  
	  
7.3.1	  INSPIRATION	  
	  
Startkabeltång	  
Startkablar	  är	  redan	  någonting	  som	  
används	  till	  bilbatterier.	  De	  är	  tack	  vare	  
sin	  tångliknande	  form	  och	  funktion	  
mycket	  enkla	  att	  använda	  och	  man	  förstår	  
genast	  hur	  de	  används	  för	  att	  gripa	  tag.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Linsskydd	  
En	  linsskyddsliknande	  konstruktion	  används	  på	  NASAs	  
rymdarm	  på	  rymdfärjorna	  för	  att	  gripa	  tag	  i	  föremål	  med	  
maximal	  precision.	  Att	  fästa	  i	  ett	  batteri	  kräver	  inte	  
maximal	  precision,	  dock	  är	  rörelsen	  för	  att	  få	  linsskyddet	  
att	  stängas	  mycket	  enkel.	  Detta	  är	  det	  intressanta	  med	  
skyddet.	  	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  13	  -‐	  Startkabeltång	  

Figur	  14	  -‐	  Linsskydd	  
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Drinkhållare	  
Denna	  drinkhållare	  bygger	  på	  samma	  princip	  som	  
den	  tidigare	  nämnda	  startkabeltången.	  Dock	  ger	  
denna	  typ	  en	  intressantare	  infallsvinkel	  eftersom	  
fästningen	  sker	  på	  en	  horisontell	  yta	  istället	  för	  
vertikal.	  I	  och	  med	  detta	  ges	  en	  ytterligare	  
breddning	  av	  huvudprincipen.	  	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

Klipps	  
Denna	  typ	  av	  klipps	  bygger	  på	  en	  mycket	  enkel	  princip,	  nämligen	  materialets	  egen	  flexibilitet	  
kombinerat	  med	  dess	  styrka.	  Materialet	  har	  en	  position	  som	  där	  spänningsutjämningen	  är	  fördelad	  
så	  jämnt	  som	  möjligt	  inom	  hela	  konstruktionen.	  Denna	  
position	  är	  den	  materialet	  automatiskt	  hamnar	  i	  om	  inga	  yttre	  
krafter	  har	  påverkan.	  Vilket	  kan	  utnyttjas	  för	  fästning.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Kapsylöppnare	  
Med	  hjälp	  av	  öppnarens	  hävarm	  öppnas	  flaskor	  
med	  kapsyler	  mycket	  enkelt.	  Hävarmen	  i	  
kapsylöppnaren	  är	  intressant	  eftersom	  en	  mindre	  
kraftansträngning	  krävs.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  15	  -‐	  Drinkhållare	  

Figur	  16	  -‐	  Klipps	  

Figur	  17	  -‐	  Kapsylöppnare	  
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7.3.2	  BRAINSTORMING	  	  
	  
Hur	  förs	  elektricitet	  mellan	  ett	  bilbatteri	  och	  en	  kabel	  på	  det	  bästa	  och	  mest	  användarvänliga	  sätt?	  
Detta	  är	  frågan	  som	  driver	  brainstormingen	  som	  strukturerar	  upp	  det	  kreativa	  tänkandet	  i	  en	  
mindmap:	  	  
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utformning	  
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Figur	  18	  -‐	  Mindmap	  
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• Material:	  I	  vilka	  material	  skall	  den	  tillverkas	  i?	  
• Fästning:	  Hur	  skall	  den	  fästas	  i	  batteriet	  och	  kabeln?	  
• Användarvänlighet:	  Hur	  anpassas	  den	  för	  bästa	  användarvänlighet?	  

De	  tre	  ovanstående	  frågorna	  är	  de	  frågorna	  som	  ansågs	  vara	  grunden	  till	  utvecklingen	  av	  produkten.	  
Runt	  varje	  huvudfråga	  i	  mind-‐mapen	  är	  olika	  förslag	  och	  variabler	  som	  förhåller	  sig	  till	  huvudfrågan	  
placerade.	  Detta	  för	  att	  förenkla	  kombinerandet	  av	  dessa.	  	  
	  
	  
7.4	  KONCEPT	  FRAMTAGNING	  

	  
Konceptframtagningen	  gjordes	  med	  hänsyn	  till	  produktkraven	  och	  alla	  stegen	  i	  idégenereringen	  för	  
att	  möjliggöra	  en	  så	  kreativ	  men	  samtidigt	  så	  enkel	  lösning	  som	  möjligt.	  Med	  ett	  antal	  koncept	  
redovisade	  valdes	  sedan	  det	  bästa	  ut	  med	  hjälp	  av	  de	  olika	  PU-‐verktygen.	  
	  
7.4.1	  KONCEPT	  
Nedan	  redovisas	  skisser	  över	  olika	  idékoncept.	  	  
	  
	  
Koncept	  1	  
Detta	  koncept	  bygger	  principen	  att	  
materialets	  egen	  flexibilitet	  och	  styrka	  
håller	  fast	  kontakten	  vid	  batteriet.	  
Genom	  att	  utnyttja	  att	  materialet	  har	  
en	  position	  där	  spänningsutjämningen	  
är	  fördelad	  kan	  man	  forma	  materialet	  
så	  att	  denna	  position	  är	  näst	  intill	  tagen	  
när	  den	  är	  fäst	  till	  batteriet.	  Format	  på	  
rätt	  sätt	  kommer	  då	  materialet	  att	  
”knipa”	  sig	  fast	  vid	  batteriet.	  Detta	  är	  
tänkt	  ska	  ge	  en	  mycket	  enkel	  montering	  
och	  demontering	  samtidigt	  som	  
minimal	  mängd	  material	  förbrukas.	  	   	  

Figur	  19	  -‐	  Koncept	  1	  
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Koncept	  2	  
Koncept	  2	  är	  tänkt	  ska	  fungera	  som	  ”tvångsslutare”,	  vilket	  betyder	  att	  två	  cirkulärt	  formade	  delar	  
pressas	  mot	  batteriet	  från	  varsitt	  håll	  med	  hjälp	  av	  hävarmseffekten.	  Vid	  rätt	  läge	  är	  det	  tänkt	  att	  
delarna	  skall	  vara	  så	  hårt	  pressade	  mot	  batteriet	  att	  de	  sitter	  
fast	  tills	  motsatt	  rörelse	  med	  samma	  kraft	  nyttjas.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
Koncept	  3	  
Detta	  koncept	  bygger	  på	  ”mugghållare”	  från	  
avsnittet	  7.3.1	  INSPIRATION.	  Tryckkraften	  är	  här	  
riktad	  90	  grader	  för	  att	  kunna	  gripa	  tag	  om	  en	  yta	  
som	  är	  vertikal,	  detta	  för	  att	  behålla	  
mugghållarens	  enkla	  princip	  samtidigt	  som	  
problemet	  löses.	  	   	  

Figur	  20	  -‐	  Koncept	  2	  
Figur	  21	  -‐	  Koncept	  2	  

Figur	  22	  -‐	  Koncept	  3	  
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Koncept	  4	  
Detta	  koncept	  liknar	  koncept	  1	  
på	  så	  sätt	  att	  de	  bygger	  på	  
samma	  princip.	  Nämligen	  att	  
materialets	  egen	  flexibilitet	  och	  
styrka	  håller	  fast	  kontakten	  vid	  
batteriet.	  Genom	  att	  utnyttja	  
att	  materialet	  har	  en	  position	  
där	  spänningsutjämningen	  är	  
fördelad	  kan	  man	  forma	  
materialet	  så	  att	  denna	  position	  
är	  näst	  intill	  tagen	  när	  den	  är	  
fäst	  till	  batteriet.	  Format	  på	  rätt	  
sätt	  kommer	  då	  materialet	  att	  
”knipa”	  sig	  fast	  vid	  batteriet.	  	  
	  
Skillnaden	  från	  Koncept	  1	  är	  
dock	  att	  denna	  är	  kombinerad	  
med	  ”startkabeltång”	  från	  
avsnittet	  7.3.1	  INSPIRATION.	   	  

Figur	  23	  -‐	  Koncept	  4	  
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7.4.2	  PUGH´S	  MATRIS	  
	  
De	  fyra	  koncepten	  utvärderades	  i	  en	  Pugh´s	  matris.	  Eftersom	  QuickPower	  är	  den	  existerande	  
produkten	  så	  jämfördes	  alla	  koncepten	  med	  den.	  QuickPower	  har	  en	  värderingssiffra	  på	  0	  i	  matrisen	  
och	  de	  andra	  fyra	  koncepten	  värderas	  utifrån	  det	  mellan	  siffrorna	  -‐2	  till	  +2	  (-‐2=betydligt	  sämre,	  
+2=betydligt	  bättre).	  	  
Matrisens	  krav	  är	  tagna	  från	  kravspecifikationen	  men	  är	  nedan	  i	  förenklad	  form.	  	  
Matrisens	  bedömning	  är	  gjord	  endast	  av	  författaren.	  

	  
	  
	  
Det	  grönmarkerade	  konceptet	  (Koncept	  4)	  är	  den	  som	  uppfyller	  kraven	  bäst	  jämfört	  med	  
referenskonceptet	  QuickPower.	  Dess	  enkla	  montering	  kombinerat	  med	  dess	  stabila	  fästning	  gav	  den	  
placeringen	  Det	  koncept	  som	  förhöll	  sig	  sämst	  var	  koncept	  2,	  det	  föll	  på	  grund	  av	  en	  för	  instabil	  
fästningsanordning.	  
Koncept	  1	  och	  3	  förhöll	  sig	  relativt	  bra	  och	  kommer	  därför	  tillsammans	  med	  koncept	  fyra	  att	  gå	  
vidare	  för	  ytterligare	  utvärdering.	  Koncept	  2	  uteblir.	  	   	  

Figur	  24	  -‐	  Pugh´s	  matris	  
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7.4.3	  QFD	  

För	  vidare	  utvärdering	  av	  de	  tre	  valda	  koncepten	  gjordes	  en	  QFD.	  I	  QFDn	  viktades	  marknadskraven	  
mot	  produktegenskaperna.	  Från	  det	  kan	  de	  viktigaste	  sambanden	  tas	  hänsyn	  till	  vid	  vidareutveckling	  
av	  koncepten.	  De	  ihopvägda	  kraven	  i	  matrisen	  är	  från	  kravspecifikationen.	  
Matrisens	  bedömning	  är	  gjord	  endast	  av	  författaren.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

I	  diagrammet	  kan	  man	  se	  två	  av	  de	  konkurrerande	  produkterna	  är	  i	  topp:	  koncept	  4	  och	  QuickPower	  
med	  ett	  övertag	  för	  koncept	  4.	  Koncepten	  som	  faller	  tillbaka	  mest	  är	  koncept	  1	  och	  koncept	  3.	  	  
	  
Enligt	  QFDn	  så	  fås	  de	  tre	  viktigaste	  produktegenskaperna	  ut	  tillsammans	  med	  de	  två	  viktigaste	  
marknadskraven	  (grönt	  markerat	  vid	  ”egenskapsvikt”).	  	  

Figur	  25	  -‐	  QFD	  

Krav	  
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7.4.4	  KONCEPTVAL	  

Enligt	  Pugh´s	  matris	  så	  var	  koncept	  4	  det	  konceptet	  som	  uppfyllde	  de	  satta	  kraven	  bäst.	  Det	  var	  även	  
samma	  koncept	  som	  visade	  sig	  vara	  bäst	  i	  QFDn.	  Dessutom	  så	  finns	  möjligheten	  att	  tillverka	  koncept	  
4	  i	  en	  enda	  komponent	  (med	  bortseende	  från	  ev.	  plastdelar	  och	  skruvar).	  Med	  detta	  och	  samtycke	  
med	  OJOP	  Sweden	  så	  bestämdes	  det	  att	  koncept	  4	  är	  det	  koncept	  som	  går	  till	  vidare	  utveckling.	  	  

	  

	   	  

Figur	  26	  -‐	  Koncept	  4	  
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7.5	  BEARBETNING	  AV	  LÖSNING	  
	  
Det	  slutgiltiga	  konceptet	  vidareutvecklas	  i	  dess	  konstruktion	  och	  formgivning	  i	  detta	  avsnitt.	  Steget	  in	  
till	  3D	  (solidworks)	  tas	  samt	  materialfrågor	  och	  tillverkningsmetoder	  hanteras.	  	  
Utvärderingen	  är	  endast	  gjord	  av	  författeren.	  

	  
7.5.1	  FMEA	  

För	  att	  identifiera	  eventuella	  felsätt	  och	  lista	  dess	  feleffekter,	  gjordes	  en	  FMEA.	  Konceptet	  som	  
testades	  av	  FMEA	  var	  det	  slutgiltiga	  –	  koncept	  4.	  Se	  bilaga	  12.2	  FMEA.	  
Faktorerna	  som	  utgav	  störst	  RPN-‐värde	  (Risk	  Priority	  Number)	  hade	  felorsakerna:	  svag	  konstruktion,	  
fel	  material	  eller	  för	  stor	  belastning.	  Detta	  gör	  att	  konstruktionen	  och	  materialvalet	  sätts	  i	  fokus	  som	  
de	  två	  viktigaste	  faktorerna	  för	  att	  eliminera	  feleffekterna	  så	  långt	  det	  går.	  Konstruktionen	  måste	  
vara	  tillräckligt	  robust	  för	  att	  klara	  sig	  och	  materialet	  likaså.	  	  
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7.5.2	  BEARBETNING	  AV	  KONCEPT	  

Denna	  fas	  av	  projektet	  bearbetar	  konceptets	  utformning	  och	  kostnader.	  	  
	  
7.5.2.1	  Testprototyper	  
	  
Testprototyperna	  tillverkades	  av	  samma	  material	  QuickPowers	  el-‐ledande	  komponenter	  tillverkas	  av:	  
1,5mm	  tjock	  koppar-‐zink-‐plåt	  (mässing).	  Beabetningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  verkstadsresurserna	  på	  
akademin	  för	  innovation,	  design	  och	  teknik	  på	  Mälardalens	  Högskola	  i	  Eskilstuna.	  	  
	  
Prototyp	  1	  
Prototyp	  1	  visade	  sig	  vara	  
alldeles	  för	  bred.	  Bredden	  
gjorde	  att	  materialet	  var	  alltför	  
svårbearbetat	  med	  endast	  
handstyrka	  och	  marginalen	  
mellan	  kontaktytorna	  hos	  
prototypen	  och	  batteriets	  port	  
blev	  alltför	  stor	  (prototypen	  ca	  
1,6ggr	  större).	  
Att	  pressa	  ändorna	  på	  
prototypen	  krävde	  också	  
mycket	  kraft	  tack	  vare	  bredden.	  
Ändorna	  visade	  sig	  också	  vara	  
fel	  vridna.	  Detta	  för	  att	  kraften,	  
när	  man	  pressade	  ändorna,	  
gjorde	  att	  fästningsspiralens	  
radie	  minskades.	  Radien	  är	  
tänkt	  ska	  öka	  vid	  detta	  moment	  
för	  att	  underlätta	  montering	  
och	  demontering.	   	  

Figur	  27	  -‐	  Prototyp	  1	  



	   31	  

Prototyp	  2	  
Vid	  skapandet	  av	  prototyp	  2	  
togs	  det	  hänsyn	  till	  misstagen	  
från	  prototyp	  1,	  nämligen	  
bredden	  och	  vridningen.	  
bredden	  reducerades	  från	  
15mm	  (kontaktytan)	  till	  12mm	  
och	  vridningen	  justerades	  med	  
+90	  grader.	  	  
Resultatet	  av	  detta	  var	  att	  
formgivningen	  av	  prototypen	  
underlättades	  radikalt,	  
marginalen	  mellan	  
kontaktytorna	  minskade,	  
kraftansträngningen	  för	  
användaren	  minskade	  och	  
ihop-‐pressningen	  av	  ändorna	  
resulterade	  i	  att	  
fästningsspiralens	  radie	  ökade.	  
Det	  fanns	  även	  misstag	  med	  
denna	  prototyp:	  bredden	  var	  
fortfarande	  för	  stor	  och	  
fingrarnas	  ergonomi	  var	  dålig.	  	   	  

Figur	  28	  -‐	  Prototyp	  2	  
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Prototyp	  3	  
Vid	  skapandet	  av	  
prototyp	  3	  togs	  det	  
hänsyn	  till	  felen	  hos	  
prototyp	  2,	  nämligen	  
bredden	  och	  
ergonomin.	  
Bredden	  reducerades	  
med	  7,5mm	  till	  4,5mm	  
och	  en	  90	  gradersvinkel	  
gjordes	  för	  
fingerergonomin.	  
Ändringarna	  gjorde	  att	  
prototyp	  1	  visade	  att	  
konceptet	  fungerar,	  
pressningen	  vid	  
prototypens	  ändor	  
utvidgade	  
fästningsspiralen	  och	  
när	  de	  sedan	  släpptes	  
knep	  materialet	  sig	  runt	  
batteriets	  port.	  	  
	  
Vid	  tillverkningen	  av	  
koncepten	  fanns	  en	  
osäkerhet	  om	  
materialet	  var	  alltför	  
mjukt	  för	  att	  klara	  av	  
den	  tänkta	  uppgiften.	  
Det	  visade	  sig	  dock	  att	  
materialet	  var	  näst	  intill	  
perfekt	  för	  uppgiften.	  	  

	  
Dock	  kvarstod	  några	  
små	  störningsmoment.	  Tillverkningen	  gjordes	  för	  hand	  med	  endast	  några	  handverktyg,	  detta	  
medförde	  att	  mått	  som	  radien	  inte	  var	  konstant,	  vinkelräta	  dimensioner	  uteblev	  till	  viss	  del	  och	  
handergonomin	  inte	  blev	  ultimat.	  	   	  

Figur	  29	  -‐	  Prototyp	  3	  
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Val	  av	  material	  
I	  dagsläget	  tillverkas	  QuickPower	  av	  två	  material,	  mässing	  och	  härdplast.	  Mässingen	  är	  en	  
kopparlegering	  med	  zink	  där	  70	  %	  består	  av	  koppar	  och	  30	  %	  består	  av	  zink.	  Detta	  för	  att	  leda	  
elektricitet	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  Härdplasten	  är	  av	  sorten	  PE-‐plast	  för	  dess	  styvhet	  och	  dess	  höga	  
motstånd	  mot	  att	  spricka.	  	  
	  
För	  att	  hitta	  eventuella	  ersättare	  användes	  programmet	  CES	  EduPack	  2012.	  I	  programmet	  utgicks	  det	  
efter	  fyra	  faktorer	  för	  att	  kunna	  hitta	  ersättningsmaterial:	  
	  
Mässing	  –	  Pris,	  hållfasthet,	  sträckgräns	  och	  elektrisk	  ledning.	  
Härdplast	  –	  Pris,	  hållfasthet,	  sträckgräns	  och	  elektrisk	  isolering.	  
	  
Med	  faktorerna	  satta	  visade	  det	  sig	  att	  de	  två	  eventuellt	  bästa	  ersättarna	  för	  mässing	  var	  lågt	  legerat	  
stål	  och	  stål	  med	  hög	  kolhalt.	  	  

Material:	   Copper	  alloys	   Low	  alloy	  steel	   High	  carbon	  steel	  
Pris	  kr/kg:	   45,9	  –	  50,4	   5,91	  –	  6,5	   5,02	  –	  5,52	  
Hållfasthet	  MPa:	   100	  –	  550	   550	  -‐	  1760	   550	  –	  1640	  
Sträckgräns	  MPa:	   30	  –	  500	   400	  -‐	  1500	   400	  –	  1160	  
Elektrisk	  resistivitet:	   1,72	  x	  10-‐8	   1,6	  x	  10-‐7	   1,6	  x	  10-‐7	  
	  
	  
Med	  faktorerna	  satta	  visade	  det	  sig	  att	  de	  två	  eventuellt	  bästa	  ersättarna	  var	  PET-‐plast	  och	  PVC-‐
plast.	  

Material:	   PE	   PET	   PVC	  
Pris	  kr/kg:	   11,4	  –	  12,5	   10,9	  –	  12	   8,86	  –	  9,72	  
Hållfasthet	  MPa:	   20,7	  –	  44,8	   48,3	  –	  72,4	   40,7	  –	  65,1	  
Sträckgräns	  MPa:	   17,9	  –	  29	   56,5	  –	  62,3	   35,4	  –	  52,1	  
Elektrisk	  isolering:	   Good	  insulator	   Good	  insulator	   Good	  insulator	  
	  

Material	  slutsats:	  
Gällande	  de	  elektriskt	  ledande	  komponenterna	  så	  är	  kopparlegeringar	  de	  utan	  tvekan	  bäst	  elektriskt	  
ledande	  materialen.	  Dock	  är	  de	  tyvärr	  i	  underläge	  när	  det	  kommer	  till	  resten	  av	  faktorerna,	  främst	  
prismässigt.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  och	  eftersom	  produktens	  huvudfunktion	  är	  att	  leda	  elektricitet	  så	  är	  
den	  bästa	  materielgruppen	  att	  använda	  kopparlegeringar.	  Att	  öka	  andelen	  koppar	  i	  legeringen	  skulle	  
göra	  materialet	  bättre	  elektriskt	  ledande	  men	  eftersom	  koppar	  är	  ett	  väldigt	  poröst	  material	  så	  skulle	  
materialstyrkan	  minska.	  Därför	  anses	  mängden	  koppar	  i	  materialet	  vara	  ultimat	  för	  uppgiften.	  Ser	  
man	  till	  de	  övriga	  30	  procenten	  som	  för	  tillfället	  är	  av	  zink,	  så	  finns	  det	  potentiella	  ersättare	  i	  form	  av	  
aluminium	  och	  nickel.	  Dessa	  material	  är	  dock	  dyrare	  än	  zink	  vilket	  gör	  att	  även	  zink	  anses	  som	  det	  
bästa	  materialet	  i	  legeringen.	  	  
När	  det	  kommer	  till	  de	  elektriskt	  isolerande	  komponenterna	  så	  är	  PET-‐	  och	  PVC-‐plasterna	  marginellt	  
bättre	  än	  PE-‐plaster	  över	  alla	  kriterier.	  Frågan	  är	  om	  dessa	  material	  fungerar	  i	  praktiken	  för	  den	  
tänkta	  uppgiften.	  Därför	  kommer	  dessa	  typer	  av	  plaster	  att	  anges	  som	  förslag	  för	  testning	  av	  den	  nya	  
produkten	  och	  därför	  inte	  räknas	  med	  i	  prisberäkningarna.	  	   	  
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CAD	  och	  detaljer	  

Med	  materialval	  och	  konceptval	  klara	  så	  kunde	  CAD	  och	  detaljer	  göras.	  	  

Konstruktionen	  bygger	  på	  prototyp	  3	  
men	  tack	  vare	  SolidWorks	  (CAD-‐
programmet)	  så	  kunde	  modellen	  göras	  
symmetrisk	  och	  detaljerad.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Relationerna	  mellan	  måtten	  är	  gjorda	  
för	  att	  passa	  handens	  ergonomiska	  
krav	  samtidigt	  som	  storleken	  hålls	  
nere	  av	  ekonomiska	  skäl	  och	  för	  att	  
fästa	  på	  batteriet	  så	  bra	  som	  möjligt.	  	  
Kabelanordningen	  är	  placerad	  mellan	  
handtagen	  för	  att	  spara	  så	  mycket	  
utrymme	  som	  möjligt.	  
	  

Tack	  vare	  spiralformen	  hamnar	  de	  två	  
handtagen	  på	  olika	  nivåer,	  därför	  
sparas	  två	  utbuktningar	  åt	  varsitt	  håll	  i	  
mässingen	  för	  att	  möjliggöra	  ett	  
nivåmässigt	  jämnt	  grepp.	  Över	  dessa	  är	  
de	  två	  plastkåporna	  fastlimmade.	  
Dessa	  är	  räfflade	  på	  en	  varsin	  sida	  som	  
placerats	  utåt	  för	  att	  ge	  maximal	  

friktion	  mot	  fingrarna.	  
	   	  

Figur	  30	  -‐	  CAD,	  koncept	  

Figur	  32	  -‐	  CAD,	  koncept	  

Figur	  31	  -‐	  CAD,	  koncept	  
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Ritningar	  och	  beräkningar	  

Med	  CAD	  utförd	  kunde	  detaljerade	  ritningar	  och	  massberäkningar	  göras	  med	  hjälp	  av	  programmet.	  
Nedan	  visas	  ritningen	  över	  plastkåpan	  och	  den	  utstansade	  mässingbiten	  som	  sedan	  bearbetas	  och	  
monteras	  med	  plastkåporna	  och	  kabelfästningsplattan.	  För	  alla	  ritningar	  se	  bilaga	  12.5	  Ritningar.	  

	  
Måtten	  ovan	  är	  för	  den	  negativa	  anordningen.	  Skillnaden	  för	  pluspolen	  är	  att	  den	  är	  19mm	  längre.	  	  

	  

	  

	  

1,5	  

3,5	  

17
	  

Figur	  34	  -‐	  Ritning,	  huvudkomponent	  

Figur	  33	  -‐	  ritning,	  kåpa	  
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QuickPowers	  elektriskt	  ledande	  komponenter	  har	  en	  totalvolym	  på	  3	  014,4	  mm3.	  Detta	  ger	  massan	  
25,3	  gram.	  
Det	  nya	  konceptets	  elektriskt	  ledande	  komponenters	  totalvolym	  är	  2562,25mm3(-‐pol)	  eller	  
2690,5mm3(+pol).	  Detta	  ger	  massan	  21,5	  gram(-‐pol)	  respektive	  22,6	  gram(+pol).	  	  
	  

QuickPowers	  plastkåpa	  har	  en	  volym	  på	  14	  130	  mm3	  vilket	  ger	  massan	  13,3	  gram.	  	  
Det	  nya	  konceptets	  plastkåpors	  totalvolym	  är	  1229	  mm3	  vilket	  ger	  massan	  1,16	  gram.	  
	  
	  
7.5.3	  DF-‐VERKTYG	  

Nedan	  redovisas	  tillämpningen	  av	  DF-‐verktygen.	  Syftet	  med	  användningen	  är	  att	  optimera	  både	  
produkten	  och	  tillverkningen	  samt	  minska	  kostnader.	  	  
	  
DFM	  –	  analys	  
Sett	  till	  komponentkostnader	  så	  är	  antalet	  komponenter	  kraftigt	  reducerat.	  Istället	  för	  att	  använda	  
en	  mängd	  olika	  komponenter	  för	  att	  skapa	  en	  produkt	  med	  en	  funktion	  så	  har	  en	  enda	  
huvudkomponent	  framställts	  i	  konceptet	  tillsammans	  med	  endast	  ett	  fåtal	  nödvändiga	  
delkomponenter.	  Det	  största	  tillverkningsmomentet	  blir	  att	  stansa	  ut	  huvudkomponenten	  som	  en	  
enda	  del	  och	  sedan	  bearbeta	  och	  forma	  denna	  efter	  tänkt	  form.	  
Reducerandet	  av	  tillverkningskostnaderna	  hjälps	  också	  av	  att	  antalet	  komponenter	  har	  reducerats.	  
Detta	  medför	  att	  även	  antalet	  moment	  för	  att	  tillverka	  produkten	  minskas,	  vilket	  gör	  att	  de	  
nödvändiga	  resurserna	  minskar	  för	  tillverkningen	  av	  produkten.	  	  
	  
	  
DFA	  –	  Design	  For	  Assembly	  
Monteringen	  av	  konceptet	  har	  blivit	  betydligt	  enklare	  än	  den	  hos	  QuickPower.	  När	  QuickPower	  
monteras	  görs	  detta	  i	  sju	  moment,	  det	  nya	  konceptet	  kräver	  endast	  två	  moment.	  Nämligen	  
monteringen	  av	  plastkåporna	  och	  monteringen	  av	  kabelfästningsanordningen	  på	  
huvudkomponenten.	  	  
	  
	  
DFE	  –	  Design	  For	  Environment	  
I	  och	  med	  den	  totala	  massreduceringen	  har	  även	  den	  totala	  inverkan	  på	  miljön	  reducerats	  eftersom	  
mindre	  material	  går	  åt	  per	  enhet.	  	  
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7.5.4	  UPPSKATTAD	  PRISBILD	  
Den	  uppskattade	  prisbilden	  utgår	  endast	  ifrån	  materialet	  produkten	  består	  av.	  Spillmaterial	  och	  
arbetskostnader	  är	  ej	  inräknade	  då	  det	  är	  faktorer	  som	  upplyses	  bäst	  vid	  realisering.	  	  
	  
OJOP	  Sweden	  AB	  köper	  idag	  in	  mässing	  för	  6,5	  euro/kg,	  detta	  är	  i	  dagens	  valuta	  55,88	  kr/kg	  (27-‐05-‐
2013).	  För	  att	  räkna	  ut	  vad	  varje	  enhets	  materialkostnader	  multipliceras	  varje	  enhets	  mässingmassa	  
med	  inköpspriset:	  

QuickPower	  –	  0,0253	  *	  55,88	  =	  1,41	  kr	  
Koncept(-‐pol)	  –	  0,0215	  *	  55,88	  =	  1,20	  kr	  
Koncept(+pol)	  –	  0,0226	  *	  55,88	  =	  1,26	  kr	  
	  
	  
Precis	  som	  ovan	  görs	  detsamma	  för	  plastkåporna.	  Skillnaden	  här	  är	  att	  OJOP	  köper	  sina	  plastkåpor	  
färdiggjorda	  från	  Mälarplast	  AB	  för	  1,02kr/styck.	  För	  att	  på	  noggrannaste	  sätt	  göra	  en	  uppskattad	  
prisbild	  kommer	  värdet	  1,02	  /	  13,3	  =	  0,08	  antas	  vara	  inköpspriset	  i	  kronor	  per	  gram:	  
	  
Koncept	  (+	  och	  –	  pol)	  –	  0,08	  *	  1,16	  =	  0,09	  kr	  

	  
Totala	  materialkostnader	  för	  QuickPower	  =	  1,41	  +	  1,02	  =	  2,43	  kr	  
Totala	  materialkostnader	  för	  Koncept	  (-‐pol)	  =	  1,20	  +	  0,09	  =	  1,29	  kr	  
Totala	  materialkostnader	  för	  Koncept	  (+pol)	  =	  1,26	  +	  0,09	  =	  1,35	  kr	  
	  

	   	  
Materialreducerings-‐
kostnader	  i	  %	  (-‐pol)	   =	  

Materialkostnader	  QP	  

Materialkostnader	  Koncept	  
47%	  =	  

Materialreducerings-‐
kostnader	  i	  %	  (+pol)	   =	  

Materialkostnader	  QP	  

Materialkostnader	  Koncept	  
44%	  =	  
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8	  RESULTAT	  
	  
Detta	  avsnitt	  presenterar	  examensarbetets	  resultat.	  Den	  nya	  batterikontakten	  presenteras	  med	  hjälp	  
av	  figurer	  och	  text	  sett	  i	  komponenter	  och	  material	  samt	  i	  helhet.	  	  

	  
8.1	  KOMPONENTER	  OCH	  MATERIAL	  
	  
Spiralfäste	  
Spiralfästet	  är	  huvudkomponenten	  i	  resultatet.	  Dess	  funktioner	  är	  
att	  fästa	  på	  batteripolen,	  leda	  ström	  till	  kabeln,	  göra	  fästningen	  
på	  polen	  enkel	  och	  smidig	  samt	  vara	  grunden	  som	  
delkomponenterna	  fästs	  vid.	  	  
Komponenten	  är	  tänkt	  ska	  tillverkas	  i	  två	  varianter,	  en	  för	  den	  
positiva	  polen	  och	  en	  för	  den	  negativa	  polen.	  Skillnaden	  mellan	  
dessa	  är	  en	  längdskillnad	  vid	  midjan	  av	  konstruktionen,	  162mm	  
för	  negativ	  och	  181mm	  för	  positiv.	  	  
Det	  tänkta	  tillverkningsmaterialet	  är	  samma	  material	  som	  OJOP	  
Sweden	  AB	  idag	  använder,	  nämligen	  1,5mm	  tjock	  mässingsplåt	  
(70	  %	  koppar	  och	  30	  %	  zink).	  
Komponenterna	  stansas	  ut	  som	  en	  hela	  plåtbitar	  och	  bearbetas	  
sedan	  för	  att	  ta	  de	  funktionella	  formerna	  för	  respektive	  pol.	  
Måtten	  för	  utstansningen	  visas	  nedan.	  	  
	  
	  
	  
	   	  

Figur	  35	  -‐	  Spiralfäste	  

Figur	  36	  -‐	  ritning,	  spiralfäste	  
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Kåpor	  
På	  varje	  spiralfäste	  sitter	  det	  två	  
stycken	  kåpor	  över	  de	  två	  utbredda	  
ändorna.	  Dessa	  kåpor	  är	  designade	  så	  
att	  de	  precis	  ska	  passa	  ändornas	  mått	  
så	  att	  de	  ej	  glappar	  eller	  är	  för	  små	  för	  
att	  föras	  på.	  
Kåpornas	  huvudfunktion	  är	  att	  isolera	  
användaren	  ifrån	  elektricitet	  för	  att	  
minska	  risken	  för	  elektriska	  stötar.	  
Detta	  gör	  de	  genom	  sin	  storlek	  och	  
placering.	  Kåpornas	  storlek	  är	  väl	  
anpassade	  efter	  handens	  bredaste	  
finger	  –	  tummen	  men	  även	  pekfingret	  
som	  i	  de	  flesta	  fall	  kommer	  vara	  
finger	  nummer	  två	  att	  använda.	  
Kåpornas	  placering	  är	  strategiskt	  i	  
ändorna	  på	  spiralfästet	  för	  att	  det	  är	  
där	  högst	  moment	  medges.	  	  
Kåporna	  har	  även	  två	  delfunktioner,	  
dessa	  är	  att	  visa	  användaren	  vilken	  
pol	  den	  fästs	  vid	  samt	  att	  ge	  
användaren	  tillräckligt	  med	  friktion	  
för	  fingrarna	  för	  att	  undvika	  slint.	  
Därför	  är	  kåporna	  för	  minuspolen	  
blåa	  (bilden	  ovan)	  och	  de	  för	  pluspolen	  röda	  samt	  att	  den	  yttre	  sidan	  på	  kåporna	  är	  räfflad.	  	  
Kåporna	  är	  tänkta	  ska	  beställas	  färdiggjorda	  från	  Mälarplast	  AB	  i	  samma	  PE-‐plast	  som	  idag	  används	  
för	  att	  tillverka	  QuickPowers	  plastkåpa.	  Nedan	  visas	  ritningarna	  på	  kåporna.	  
	  

1,5	  

3,5	  
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Figur	  38	  -‐	  kåpa	  

Figur	  37	  -‐	  kåpa	  

Figur	  39	  -‐	  ritning,	  kåpa	  



	  40	  

	   	  
Kabelplatta	  med	  skruvar	  
Kabelplattan	  med	  skruvar	  är	  idag	  i	  produktion	  hos	  
OJOP	  Sweden	  AB	  som	  delar	  av	  produkten	  
QuickPower.	  Skruvarna	  är	  en	  beställningsvara	  som	  
OJOP	  Sweden	  AB	  beställer	  in	  medan	  kabelplattan	  
tillverkas	  från	  beställd	  1,5mm	  tjock	  mässingsplåt	  
(70	  %	  koppar	  30	  %	  zink)	  i	  fabriken.	  
Funktionen	  för	  dessa	  tillsammans	  i	  resultatet	  är	  
precis	  samma	  som	  den	  de	  har	  i	  QuickPower	  -‐	  att	  
fästa	  kabeln	  på	  huvudkomponenten.	  Detta	  gör	  de	  
genom	  den	  tryckkraft	  som	  uppstår	  mellan	  
kabelplattan,	  kabeln	  och	  spiralfästet	  då	  skruvarna	  
dras	  åt.	  Kabelplattan	  har	  skruvhål	  som	  är	  

dimensionerade	  efter	  skruvarnas	  storlek.	  	  

	  
	  
8.2	  HELHET	  
	  
Med	  komponenterna	  färdigmonterade	  visas	  deras	  storlek	  och	  placering	  i	  förhållande	  till	  varandra	  
nedan:	  

	  

Figur	  40	  -‐	  Kabelplatta	  med	  skruvar	  

Figur	  41	  -‐	  Resultat,	  helhet	  
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Figur	  43,	  resultat	  

Figur	  42	  -‐	  resultat	  

Figur	  44	  -‐	  resultat	  
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9	  ANALYS	  
	  
I	  examensarbetets	  början	  formulerades	  frågeställningar	  i	  avsnittet	  problemformulering.	  	  
I	  denna	  analys	  är	  det	  dessa	  frågeställningar	  det	  kommer	  att	  resoneras	  kring	  tillsammans	  med	  hur	  väl	  
det	  slutgiltiga	  konceptet	  uppfyller	  kravspecifikationen.	  	  

	  

9.1	  PROBLEMFORMULERING	  
	  
Nedan	  diskuteras	  och	  analyseras	  bemötandet	  av	  frågorna	  från	  problemformuleringen.	  
	  
A)	  Hur	  konstrueras	  produkten	  för	  att	  behålla	  huvudfunktionerna?	  
	  
-‐	  Att	  behålla	  QuickPowers	  huvudfunktion,	  att	  leda	  elektricitet	  mellan	  bilbatteri	  och	  en	  kabel,	  var	  det	  
primära	  kravet	  från	  OJOP	  Sweden	  AB.	  Att	  lösa	  detta	  problem	  innebar	  två	  saker.	  Att	  batteripolen	  och	  
kabeln	  var	  i	  kontakt	  med	  varandra	  genom	  ett	  eller	  flera	  material	  som	  leder	  elektricitet	  och	  att	  dessa	  
på	  något	  sätt	  kan	  fästas	  i	  varandra.	  Att	  lösa	  den	  elektriska	  kontakten	  mellan	  objekten	  resulterade	  i	  
ett	  material,	  mässing.	  Detta	  material	  visade	  sig	  fungera	  mycket	  bra	  praktiskt	  i	  prototypbyggandet	  och	  
har	  redan	  visat	  sig	  fungera	  mycket	  bra	  i	  OJOPs	  nuvarande	  produkt	  QuickPower.	  Detta	  gjorde	  det	  så	  
gott	  som	  avgjort	  med	  vilket	  material	  som	  skulle	  användas,	  dock	  gjordes	  för	  säkerhetens	  skull	  en	  
materialegenskapsjämförelse	  vilket	  resulterade	  som	  förväntat	  –	  att	  mässing	  var	  det	  bästa	  
alternativet.	  En	  kort	  analys	  och	  samhöre	  med	  OJOPs	  ägare,	  Anders	  Larsson,	  gjordes	  därefter	  som	  
bestämde	  att	  mängden	  koppar	  i	  mässingen	  (70	  %)	  var	  ultimat	  då	  en	  ökning	  av	  kopparhalten	  gör	  
materialet	  mer	  poröst	  vilket	  är	  en	  nackdel	  och	  en	  sänkning	  gör	  materialet	  mindre	  elektriskt	  ledande	  
vilket	  också	  är	  en	  nackdel.	  
Att	  se	  till	  att	  batteripolen	  och	  kabeln	  fästs	  till	  ett	  elektriskt	  ledande	  material	  var	  den	  största	  
utmaningen.	  Resultatet	  ledde	  till	  en	  ny	  fästningslösning	  och	  en	  lånad	  lösning.	  Den	  lånade	  lösningen	  
som	  fäster	  kabeln	  till	  kontakten	  är	  exakt	  samma	  lösning	  som	  QuickPower	  använder	  sig	  av	  för	  samma	  
uppgift.	  Nämligen	  utnyttjandet	  av	  friktionen	  som	  uppstår	  då	  material	  trycks	  ihop	  med	  varandra.	  
Denna	  friktion	  uppstår	  mellan	  kabelplattan,	  kabeln	  och	  spiralfästet	  då	  de	  två	  skruvarna	  vrids	  åt.	  
Denna	  lösning	  användes	  för	  att	  endast	  ett	  fåtal	  billiga	  komponenter	  krävs	  för	  utförandet	  samt	  att	  det	  
visat	  sig	  mycket	  effektivt	  för	  QuickPower.	  Den	  nya	  fästningslösningen	  mellan	  den	  nya	  
batterikontakten	  och	  batteripolen	  resulterade	  i	  en	  metod	  inspirerad	  av	  skivstångsklämmor.	  Istället	  
för	  att	  använda	  en	  komplicerad	  lösning	  där	  två	  eller	  flera	  komponenter	  samverkar	  för	  att	  ge	  en	  
mekanisk	  lösning	  så	  visade	  det	  sig	  att	  det	  absolut	  enklaste	  var	  att	  använda	  materialets	  eget	  viloläge,	  
läget	  där	  materialets	  interna	  krafter	  är	  utjämnade	  vilket	  resulterar	  i	  att	  materialet	  är	  ”stilla”.	  Det	  
visade	  sig	  att	  om	  denna	  position	  ändrades	  med	  hjälp	  av	  yttre	  krafter	  så	  söker	  sig	  materialet	  alltid	  
tillbaka	  till	  den	  ursprungliga	  positionen.	  Dessa	  då	  överflödiga	  krafter	  inom	  materialet	  utnyttjas	  i	  den	  
nya	  kontakten	  för	  att	  skapa	  ökad	  friktion	  till	  batteripolen	  genom	  att	  kontaktens	  radie	  är	  något	  
mindre	  än	  batteripolens.	  
	  
Den	  nya	  lösningen	  visade	  sig	  behålla	  QuickPowers	  huvudfunktion	  på	  ett	  mycket	  bra	  sätt.	  Jämförs	  
dessa	  hittas	  tre	  större	  skillnader.	  Den	  första	  är	  materialkostnaden,	  den	  nya	  lösningen	  använder	  långt	  
mindre	  material	  vilket	  resulterar	  i	  lägre	  tillverkningskostnader	  och	  ger	  förhoppningsvis	  tack	  vare	  
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detta	  en	  högre	  vinstmarginal.	  Den	  andra	  skillnaden	  är	  användarvänligheten	  ökad	  stort.	  Detta	  tack	  
vare	  två	  faktorer,	  mindre	  kraft	  från	  användaren	  krävs	  för	  att	  operera	  fästningen	  till	  batteriet	  (bevisat	  
med	  prototyp	  3)	  samt	  att	  den	  nya	  lösningen	  gör	  sig	  mycket	  förstådd	  i	  användarens	  ögon.	  Detta	  
eftersom	  liknande	  lösningar	  används	  i	  en	  mängd	  olika	  områden	  som	  de	  flesta	  stött	  på	  tidigare.	  
Den	  tredje	  skillnaden	  är	  att	  den	  nya	  lösningen	  inte	  fäster	  lika	  kraftigt	  på	  batteripolen	  som	  
QuickPower	  vilket	  gör	  att	  det	  krävs	  mindre	  för	  att	  den	  skall	  lossna.	  Dock	  ses	  detta	  inte	  som	  ett	  större	  
problem	  eftersom	  det	  fortfarande	  krävs	  mycket	  kraft	  för	  att	  få	  den	  att	  lossna.	  Batteripolen	  består	  
också	  av	  bly,	  vilket	  är	  ett	  mjukt	  material.	  Teoretiskt	  gör	  detta	  att	  risken	  att	  den	  lossnar	  som	  resultat	  
av	  vibrationer	  minskar.	  	  
	  
Tidigare	  så	  har	  det	  nämnts	  att	  den	  nya	  lösningen	  behåller	  huvudfunktionen	  på	  ett	  mycket	  bra	  sätt.	  
Detta	  är	  ett	  påstående	  som	  faktiskt	  inte	  är	  bevisat,	  lösningen	  har	  nämligen	  inte	  testats	  för	  detta	  i	  
praktiken.	  Påståendet	  är	  byggt	  på	  kunskapen	  om	  att	  mässing	  leder	  elektricitet	  framgångsrikt.	  
Eftersom	  lösningen	  medger	  en	  ”fri	  väg”	  av	  mässing	  mellan	  batteriet	  och	  kabeln	  kan	  också	  detta	  
påstående	  anses	  som	  riktigt,	  till	  en	  viss	  del.	  Påståendet	  kan	  endast	  stämma	  till	  fullo	  om	  lösningen	  i	  
elektrisk	  kapacitetstestning	  skulle	  uppnå	  mycket	  nära	  värden	  eller	  bättre	  värden	  än	  QuickPower.	  
Detta	  har	  som	  tidigare	  nämnt	  inte	  utvärderats	  tack	  vare	  bristen	  på	  kunskap	  inom	  området.	  Därför	  
lämnas	  detta	  som	  rekommendation	  att	  utvärdera	  av	  OJOP	  vid	  eventuell	  testning	  och	  realisering.	  
	  
B)	  Vad	  ger	  kunder	  ett	  större	  behov	  av	  produkten?	  
	  
-‐	  Denna	  frågeställning	  är	  egenformulerad	  för	  att	  förhoppningsvis	  göra	  resultatet	  av	  examensarbetet	  
mer	  konkurrenskraftigt	  på	  marknaden	  vid	  en	  eventuell	  realisering.	  	  
Att	  ge	  kunder	  ett	  större	  behov	  av	  en	  produkt	  kan	  påverkas	  av	  en	  mängd	  olika	  faktorer.	  Med	  detta	  
arbete	  har	  de	  tre	  mest	  relevanta	  faktorerna,	  bortsett	  från	  dess	  huvudfunktion,	  identifierats:	  
användarvänlighet,	  utseende	  och	  pris	  (den	  nya	  förbättrade	  användarvänligheten	  är	  tidigare	  nämnd	  i	  
denna	  analys	  och	  väljs	  därför	  att	  kortas	  ner.)	  
Användarvänligheten	  hos	  denna	  typ	  av	  produkt	  är	  mycket	  viktig.	  I	  arbetet	  från	  QuickPower	  till	  den	  
nya	  batterikontakten	  har	  denna	  faktor	  kraftigt	  förbättrats.	  Mindre	  kraft	  krävs	  nu	  för	  att	  operera	  
kontakten	  och	  förståelsen	  för	  hur	  den	  fungerar	  har	  ökat.	  Ser	  man	  till	  den	  nya	  produktens	  utseende	  
kan	  man	  i	  första	  hand	  tycka	  att	  utseendet	  i	  detta	  fall	  är	  irrelevant,	  vilket	  är	  förståeligt.	  Dock	  anses	  det	  
i	  detta	  arbete	  att	  ett	  utseende	  kan	  förmedla	  kunden	  mycket	  som	  avgör	  ett	  köp	  eller	  inte.	  Den	  nya	  
produkten	  anses	  förmedla	  långt	  mer	  än	  QuickPower	  vid	  ett	  första	  intryck,	  detta	  för	  att	  det	  som	  ses	  
vid	  stängt	  tillstånd	  hos	  Qp	  endast	  är	  en	  skyddande	  plastkåpa	  medan	  den	  nya	  lösningen	  avslöjar	  hela	  
sin	  funktion	  på	  en	  och	  samma	  gång.	  Detta	  gör	  att	  en	  kund	  i	  en	  butik	  kan	  göra	  ta	  ett	  snabbt	  och	  säkert	  
beslut	  eftersom	  hon/han	  snabbt	  förstår	  sig	  på	  produkten.	  
Den	  tredje	  viktiga	  faktorn	  är	  priset,	  nämligen	  försäljningspriset.	  Detta	  är	  viktigt	  då	  det	  i	  många	  fall	  
avgör	  vilken	  produkt	  kunden	  väljer	  att	  köpa,	  är	  priset	  för	  högt	  så	  kanske	  kunden	  väljer	  en	  mer	  
ekonomisk	  lösning	  och	  är	  priset	  för	  lågt	  så	  kan	  kunden	  tolka	  produkten	  som	  lågkvalitativ.	  Den	  nya	  
lösningen	  näst	  intill	  halverar	  materialkostnaderna	  vid	  tillverkning	  vilket	  medför	  en	  större	  
vinstmarginal	  för	  varje	  såld	  produkt	  (om	  prissättningen	  är	  densamma	  som	  för	  QuickPower).	  
Prissättningen	  för	  den	  nya	  produkten	  kan	  tack	  vare	  de	  minskade	  materialkostnaderna	  minskas	  något	  
i	  förhållande	  till	  QuickPower	  vilket	  kan	  attrahera	  fler	  kunder	  då	  QPs	  pris	  är	  relativt	  högt.	  	  
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C)	  Hur	  reduceras	  tillverkningskostnaderna?	  
	  
Att	  reducera	  tillverkningskostnaderna	  vid	  tillverkning	  av	  en	  batterikontakt	  var	  det	  primära	  målet	  då	  
uppgiften	  angavs	  av	  OJOP	  Sweden	  AB.	  När	  uppgiften	  antagits	  sågs	  detta	  från	  två	  olika	  
kombineringsbara	  håll.	  	  Det	  första	  var	  ett	  eller	  flera	  materialbyten	  och	  det	  andra	  var	  en	  reducering	  av	  
antalet	  komponenter.	  Fokus	  låg	  främst	  på	  att	  reducera	  antalet	  komponenter,	  vilket	  också	  gjordes.	  
Antalet	  komponenter	  reducerades	  kraftigt	  och	  resulterade	  i	  en	  mindre	  materialåtgång	  och	  leder	  
förhoppningsvis	  väl	  i	  produktion	  till	  att	  färre	  resurser	  krävs	  för	  att	  tillverka	  produkten.	  Även	  
alternativet	  att	  göra	  materialbyten	  hanterades,	  resultatet	  av	  detta	  var	  en	  bekräftelse	  på	  att	  de	  
optimala	  materialen	  redan	  användes.	  Med	  ett	  undantag	  för	  kåpornas	  material.	  Det	  visade	  sig	  att	  
PVC-‐	  och	  PET-‐	  plast	  är	  möjliga	  ersättare	  för	  dagens	  PE-‐plast.	  Detta	  för	  att	  de	  visade	  sig	  vara	  
marginellt	  billigare	  samt	  att	  deras	  sträckgräns	  och	  hållfasthet	  också	  var	  marginellt	  bättre.	  
Anledningen	  till	  att	  PE-‐plast	  används	  till	  QuickPower	  är	  att	  plasten	  inte	  vitnar	  och	  missfärgas	  lika	  lätt	  
som	  andra	  plaster,	  detta	  är	  viktigt	  då	  färgen	  indikerar	  funktion.	  Jämför	  man	  vad	  QPs	  kåpa	  och	  den	  
nya	  produktens	  kåpa	  utsätts	  för	  vid	  användning	  är	  det	  klart	  att	  QPs	  kåpa	  utsätts	  för	  mycket	  tuffare	  
behandling	  eftersom	  den	  är	  en	  avgörande	  del	  av	  den	  mekaniska	  funktionen.	  Med	  detta	  sagt	  finns	  
helt	  klart	  möjligheten	  att	  använda	  dessa	  alternativ	  till	  den	  nya	  produkten,	  dock	  väljs	  PE-‐plast	  på	  
grund	  av	  det	  är	  ett	  säkert	  alternativ	  och	  mängden	  kraftigt	  reducerats.	  
	  

	  
9.2	  KRAVSPECIFIKATION	  
	  
Nedan	  redovisas	  de	  krav	  från	  kravspecifikationen	  som	  blivit	  bemötta	  av	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  	  
(JA	  =	  bemött	  krav,	  EJ	  =	  ej	  bemött	  krav)	  
	  
1.	  Marknadsbedömning	  
1.1	  Batterikontakten	  skall	  vara	  tillgänglig	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  JA	  
1.2	  Batterikontakten	  skall	  vara	  konkurrenskraftig	  på	  marknaden.	  JA	  
1.3	  Företaget	  skall	  kunna	  lansera	  produkten	  inom	  kategorin	  batterikontakt.	  JA	  
1.4	  Kunden	  skall	  kunna	  montera	  produkten	  utan	  verktyg.	  JA	  (på	  batteriet)	  
1.5	  Tillverkningen	  skall	  vara	  så	  miljövänlig	  som	  möjligt.	  JA	  

2.	  Produktkrav	  
2.1	  Produkten	  skall	  kunna	  leda	  elektricitet	  från	  ett	  bilbatteri	  till	  en	  kabel.	  JA	  
2.2	  Produkten	  skall	  bestå	  av	  så	  få	  olika	  material	  som	  möjligt.	  JA	  
2.3	  Produkten	  skall	  vara	  minst	  20%	  billigare	  att	  tillverka	  än	  QuickPower.	  JA	  (materialåtgång)	  
2.4	  Produkten	  skall	  kunna	  installeras	  utan	  verktyg.	  JA	  (på	  batteriet)	  
2.5	  Produkten	  skall	  vara	  så	  lättförståelig	  som	  möjligt.	  JA	  
2.6	  Produkten	  skall	  ge	  intryck	  av	  stabilitet,	  kvalitet	  och	  hållbarhet.	  JA	  
2.7	  Produktens	  storlek	  skall	  vara	  så	  minimal	  som	  möjligt	  samtidigt	  som	  den	  ska	  vara	  användarvänlig.	  JA	  
2.8	  Produktens	  skall	  vara	  anpassad	  för	  masstillverkning.	  JA	  	  
2.9	  Produkten	  skall	  tåla	  tuff	  behandling	  inom	  det	  tänkta	  användningsområdet.	  JA	  
2.10	  Produkten	  skall	  vara	  så	  miljövänlig	  som	  möjlig.	  JA	  
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3.	  Dokumentation	  
3.1	  Slutresultatet	  skall	  redovisas	  med	  3D	  underlag	  (SolidWorks).	  JA	  
3.2	  Produktanvändarbeskrivning	  skall	  presenteras	  vid	  användning	  av	  produkten.	  EJ	  (görs	  vid	  realisering)	  
	  
4.	  Paketering	  &	  Emballage	  
4.1	  Produkten	  skall	  endast	  kräva	  en	  liten	  plastförpackning	  vid	  försäljning	  och	  transport.	  JA	  
	  
5.	  Återvinning	  
5.1	  Produkten	  skall	  kunna	  återvinnas	  i	  största	  möjliga	  mån.	  JA	  
5.2	  Paketering	  och	  emballage	  skall	  vara	  återvinningsbart.	  EJ	  (görs	  vid	  realisering)	  

	  

Marknadskrav	  
Produkten	  blir	  vid	  eventuell	  realisering	  i	  första	  hand	  tillgänglig	  på	  den	  svenska	  marknaden	  för	  att	  
förhoppningsvis	  vandra	  ut	  på	  internationella	  marknader.	  Vid	  realisering	  finns	  en	  stor	  tro	  på	  att	  
produkten	  har	  möjlighet	  att	  kunna	  bli	  konkurrenskraftig	  på	  marknaden	  för	  batterikontakter.	  Kunden	  
kommer	  att	  kunna	  montera	  batterikontakten	  på	  batteripolen	  utan	  verktyg,	  dock	  behövs	  en	  
stjärnmejsel	  för	  att	  kunna	  fästa	  kabeln	  vid	  kontakten.	  Tack	  vare	  materialreduceringen	  har	  även	  
miljöpåverkan	  förbättrats	  vilket	  gjort	  att	  kravet	  att	  vara	  så	  miljövänlig	  som	  möjligt	  bemötts.	  
	  
Produktkrav	  
Resultatet	  har	  lyckats	  bemöta	  alla	  produktkrav	  väl,	  dock	  finns	  två	  delvis	  oklara	  punkter.	  Dessa	  är	  att	  
produkten	  skall	  vara	  billigare	  att	  tillverka	  än	  QuickPower	  och	  att	  produkten	  skall	  kunna	  monteras	  
utan	  verktyg.	  Att	  produktens	  materialåtgång	  sparar	  resurser	  är	  redan	  bevisat,	  dock	  finns	  faktorer	  
som	  arbetstid,	  maskinkostnader	  och	  materialspill	  inte	  med.	  Dessa	  är	  faktorer	  som	  har	  bestämts	  att	  
räknas	  ut	  vid	  en	  eventuell	  realisering.	  	  
Att	  produkten	  skulle	  kunna	  monteras	  utan	  verktyg	  på	  batteripolen	  var	  en	  prioritet,	  vilket	  bemötts,	  
kabelmonteringen	  utan	  verktyg	  har	  dock	  mer	  setts	  som	  ett	  önskemål	  eftersom	  QP	  inte	  bemöter	  
denna	  punkt.	  Därför	  har	  relativt	  lite	  energi	  lagts	  på	  att	  lösa	  det.	  	  
Lösningens	  storlek	  är	  en	  punkt	  som	  anses	  ha	  vart	  relativt	  oklar,	  detta	  för	  att	  utsatta	  största	  och	  
minsta	  dimensioner	  inte	  satts.	  Storleken	  har	  under	  projektets	  gång	  kompromissats	  mellan	  
användarvänlighet	  och	  resursbesparing.	  En	  större	  produkt	  i	  detta	  fall	  skulle	  ge	  en	  enklare	  operering	  
men	  också	  en	  större	  materialåtgång	  medan	  en	  mindre	  skulle	  minska	  materialåtgången	  men	  försvåra	  
opereringen.	  Balansen	  mellan	  dessa	  anses	  vara	  god	  då	  användarvänligheten	  anses	  vara	  mycket	  bra	  
samtidigt	  som	  resurser	  sparas	  jämfört	  med	  QP.	  Dock	  anses	  det	  finnas	  ytterligare	  
besparingsmöjligheter	  genom	  en	  förminskning	  då	  faktorn	  att	  minska	  materialåtgången	  anses	  vara	  
viktigare	  än	  den	  att	  medge	  god	  användarvänlighet.	  	  
Lösningen	  anses	  vara	  kompatibel	  för	  masstillverkning	  då	  tillverkningsmomenten	  som	  skulle	  krävas	  
anses	  vara	  tillräckligt	  få	  och	  enkla.	  

Dokumentation,	  paketering	  och	  emballage	  
Produkten	  är	  dokumenterad	  i	  3D-‐format	  (SolidWorks)	  och	  på	  ritningsnivå	  för	  att	  OJOP	  Sweden	  AB	  
skall	  kunna	  vid	  viljandet	  realisera	  produkten.	  Faktorer	  som	  användarmanual	  och	  förpackningar	  är	  
inte	  berört	  under	  detta	  arbete	  då	  detta	  anses	  vara	  lägligare	  att	  bearbeta	  vid	  eventuell	  realisering.	  
Dock	  kan	  förutspåendet	  av	  förpackningstyp	  och	  storlek	  göras	  eftersom	  produkten	  är	  relativt	  liten.	  
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Återvinning	  
Produkten	  använder	  mycket	  återvinningsbara	  material	  vilket	  medför	  att	  produkten	  också	  är	  det.	  Som	  
tidigare	  nämnt	  så	  är	  förpackningar	  inte	  berörda	  under	  arbetet,	  detta	  eftersom	  det	  anses	  vara	  
lägligare	  att	  bearbeta	  vid	  eventuell	  realisering.	  	  

10	  SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  framförs	  de	  slutsatser	  och	  rekommendationer	  författaren	  har	  angående	  
examensarbetet.	  	  

	  
10.1	  SLUTSATSER	  
	  
Detta	  examensarbete	  har	  av	  författaren	  upplevts	  som	  mycket	  givande	  och	  tagits	  som	  en	  stor	  lärdom	  
av	  produktutveckling.	  Att	  skriva	  examensarbetet	  på	  egen	  hand	  har	  stundtals	  upplevts	  som	  mycket	  
krävande	  men	  har	  nu	  sett	  till	  efterhand	  varit	  en	  klar	  fördel	  eftersom	  lärdomen	  blivit	  klart	  större	  än	  
om	  arbetet	  gjorts	  i	  grupp.	  OJOP	  Sweden	  AB	  har	  varit	  mycket	  givande	  att	  skriva	  för	  då	  nya	  idéer	  
ständigt	  välkomnats	  och	  den	  hjälp	  som	  behövt	  alltid	  getts.	  En	  fördel	  har	  också	  varit	  att	  relativt	  fria	  
tyglar	  getts	  i	  arbetet	  vilket	  bidragit	  till	  ett	  större	  lärande.	  	  
	  
10.1.1	  KONSTRUKTION	  

Under	  arbetets	  gång	  söktes	  hela	  tiden	  kunskap	  och	  inspiration	  för	  att	  förstå	  och	  lösa	  problemet.	  
Testande	  av	  varierande	  produkter	  som	  greppade	  föremål	  gjordes	  vilket	  ledde	  till	  en	  produkt	  som	  
löser	  problemområdet.	  	  
Konstruktionen	  anses	  vara	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  utvecklas	  av	  OJOP	  Sweden	  AB	  och	  ge	  en	  
konkurrenskraftig	  framtid	  på	  marknaden.	  	  
I	  och	  med	  den	  stora	  marknaden	  som	  finns	  för	  dessa	  typer	  av	  produkter	  och	  inte	  minst	  i	  jämförelse	  
med	  QuickPowers	  smarta	  konstruktion	  så	  har	  detta	  arbete	  setts	  som	  mycket	  utmanande	  att	  lösa.	  	  
Konstruktionen	  härstammar	  från	  koncept	  4	  som	  utvärderades	  tillsammans	  med	  de	  övriga	  koncepten	  
med	  hjälp	  av	  Pugh´s	  matris	  och	  QFD.	  Koncept	  4	  visade	  sig	  vara	  det	  bästa	  konceptet	  enligt	  verktygen	  
och	  valdes	  därför	  att	  vidareutvecklas.	  Utvärderingen	  vid	  användningen	  av	  verktygen	  gjordes	  endast	  
av	  författaren	  vilket	  kan	  ge	  ett	  väldigt	  tunt	  underlag	  till	  att	  koncept	  4	  blev	  det	  slutgiltiga	  konceptet.	  
Dock	  kan	  detta	  beslut	  backas	  upp,	  detta	  för	  att	  författaren	  redan	  innan	  användningen	  av	  verktygen	  
hade	  två	  förhandsfavoriter,	  den	  ena	  var	  visserligen	  koncept	  fyra,	  men	  den	  andra	  var	  koncept	  2	  som	  
redan	  uteslöts	  vid	  användningen	  av	  Pugh´s	  matris.	  Med	  detta	  konstaterat	  anses	  bedömningen	  vid	  
användandet	  av	  verktygen	  vara	  opartiskt	  och	  professionellt	  genomfört.	  	  

	  
10.1.2	  PROCESSEN	  
	  
Vid	  starten	  av	  arbetet	  utfördes	  ett	  tydligt	  Gantt-‐schema	  som	  redovisade	  när	  de	  olika	  momenten	  
skulle	  genomföras	  och	  vara	  klara.	  Dessa	  följdes	  mycket	  noggrant	  i	  början	  av	  arbetet	  men	  fick	  mot	  
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mitten	  en	  stor	  svacka	  då	  planeringen	  inte	  följdes	  fullt	  ut.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  slutet	  av	  
arbetsperioden	  blev	  mer	  intensiv	  än	  planerat.	  Arbetet	  lyckades	  till	  slut	  tack	  vare	  hårt	  arbete	  möta	  de	  
deadlines	  som	  satts	  upp	  av	  examinatorn	  och	  handledaren.	  	  

	  
10.1.3	  MÅLET	  MED	  EXAMENSARBETET	  

Examensarbetets	  mål	  var	  att	  konstruera	  ett	  prototypunderlag	  för	  en	  batterikontakt.	  
Prototypunderlaget	  skulle	  bestå	  av	  CAD-‐modeller	  med	  tillhörande	  detaljerade	  ritningar	  vilket	  anses	  
vara	  väl	  genomfört.	  

10.2	  REKOMMENDATIONER	  
	  
Följande	  rekommendationer	  ges	  till	  OJOP	  Sweden	  AB	  vid	  vidareutveckling	  av	  batterikontakten.	  	  

10.2.1	  KONSTRUKTION	  

Vid	  en	  vidareutveckling	  bör	  spiralfästets	  mått	  undersökas	  och	  testas	  ytterligare.	  Detta	  för	  att	  om	  det	  
är	  möjligt	  hitta	  ännu	  mer	  optimala	  dimensioner	  sett	  ur	  funktionalitets-‐	  och	  ekonomiperspektiv.	  Ett	  
mått	  som	  kan	  vara	  vettigt	  att	  undersöka	  är	  midjans	  bredd	  (4,5mm)	  och	  längd.	  Dessa	  mått	  är	  mycket	  
avgörande	  för	  kontaktens	  funktion.	  Detta	  för	  att	  en	  breddning	  ger	  ytterligare	  kraft	  hos	  materialet	  
och	  en	  längdändring	  ger	  möjligheten	  för	  vinkeländringar	  hos	  handtagen	  vilket	  ger	  möjligheten	  för	  en	  
större	  radieförändring	  hos	  spiralen.	  	  
Ett	  annat	  område	  att	  undersöka	  och	  testa	  är	  de	  elektriska	  kapaciteterna.	  Lösningen	  är	  inte	  
utvärderad	  eller	  testad	  av	  författaren	  i	  detta	  område	  och	  bör	  därför	  hanteras	  vid	  realisering.	  
	  
10.2.2	  MATERIAL	  

Vid	  en	  vidareutveckling	  bör	  materialvalet	  för	  kåporna	  ses	  över.	  Förslaget	  är	  att	  testa	  och	  jämföra	  
PVC-‐,	  PET-‐	  och	  PE-‐plast.	  Förslag	  på	  tester	  kan	  t.ex.	  vara	  att	  använda	  materialen	  på	  något	  sätt	  som	  
bäst	  simulerar	  den	  riktiga	  användningen	  och	  sedan	  jämföra	  materialen	  på	  punkter	  som,	  sprickor,	  
färgtappning,	  mjukhet	  etc.	  Valet	  bör	  vara	  det	  billigaste	  materialet	  som	  klarar	  prövningarna	  med	  
betyget	  godkänt.	  	  

10.2.3	  TILLVERKNING	  OCH	  MONTERING	  

Tillverkningen	  av	  batterikontakten	  bör	  ses	  över	  noggrant	  då	  mycket	  tid	  och	  pengar	  kan	  sparas.	  
Förslaget	  är	  att	  stansa	  ut	  spiralfästet	  som	  en	  enda	  komponent	  och	  sedan	  bearbeta	  denna	  till	  tänkt	  
form.	  Att	  tillverka	  spiralformen	  kommer	  att	  vara	  den	  svåra	  biten.	  Förslaget	  är	  att	  se	  över	  hur	  
skivstångsklämmor	  tillverkas	  och	  se	  om	  detta	  kan	  appliceras	  vid	  tillverkningen	  av	  den	  nya	  produkten.	  
Vid	  utformningen	  bör	  så	  många	  redan	  ägda	  resurser	  så	  som	  maskiner	  och	  formar	  användas	  för	  att	  
kunna	  spara	  in	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  	  
Efter	  att	  huvudkomponenten	  (spiralfästet)	  är	  utformat	  limmas	  förslagsvis	  kåporna	  fast	  med	  passande	  
lim	  och	  kabelplattorna	  läggs	  separat	  ned	  i	  förpackningen	  tillsammans	  med	  skruvarna.	  	  
	  
10.2.4	  FÖRSÄLJNING	  
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Som	  en	  start	  vore	  det	  klokt	  att	  försöka	  tillverka	  den	  nya	  produkten	  parallellt	  med	  QuickPower	  för	  ett	  
något	  lägre	  pris	  i	  förhoppning	  om	  att	  kunder	  lockas,	  samtidigt	  som	  QuickPower	  behålls	  på	  
marknaden	  för	  att	  inte	  sedan	  få	  det	  svårt	  att	  komma	  tillbaka	  på	  marknaden	  om	  det	  skulle	  behövas.	  
Med	  dessa	  två	  på	  marknaden	  en	  tid	  bör	  sedan	  ett	  beslut	  tas	  angående	  produkternas	  framtid.	  Är	  
lönsamheten	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  behålla	  båda	  på	  marknaden	  eller	  finns	  chansen	  att	  den	  ena	  
konkurrerat	  ut	  den	  andra?	  	  
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12	  BILAGOR	  
Nedan	  visas	  de	  nödvändiga	  bilagor	  som	  hör	  till	  arbetet,	  observera	  att	  vissa	  har	  redan	  redovisats	  i	  
text.	  
	  
12.1	  Gantt-‐schema	  
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12.2	  FMEA	  

	   	  
	   	  



	   53	  

12.3	  SKISSER	  
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12.4	  QUICKPOWER	  
	  

	   	  



	  56	  

12.5	  RITNINGAR	  
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12.6	  PUGH	  –	  MATRIS	  	  
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12.7	  QFD	  
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12.8	  BILDMATERIAL	  
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