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Abstract 
This thesis is att feasibility study in how a docking station should be designed to combine a tablet whit 

the safety unit for ABB Robotics, Västerås, Sweden. This thesis is a part of the examination of 
Bachelor, innovation and product design at Mälardalens College. 
 

ABB Robotics started a project as the amount of data in applications is increasing rapidly. ABB 
Robotics want to go away from their current FlexPendant that is the unit that operating the robot 
controller.  The new concept will use a tablet to operating the robot controller. To make that concept 
usable the tablet need to cooperate with the safety. The safety that the robot controller need is hold to 
run and a emergency stop. This thesis has conducted a feasibility study in how a docking between the 
tablet och safety may work and how the ergonomics should be. In the thesis it will even be a analysis 
in how the cost can be minimized in a feasibility study.    
 
To get a clear picture of what is needed for this kind of concept a problem analysis accomplished and 
the main problem for the whole concept is: The software is growing faster than the hardware. 
 
ABB Robotics is developing the application for platforms using tablets. To combine the safety 
demands two security mechanisms is needed. One is hold to run and the other is an emergency stop. It 
leads to three sub-problems that this pilot study addresses: 
 

1. How should docking between tablet and safety look like?  
2. What is satisfied ergonomics? 
3. Where is the ultimate position of the cable? 

 
The product development process has taken place in two cycles of problem analysis, concept 
generation and concept evaluation in each cycle. The first cycle structured the problem and the result 
was a concept where the docking between tablet and safety needed more work. The problem with the 
concept that was a result of the first cycle was that the tablet didn’t locked in place in vertically 
position. The second cycle focused on the docking problem and the result was a concept K1.1.2.4 that 
fulfills the demands of ABB Robotics. 
 
K1.1.2.4 

o Optimized for tablets in size 8”-12” 
o Ergonomic working position 
o Good economic aspects 
o No moving parts in the docking 
o ASB plastic 

 
The concept generation process has used three test models that have been developed parallel with each 
other. Each test models have 5 different functions that have a unique concepts. The results will be 35 = 
243 different concepts that can been evaluated with only three test models.  
 
The bracket for the run to hold and the grip is the same as ABB Robotics FlexPendant. ABB Robotics 
owns the injection molding tools for that part. That means that the tool cost of the components can be 
avoided and becomes a pure profit to the project. 

  



ii 
 

Sammanfattning 
 
Den här rapporten är ett resultat av en förstudie som genomfördes som c-uppsats på 

Högskoleingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola. 
Uppdragsgivaren är ABB Robotics i Västerås Sverige och förstudien behandlar hur en 
dockningsstation ska utformas för att klara av dockningen mellan ett säkerhetshålldon och en 

surfplatta. 
 
I takt med att datamängden i applikationer ökar allt snabbare har ABB Robotics startat ett projekt där 
de vill gå ifrån sin nuvarande lösning med FlexPendant. ABB Robotics har idag ett koncept som 
innefattar en surfplatta som hårdvara. I det projektet ingår den här förstudien som behandlar hur 
arbetspositionen och arbetssättet ska vara vid ett sådant koncept.  
 
För att surfplattan ska gå att använda som kontrolldon till en robot kontroll behövs hålldon och ett 
nödstopp. För att få en klarhet i vad som behövs för ett sådant koncept genomfördes en problemanalys 
och huvudproblemet för hela konceptets är: Mjukvaran växer snabbare än hårdvaran.   
ABB Robotics har tagit fram ett koncept som är tänkt att lösa det problemet och det är att 
applikationer framtas till plattformar som använder surfplattor. För att säkerhetskraven ska bli 
uppfyllda behövs två säkerhetsmekanismer, den ena är ett hålldon och den andra är ett nödstopp. Det 
leder till tre delproblem som den här förstudien behandlar:  
 

1. Hur ska låsningen mellan surfplatta och dockstation fungera?  
2. Hur ska arbetsställningen vara när man styr och justerar sin IRB-enhet?  

3. Var ska utgången till kabeln sitta? 

Produktutvecklingsprocessen har skett i två cykler med problemanalys, konceptgenerering och 
konceptutvärdering i båda cyklerna. Den först cykeln strukturerade upp problemet och utfallet blev ett 
fullvärdigt koncept där låsningen mellan surfplatta och dockningsstation behövde mera arbete. Den 
andra cykeln fokuserade på det problemet och utfallet blev ett koncept vilket uppfyller de mål som 
ABB Robotics har.  
 
 
 
Koncept K1.1.2.4 

o Anpassad för surfplattor 8”-12” 
o Ergonomisk arbetsposition 
o Ekonomisk försvarbar lösning 
o Inga rörliga delar i låsningen 
o ABS-plast 

  
 
Konceptgenereringen har utförts med tre testmodeller som har utvecklats parallellt. De olika 
testmodellerna har haft 5 olika funktioner som har haft olika koncept. Det resulterar i att 35=243 olika 
koncept har kunnat utvärderas med enbart tre testmodeller.  
Fästet för hålldonet och greppet är detsamma som på ABB Robotics FlexPendant och de 
formsprutningsverktygen äger Abb Robotics. Det medför att verktygskonstanden för de delarna uteblir 
och blir en ren förtjänst i projektet.   
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Förord 

 
Den här rapporten är en c-uppsats som genomfördes under perioden april till maj år 2014. 
Uppsatsen ingår i examinationen av Högskoleingenjörsprogrammet Innovation och 
produktdesign vid Mälardalens Högskola.  
 
Jag vill tacka handledaren Ragnar Tengstrand som gav mig kontakterna på ABB Robotics 
som sedan gav möjligheten till den här examinationen. Jag vill även tacka handledaren Ralph 
Sjöberg på ABB Robotics som har varit bollplank och beslutstagare vid utveckling av 
dockningsstationen. Jag vill även tacka de som arbetar på mjukvaruutvecklingen på ABB 
Robotics som har fungerat som testpersoner vid den löpande konceptutvärderingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-05-26 

Torbjörn Backman  
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Ordlista 

 
   

 ABS-plast En sampolymer med akrylnitril-, butadien- och styren-monomer 

 Analys Uppdelning av problem och undersöka varje del 

 Applikationer Ett datorprogram som fyller ett dirket syfte för användaren 

   

 CAD Computer-Aided Design 

 CNC Computer Numerical Control 

 CPU Central Processing Unit 

 

 

 

 

Dockningsstation 
En komponent som underlättar sammankoppling av två komponenter 

 

Ergonomi 
Är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan 

 Ergonomisk En produkt som är skonsam mot människan 

 

FlexPendant Enheten är en dator och den är till för att operera ABB´s IRB-enheter. 
FlexPendant SDK är bunden till robotstudio 

 Förstudie En preliminär studie om uppdraget går att utföra 

   

 Hanterbarhet Hur väl en produkt går att hantera under hela produktens livscykel 

 Induktion En elektrisk ström alstras och överförs med ett magnetfält 

 Intressenter Personer eller grupp som har ekonomiska intressen i projektet 

   

   

 Koncept Idé 

 Kund Uppdragsgivaren 

   

 Marknad Den tilltänkta försäljningsmarknaden 

 Maskinpark Den uppsättning av maskiner som finns att tillgå i företaget 

 Mockup En rå modell 

 Nödstopp En mekanisk enhet som genom beröring stannar processen 

 Offert Anbud 

 Offshell Är en komponent som finns att köpa eller tillgå 

   

   

   

 Solidworks Mjukvara som är anpassad för två- och tredimensionell CAD 

 Surfplatta En mobil dator som huvudsaken hanteras genom touchskärmen 
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Touchskärm 
Är en skärm som kan ta emot information genom beröring på skärmen 

 Tvärfunktionell När flera resurser används parallellt 
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1. Inledning 
Den här rapporten är ett resultat av en förstudie som genomfördes som c-uppsats på 

Högskoleingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola. 

Uppdragsgivaren är ABB Robotics Västerås Sverige och förstudien behandlar hur en 

dockningsstation ska utformas för att klara av dockningen mellan ett säkerhetshålldon och en 

surfplatta.  

I takt med att datamängden i applikationer ökar allt snabbare har ABB Robotics startat ett projekt där 
de vill gå ifrån sin nuvarande lösning med FlexPendant. En FlexPendant är den enhet som man idag 
styr och justerar programvaran ABB´s robotkontroller. Projektet ska resultera i att kunden ska använda 
en surfplatta som enhet när de vill styra och justera programmet i robotkontrollen. Med en sådan 
lösning kan man utveckla applikationen i takt med utvecklingen av hårdvaran i de surfplattor som 
finns på marknaden.  

 

Figur 1 FlexPendant 

För att få ett sådant koncept användbart behöver man få in säkerheten vilket krävs för att kunna 
hantera robotkontrollen. Den säkerhet som krävs är ett fungerande nödstopp och hålldon. 

Den här rapporten behandlar en förstudie om hur nödstopp, hålldon och en surfplatta ska 
sammankopplas via en dockningsstation. Då lönsamhet ständigt är en viktig aspekt vid 
produktutveckling kommer off-the-shell lösningar och återvinning av deras nuvarande system att 
analyseras.  

1.1 Syfte och mål 
I det här avsnittet presenteras syftet och målet med examensarbetet. 

För att få ett fungerande system mellan säkerhetskraven och användandet av en surfplatta som styrning 
och justering av programmet i robotkontrollen finns ett behov av en dockningsstation. 
Dockningsstationen ska gå att hantera med en hand och den ska innehålla fäste för surfplatta, hålldon, 
nödstopp, ström och signaltransport. Lösningen ska kunna sammankoppla olika modeller och storlekar 
på surfplattan.  

För att få in ekonomi tidigt i produktutvecklingsarbetet kommer off-the-shell lösningar och en analys 
om vilka delar som går att återanvända i deras nuvarande FlexPendant att genomföras.  
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Lösningsförslaget ska presenteras med en prototyp, rekommendationer för fortsatt arbete med 
projektet och förslaget ska vara godkänt av ABB Robotics. 

1.2 Projektdirektiv 
I det här avsnittet presenteras de direktiv som är beslutade av uppdragsgivare samt examinatorn.  

Arbetet ska resultera i ett koncept på en fungerande dockningsstation. Lösningsförslaget ska ha en 
tillfredställande ergonomi, sammankopplingen mellan dockstation och surfplatta samt implementering 
av off-the-shell lösningar. Storleken på surfplattan ska kunna variera upp till 12”.  

Dockningsstationen ska inte innehålla någon elektronik. 

En analys om vilka ekonomiska kostnader en off-the-shell lösning samt återvinning av tidigare 
lösningar får i förhållande till en helt egen produktion och utveckling av komponenterna.  

Huvudmaterialet i produkten ska vara i ABS-plast. 

1.3 Problemformulering 
I det här avsnittet tas de huvudproblem som rapporten avhandlar.  

Huvudproblem ekonomisk analys: 

o Vilken ekonomisk vinning/ förlust finns det i användandet av off-the-shell lösningar? 
o Vilken ekonomisk vinning/förlust finns det i återvinning av befintlig lösning? 

Huvudproblem produktutveckling: 

o Hur ska dockningen mellan surfplatta och dockningsstation lösas? 

Delproblem: 

o Vilka delar ska vara off-the-shell lösningar? 
o Hur ska ergonomin utformas för att få en fungerande dockstation? 

Krav från uppdragsgivare: 

o Ström och signaltillförsel - 6mm kabel 
o Material  - ABS-plast 
o Säkerhet  - Hålldon 
o Säkerhet  - Mekaniskt nödstopp  
o Styrning (joystick)  - Ingen 

 

1.4 Projektavgränsningar 
I det här avsnittet ges en förklaring av vad examensarbetet ska resultera i. 

Det förväntande resultatet från uppdragsgivaren är en fungerande prototyp där en surfplatta är 
sammankopplad med en dockningsstation som innehåller hålldon, nödstopp och signalkabel. 
Prototypen ska presenteras som en fysisk funktionsmodell där funktionen och ergonomin ska gå att 
testas.  

Med den begränsade tiden har projektet avgränsas till att bortse från hur surfplattan ska förses med 
ström. Materialvalet är styrt från uppdragsgivaren och konceptet ska ha en lösning som lämpar sig för 
materialet ABS-plast.  
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2. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I det här kapitlet redovisas de teoretiska grunder som rapporten bygger på. 

2.1 Integrerad produktutveckling 
I produktutvecklingsprojekt strävar man efter att driva projektet i tvärfunktionella team. Med det 
menas att företagets olika funktioner och även externa intressenter arbetar samtidigt med samma 
projekt. Det kan vara personer från produktion, marknad, inköp, service mm. I större företag kan det ur 
ett lednings- och ekonomistyrningsperspektiv vara fördelaktigt att ha en linjeorganisation istället för 
en tvärfunktionell organisation. Produktutvecklingsprojektet bemannas från linjeorganisationen och 
man nyttjar olika delar av företags spetskompetens. (Johansson, Persson & Pettersson, 2013, s.83) 

När flera intressenter blir involverade redan från projektstart underlättar det senare beslut och vissa 
funktioner kan förberedas innan de startar. Inköp kan redan innan produkten är färdigkonstruerad börja 
ta in offerter från olika leverantörer och genom det ligga steget före. Vikten av att få med 
produktionen redan tidigt under produktutveckling kan ses som väldigt hög då risken för dubbelarbete 
minskar. Produktionen är den avdelning som sitter på högst kunskap om hur delarna produceras och 
vilka lösningar som underlättar eller försvårar produktionen. (Lindström http://www.lindstorm.se/lean-
produktutveckling/37-projektfasen.html. 2014-05-20) 

2.2 Planering 
Målet med att planera produktutvecklingen är att man ska få en tids- och kostnadseffektiv 
produktutveckling. I planeringen för produktutveckling schemalägger man tid och bemanning samt 
skapas en budget över kostnaderna. För att det ska gå att planera sin produktutveckling behövs det att 
man följer en process där de olika stegen och resurser att utföra dem. (Ullman, 2010, s.111) 

Planeringen sker i fyra steg där första steget är att identifiera uppgiften och vilket problem som finns. I 
det andra steget bildas produktutvecklingsteamet, tidsplan och schemat påbörjas. I det tredje steget 
schemaläggs produktutvecklingsprocessen. Det fjärde steget är ett godkännande av planeringen och 
projektet kan påbörjas.  (Ullman, 2010, s.112) 

Även om designprocessen visualiseras som en linjeprocess sker en del steg tvärfunktionellt.  

Genom att arbeta med ständiga förbättringar i produktutvecklingsprocessen får man en effektivare 
process och kostnaden för processen blir mera lönsam. (Ullman, 2010, s.112) 

2.3 Förstudie 
En förstudie innefattar att man samlar information och gör en problemanalys vad gäller marknad, 
design och teknik. Under förstudien är det fördelaktigt om man belyser problemet och de tekniska 
lösningarna från olika synvinklar. Resurserna är ofta begränsade under förstudien men under den här 
fasen bestämmer man produktutvecklingens framtida resurser. Förstudien ligger även till grund för 
den första kravspecifikation som produktutvecklingsarbetet kommer följa. (Johansson, Persson, 
Pettersson, 2013, s.89) 

En del tekniska lösningar kan kräva att man testar de innan man vet vad som kommer att fungera i 
praktiken. Den metoden benämns med uttrycket ”trial and error”. Det kan resultera i en dyr och 
långdragen process med flera omkonstruktioner. Det har kommit fram en del innovationer genom det 
här arbetssättet trots att det inte är att föredra. (Johansson, Persson, Pettersson, 2013, s.89) 

2.4 Problemanalys 
Vikten av en bra problemanalys är väldig väsentlig när det kommer till produktutveckling. Om man 
inte förstår problemet som ska lösas kan det vara svårt att få fram en produkt som tillgodoser kundens 
önskemål. Kundens önskemål kanske inte alltid är det som kunden söker. För att förstå vad kunden 
söker behöver man analysera problemet som kunden vill få löst.  
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Människan har en inbyggd process för att bearbeta problem, vilken ses som en dold kreativ process. 
För att få ett effektivt arbetssätt behövs en strategisk process där vi systematiskt bearbetar problemet. 
(Österlin, 2010, s.40) 

En process som är användbar är att dela upp problemförståelsen i tre steg. Först analyserar man 
problemet, sen gör man en syntes och med den bakgrunden gör man en utvärdering.  

Analys steget är när man samlar in data om problemet. Ett brett underlag underlättar det senare arbetet. 
(Österlin, s.39)  

I steget syntes delar man upp problemet i delar för att få ner komplexiteten i problemet. (Österlin, 
2010, s.39)  

I steget utvärdering sorterar man upp problemen och man ska eliminera kritiska underproblem. 
Alternativen minskas och målet är att få det mindre generellt och mera detaljerat. Cykeln kan behövas 
att upprepas för att få en bra förståelse över problemet. (Österlin, 2010, s.39) 

2.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är det dokument som fungerar som riktlinjer och kvalitetskontroll under 
produktutvecklingsarbetet. Kravspecifikationen ska ses som ett levande dokument.  För att få en 
relevant kravspecifikation måste kundens krav och önskemål ställas i förhållande till producerbarhet 
och ekonomi. Med producerbarhet kan begränsningar som den egna maskinparken vara avgörande. 
Utformningen av kravspecifikationen sker tvärfunktionellt och flera kompetensområden blir 
inkopplade. Om designern kopplas in sent under utformningen av kravspecifikationen finns risken att 
många punkter i kravspecifikationen är kostsamma att realisera. (Österlin, 2010, s.51) 

En annan viktig aspekt som man ska ta hänsyn till är om det finns några aktörer på marknaden som 
kan hindra en eventuell lansering av produkten. Det kan vara olika direktiv som kräver att produkten 
anpassas till den tänkta marknaden. Det kan vara ett EU-direktiv som styr vissa delar eller funktioner i 
produkten.  

2.6 Kvalitetssäkring 
När man pratar om kvalité under produktutveckling syftar man på produktens värde i förhållandet 
prestanda/kostnad. För att hela teamet ska arbeta åt samma håll finns det stödmetoder som visualiserar 
uppfattningar, mål och värderingar. Stödmetoderna hjälper även till att få en spårbarhet i 
produktutvecklingsarbetet då man dokumenterar konstruktionsbeslut och beslutsunderlag.  (Johansson, 
Persson, Pettersson, 2013, s.249) 

Några stödmetoder som används i produktutvecklingsprojekt är FMEA, QFD och DFX. DFX är ett 
samlingsbegrepp för Design for anything och innefattar stödmetoder som DFA, DFC, DFE, DFT och 
DFR.  

DFR Design for reliability, med reliability menas hur kvalitén på en produkt är 
över tiden. För att få en kontroll och tillförlitlighet används FMEA som 
metod för att säkerställa produktens kvalitet.  
 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis, är en metod som kan användas 
genom hela produktutvecklingsprocessen. Metoden är till för att 
identifiera behov av resurser och vad som kan gå fel under processen. Det 
görs med hjälp av fem steg.  
 

� Identifiera funktionens påverkan 

� Hur felet uppstår 

� Vilken effekt får felet 

� Vad framkallar felet 

� Identifiera åtgärd för att förebygga felet 
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De här fem stegen genomförs för varje funktion och fel/risk 
  

QFD Quality function development, är en metod som hjälper till att översätta 
kundönskemål till tekniska termer och mätvärden.  
 

DFA Design for assembly, är att de olika delfunktionerna ska kunna samarbeta 
och monteras. Varje del som måste monteras tar tid och därför eftersträvar 
man produkter som behöver minimalt med moment för att få till en färdig 
produkt.  
 

DFC Design for cost, är att redan under produktutvecklingsprocessen tänka på 
produktionskostnaderna för den färdiga produkten. I början av processen 
görs en grov uppskattning om vad produkten får kosta att producera. När 
processen kommer längre och den färdiga produkten närmar sig 
genomförs det ständiga förfiningar av kostnaden.  
 

DFT Design for test, för att få en pålitlig produkt kan det behövas att kritiska 
funktioner testas både under produktionen men även när produkten är 
bruk. Ur FMEA verktyget får man fram de kritiska funktionerna och 
behovet av en testfunktion.  

  
 

2.7 Konkurrensanalys 
Under konkurrensanalysen analyserar man konkurrenterna. Man mäter och analyserar konkurrenternas 
produkter, funktioner, förpackning, garantier, service och sortiment. För att få en mera ingående 
analys kan man även analysera deras marknadsstrategi. (Österlin, 2010, s.127) 

2.8 Funktionsanalys 
Funktionsanalyser används inom flera områden. Den funktionsanalysen som ingår i den här rapporten 
är en teknisk funktionsanalys.  

Syftet med funktionsanalysen är att få fram vilken huvudfunktion produkten har. Produktens 
funktioner delas in i grupperna huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen är 
det problem som produkten är tänkt att lösa. Delfunktionerna är de funktioner som krävs för att 
huvudfunktionen ska lösas. Stödfunktioner kan vara funktioner som att medge status. Funktionen har 
ingen direkt inverkan på huvudfunktionen men den ökar värdet i produkten(Österlin, 2010, s.37). 

Med ett funktionsträd kan man visualisera funktionsanalysen. Trädet bygger på att man har 
huvudfunktionen högst upp och sen bygger man vidare med delfunktionerna. Delfunktionerna 
namnges med ett verb och ett substantiv, orden ska vara innehållsrika och utfyllnads ord ska sorteras 
bort. Stödfunktioner sätts upp som en sidogren från huvudfunktionen. (Österlin, 2010, s.43) 
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Figur 2 Funktionsträd 

2.9 Hanterbarhet 
Hanterbarheten är inte enbart när slutprodukten används utan hanterbarheten kommer in under hela 
produktens hela livscykel.  

Produkter kräver olika nivåer av mänsklig hantering. En produkt som uppfattas som lätthanterlig når 
större framgångar på marknaden. Vad som menas med en lätthanterlig produkt är olika inom olika 
produktområden. En väldigt komplex produkt som ett stridsflygplan kan ses som lätthanterlig trots att 
majoriteten av mänskligheten klarar av att hantera den. Medan en korköppnare anses som lätthanterlig 
när majoriteten av mänskligheten kan använda den.(Andersson, 2013, s.4) 

Hanterbarhet kan sorteras in i 3 delar: 

o Den ska vara begriplig 
o Den ska kommunicera 
o Den ska ta ansvar 

En produkt som är begriplig ska vara självförklarande. Det ska inte behövas några speciella 
instruktioner eller utbildning för att klara av att använda produkten. För att utveckla en produkt som är 
begriplig behöver man förstå människan. Människan har en mental modell av omgivningen, det är en 
omedveten modell där hon drar slutsatser från sådant hon har upplevt innan. Boken gör produkter 
lättare att hantera av Ulf-L Andersson tar upp ett exempel där försökspersonerna skulle montera ihop 
ett badrumsskåp. Badrumsskåpet bestod av fyra sidor och två hyllor som skulle monteras. 
Instruktionen till badrumsskåpet talade om monteringsföljden och den löd:  

1. Montera ihop tre väggar som ett U 
2. Montera de två hyllorna 
3. Montera den fjärde väggen som ett lock 

Trots den informationen monterade majoriteten av försökspersonerna först ihop de fyra väggarna så en 
låda bildades. När de sen skulle montera de två hyllorna gick det inte då den fjärde sidan ska fungera 
som låsning. (Andersson, 2013, s.4). 
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Figur 3 Deltagarnas montering av badrumsskåp 

En kommunicerande produkt svarar på människans agerande. När människan gör ett moment bör hon 
få ett gensvar som exempel en lampa tänds, ett distinkt stopp, tydliga lägen i ett vred mm. Hur en 
produkt bör kommunicera skiljer sig åt. Människan har flera sinnen och det är en fördel om man vet 
vilka sinnen som kommer vara upptagna vid användandet av produkten. Är synen upptagen kan 
hörseln användas som kommunikation.  

En produkt som tar ansvar leder inte människan att göra fel, helst ska den hindra människan från att 
göra fel. (Andersson, 2013, s.4) 

2.10 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen är stor del i produktutveckling och med en väl utförd problemanalys blir 
konceptgenererings fasen mera pricksäker. För att minimera risken för behov av förändringar i senare 
steg i processen så är det fördelaktigt att lägga ner tid på konceptgenereringen. (Johansson, Persson, 
Pettersson, 2013, s.172) 

För att få fram flera koncept behöver man verktyg som hjälper till för att få fram koncept som annars 
inte hade blivit upptäckte. Chansen att man hittar rätt koncept ökar med antalet koncept som genereras. 
Konceptgenereringen upprepas ofta innan konceptgenererings fasen är klar.  

2.11 Morphology 
Morphology betyder ”En studie av form och struktur” och är ett verktyg som effektivt tar fram flera 
koncept. Grundidén med Morphology är att man tar fram lösningar till de olika delproblemen utan att 
titta på de andra problemen. Med en sådan metod får man effektivt fram ett antal kombinationer med 
lösningar som sedan kombineras ihop till olika koncept. (Johansson, Persson, Pettersson, 2013, s.89) 

Morphology utförs i tre steg:  

o Steg1. Dela upp funktionen.  För att inte missa någon funktion är det viktigt att dela upp 

funktionen i sina beståndsdelar.  
o Steg2. Ta fram koncept för varje funktion. Varje funktion som steg 1 har resulterat i kan lösas 

på flera olika sätt. Genom att ta fram idéer utan att titta på de andra funktionerna kan nya 

intressanta koncept framträda.  
o Steg3. Kombinera koncept. För att kombinera ihop koncepten tar man ett koncept från varje 

funktion och kombinerar ihop det till ett koncept. Antalet koncept blir snabbt väldigt många 

med det här verktyget och det gäller att sortera ut de koncept som inte är realiserbara. Om en 

produkt har tre funktioner och man har tre koncept till varje funktion blir antalet koncept 27 

möjliga koncept(3*3*3).  
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Figur 4 Morpology 

Svårigheten med det här verktyget är att vissa funktioner är beroende av varandra. När man 
kombinerar ihop de olika koncepten kan man få fram koncept där funktionerna krockar med varandra. 
Vissa koncept kan verka väldigt avlägsna men det kan vara lönsamt att ha kvar koncepten en bit in i 
processen. (Johansson, Persson, Pettersson, 2013, s.89) 

En innovation kan verka väldigt främmande och avlägsen innan den blir upptäckt!  

2.12 Konceptskiss 
Ett effektivt sätt att få ner sina tankar och idéer är att skissa ner de visuellt. Man kan förmedla sina 
idéer på flera olika sätt. Penna och papper, 2D- och 3D-datorprogram, olika snabbarbetade material 
som frigolit, papper mm.  

 

Figur 5 Skiss med förklarande bild 

En idé som behöver en lång beskrivning i text kan på ett enklare sätt presenteras som en skiss men 
kompletterande text och i vissa fall även utan text. Det finns olika nivåer på skissandet av bilder och 
det är designerns ansvar att vara saklig i sitt framställande av bilderna för uppdragsgivaren. (Österlin, 
2010, s.39) 

Syftet med en konceptskiss är inte att få fram ett färdigt produktförslag utan att få fram funktioner och 
former. Vilka sedan utvecklas till en presentationsmodell. (Österlin, 2010, s.32) 

2.13 Mockup 
En mockup kan översättas till en grov modell i full skala och ses som ett komplement till skissen. Den 
används för att få fram förhållanden och former på förslaget. Man får en överskådlig bild och 
materialen som man använder ska vara snabbarbetade som frigolit, kartong, papper och tejp för att 
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bara nämna några material som används. (Österlin, 2010, s.82). Med en god materialkännedom om de 
här olika materialen kan man snabbt åstadkomma former. 

 

Figur 6 Mockup som användes i förstudien 

Det man ska tänka på i det här stadiet av processen är att man inte ska lägga ner tid på att få en 
ytstruktur utan det är grova former och drag man är ute efter.   

2.14 Funktionsmodell 
Funktionsmodellen har som uppgift att få fram funktioner och de tekniska lösningarna. För att inte 
påverka kvalitén på funktionerna och de tekniska lösningarna kan det vara fördelaktigt att inte bygga 
in former och utseende i funktionsmodellen.  

2.15 Presentationsmodell 
Presentationsmodellen ska spegla den tänkta lösningen och innehålla den kvalité som är tänkt. För att 
få rätt kvalité i funktioner kan det i vissa fall vara fördelaktigt att dela upp presentationsmodellen i en 
utseendemodell och en funktionsmodell.  

Utseendemodellen har den ytstruktur och kvalitékänsla som är tänkt.  

Funktionsmodellen har den kvalité som är tänkt i de tekniska lösningarna.  

Den här uppdelningen tillämpas då det kan vara kostsamt eller svårt att kombinera de båda 
egenskaperna utan rätt tillverkningsmetod. Till vissa detaljer kan det krävas verktyg som har en hög 
inköpskostnad vilken man undkommer vid den här uppdelningen.  

 

Figur 7 Kombinerad funktions- och utseendemodell 
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2.16 Konceptutvärdering 
Målet vid konceptutvärdering är att hitta det koncept som är lönsammast och som har störst potential 
till att bli en produkt med god kvalité. Svårigheten vid konceptutvärdering är att man ska välja ett 
koncept att gå vidare med och spendera tid och pengar på ett koncept med väldigt begränsad 
information. (Ullman, 2010, s.213) 

Det kan ses riskfyllt att enbart välja ett koncept när man har begränsad information och vissa företag 
föredrar att utveckla flera koncept för att i ett sen sortera ut de svagaste koncepten löpande. Många 
företag väljer istället ett koncept som de sedan utvecklar till en produkt. Vilken modell av 
konceptutvärdering man väljer att göra är beroende av de resurser som finns till förfogande för 
produktutvecklingen. (Ullman, 2010, s.215)  

Med tydliga och mätbara mål underlättas arbetet vid konceptutvärdering.  

2.17 CAD-datorprogram 
CAD-datorprogram är uppbyggda på olika sätt och i det här arbetet är det SolidWorks som har använts 
som CAD-datorprogram. SolidWorks använder sig av kroppar eller ytor när man arbetar. Det ger en 
frihet i hur man konstruerar upp modellen beroende på vilket arbetssätt som passar för ändamålet.  

En stor styrka i CAD-modellering är att programmet kan återge komplicerade former och exakta 
dimensioner. Man kan även få en analys om hållfasthet och produktion. 

Ur CAD-modellen får man ut en visuell bild av produktförslaget som går att betrakta i 360°. I 
SolidWorks kan man definiera material och ur det få ut olika data. Med ett definierat material och 
ytstruktur kan man få fram realistiska bilder så kallade renderade bilder av sitt produktförslag. Figur 8 
visar renderad bild av en laptopväska.  

 

Figur 8 Renderad CAD-bild 

2.18 CNC-bearbetningsmaskin 
En CNC-bearbetningsmaskin kan antingen använda sig av ett roterande arbetsstycke och fast verktyg 
eller ett fast arbetsstycke och ett roterande verktyg. När man använder ett roterande arbetsstycke heter 
processen svarvning och när man använder ett fast arbetsstycke och ett roterande verktyg heter 
processen fräsning.  
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Figur 9 CNC-styrd bearbetningsmaskin 

En CNC-bearbetningsmaskin är automatiserad och datorstyrd. CNC står för Computer Numerical 

Control och är en kod som styr CNC-maskiner. Den är uppbyggd i block och varje block är en 
instruktion som utförs innan nästa block utförs. Varje rad innehåller oftast ett radnummer vilket börjar 
med bokstaven N, rörelseinstruktion och koordinater. Kod-raden kan innehålla mer 
information.(Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Computer_Numerical_Control 2014-05-20) 

Exempel på en kod-rad:  

N010 G0 X100 Y0 Z0  

  

2.19 Immaterialrätt 
Immaterialrätten är den lag och prejudikat som skyddar upphovsmannen till intellektuella produkter. 
Immaterialrätten har olika rättskydd för olika delar. (Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Immaterialr%C3%A4tt, 2014-05-21) Den här rapporten berörs av patent i 
synnerhet men produkten kommer även beröras av mönsterskydd under en senare fas av 
produktutvecklingen.  

2.19.1 Patent 
Patent är det skydd som skyddar lösningar till tekniska problem och tillverkningsmetoder. Idén ska 
kunna användas industriellt och tillföra något nytt. För att registrera sitt patent går man till Patent- och 
registreringsverket, PRV. (Österlin, 2010, s.96) Patent fungerar som en ensamrätt på 
innovationen/uppfinningen under en begränsad tid.  

2.19.2 Designskydd  
Designskydd skyddar till skillnad från patent själva utformningen och utseendet av produkten. För att 
få sitt mönsterskydd godkänt ska utseendet vara särpräglat och helhetsintrycket ska vara nytt när 
mönsterskyddet ansöks. Designskyddet i EU gäller 5*5 år och för reservdelar 3*5 år. Det är 
upphovsmannens eget ansvar att kontrollera sitt mönsterskydd. Det medför att det kan behövas ett 
stort kapital att hävda sin rätt vid en eventuell tvist där mönsterskyddet inkräktas. Designskydd gick 
tidigare under namnet Mönsterskydd. (Österlin, 2010, s.96) 

 

3. Tillämpad lösningsmetodik 
Processen kan delas upp i 5 steg. Varje steg avslutades med beslut som var avgörande för den fortsatta 
utvecklingen av lösningsförslaget. Den här förstudien bygger på en morphylogisk konceptgenerering.  

3.1 Steg 1 Problemanalys 
ABB´s nuvarande FlexPendant består idag av hålldon, touchskärm, hårdvara, joystick, mekaniskt 
nödstopp, och snabbknappar som är integrerade i en handhållen enhet. ABB´s grundläggande problem 
är att mjukvaran växer snabbt ur den hårdvara som enheten levereras med (Ralph Sjöberg, 2014).  
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Den CPU och minneskapacitet som levereras i FlexPendant räcker inte lika länge som enheten är tänkt 
att finnas i produktionen.  

Huvudproblemet är redan satt från uppdragsgivaren vilket är att Mjukvaran växer snabbare än 

hårdvaran.  

 

Figur 10 FlexPendant i produktion 

 

ABB Robotics arbetar med ett koncept som bygger på en lösning av det problemet. Deras koncept 
bygger på idén att man ska använda en surfplatta som hårdvara och en handhållen säkerhetsenhet som 
har ett nödstopp och ett hålldon. Nödstoppet behövs om man av någon anledning behöver stoppa 
robotkontrollen i en nödsituation. Hålldonet har en brytare som har lägena avstängt, drift och avstängt.  

 

Figur 11 Surplatta och säkerhets-hålldon. Hålldonet är sekretess 

Ett av delproblem som uppstår med den lösningen är att båda händerna blir upptagna av att hålla i sin 
surfplatta och säkerhetsenheten. Det resulterar i att man inte får någon hand över till manövrera. För 
att lösa det problemet har ABB Robotics lagt fram ett koncept där en dockstation sammankopplar de 
två enheterna eller en dockningsstation där säkerheten är inbyggd och enbart surfplattan dockas. Den 
här förstudien behandlar hur det konceptet ska utformas. 

Kommunikationen mellan surfplatta och robotkontrollen sker via Wifi vilket förenklar framtagandet 
av en dockningsstation. Ett av kraven som ABB Robotics har är att man ska kunna använda en valfri 
surfplatta med rätt operativ system till sin robotkontroller. Med den variation av modeller på 
surfplattor som finns blir det komplicerat att ta fram en dockstation med fysiska kontakter, då det inte 
finns någon standard som talar om var kontakterna ska vara placerade. Där av är trådlösa lösningar att 
föredra.  

Låsning som ska vara mellan surfplatta och dockningsstation är direkt beroende av modellernas 
variation i form och storlek. 
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För att få fram ett fungerande koncept till dockningsproblemet ligger det tre delproblem som behöver 
ett eget koncept.  

De tre delproblemen är:  

1. Hur ska låsningen mellan surfplatta och dockningsstation fungera?  
2. Hur ska arbetspositionen vara när man styr och programmerar sin robotkontroller?  

3. Var ska utgången till kabeln sitta? 

De här tre delproblem har legat till grund för fortsatt arbetet med förstudien. 

3.2 Steg 2 Konceptgenerering 1 
I steg 2 i processen kommer fokus ligga på att hitta alternativa lösningar till delproblem ett och två. 
För att inte uppfinna hjulet två gånger genomfördes en marknadsanalys där olika dockningsstationer 
till olika ändamål analyserades. Dagens dockningsstationer är oftast utvecklade för att passa en viss 
modell av surfplatta eller produkt. När framtagandet av en sådan lösning tas fram kan man utforma 
fästet och kontakter efter den tänkte produkten vilket resulterar i att dockningsstationen enbart 
fungerar till den produkten.  

 

Figur 12 HP dockningsstation 

Med den informationen skissades det upp olika tekniska lösningar på låsningen och de visualiserades 
med hjälp av enkla skisser. Tekniska lösningar till de olika koncepten antecknades och låg sedan till 
grund för utvärderingen av de olika koncepten. Det resulterade i tre koncept K1, K2 och K3. Se figur 
15-16.    

Det genomfördes innan projektstart hos uppdragsgivaren ABB Robotics och deras kontaktperson 
Ralph Sjöberg.  

Var strömkontakterna på surfplattor är placerade varierar mellan modellerna. Det har blivit fastställt en 
standard för trådlösladdning av mobila enheter och den heter Qi. Tillverkarna som följer standarden 
idag är Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Blackberry och 
Sony. Ordet Qi härstammar från Shaulin-munkarna och betyder energiflöde och det är så tekniken 
fungerar. Energi flödar trådlöst mellan sändaren som är en spole till en mottagare som också är en 
spole vilken är ansluten till batteriet.  Om man kombinerar det med en usb-utgång täcker man 
modellutbudet som finns av surfplattor.  

Då strömtillförsel inte ligger i den här förstudien kommer bara den informationen ligga med som en 

rekommendation vid en vidareutveckling av konceptet.  
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Figur 13 Från vänster: Qi-mottagare, Qi-sändare, tecknet för Qi-standard 

 

 

K1 

 

Figur 14 K1 

o En låspunkt 
o Ett flexibelt material med hög friktion i låsningen 
o En kort uppläggningsyta, under ¾ av en 10” surfplatta 

 

K2  

 

Figur 15 K2 

 

 

o En låspunkt 
o Två stödpunkter 
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o En diagonal uppläggningsyta 

K3 

 

Figur 16 K3 

o Två låspunkter 
o En diagonal låsning 
o Justerbar låsning 

 

Under det första mötet med Ralph Sjöberg bestämdes det att vi skulle gå vidare med koncept K1 med 
beslutsgrunden:  

 

Figur 17 Koncept K1 för vidare utveckling 

o En låspunkt ger större tolerans på plattans storlek 
o En låspunkt bör resultera i en smidigare dockstation 
o Med mindre antal delar minskar risken för att produkten får brister i kvalitén 

För att kunna testa olika grepp och arbetspositioner samtidigt som man testar de olika låsningarna 
genomfördes en analys över ergonomin. Om man kombinerar flera funktioner och egenskaper när man 
arbetar med mockup´s och testmodeller får man ett fördelaktigt arbetssätt vid konceptgenereringen då 
antalet modeller minimeras.  
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Steg1 Ergonomistudie 

Dagens FlexPendant har idag en arbetsposition som skiljer sig från det vanliga användandet av 
surfplattor. En surfplatta har man oftast liggandes mot något stöd eller med ett grepp runt ena kanten 
på enheten. FlexPendant används oftast i en stående position och utan några användbara stöd har 
greppet och arbetsställningen utformats så att FlexPendant ligger vilandes på underarmen, se figur 18. 
Det ger en behaglig ergonomi och belastningen på handleden blir neutral. Den led som måste böjas är 
armbågen, vilket är för att få upp FlexPendant till rätt nivå. Om man genomför en jämförelse med hur 
en surfplatta används så är användandet av FlexPendant mera fördelaktig. Den intuitiva 
arbetsställningen med en surfplatta bidrar till belastningar på handleden, se figur 19. Vid korta stunder 
och små frekvenser bidrar inte den arbetsställningen till några större problem men vid högre 
frekvenser kan det bidra till skador eller besvär. 

 

Figur 18 Ergonomistudie 1 

Steg2 Ergonomistudie 

När den grova arbetspositionen är bestämd kommer greppet in. På figur 19 syns tre olika grepp och det 
som beslutades att användas är grepp nr 3.  

 

Figur 19 Ergonomistudie 2 

FlexPendanten används under längre pass och då krävs en ergonomi som är skonsam mot kroppen. 
Det resulterar i att arbetspositionen beslutades till att vara densamma som används idag på 
FlexPendant och med grepp nr3.  

Vid användandet av samma arbetsposition som används i FlexPendant kan vi använda samma 
komponenter i hålldonet som finns till FlexPendant. ABB Robotics har arbetat fram en brytare som 
har distinkta lägen, en säker drift och en greppvänlig form. Nödstoppet som ska användas är ett 
mekaniskt nödstopp och finns off-the-shell produkt. Utrymme och plats får anpassas efter storleken på 
nödstoppet. Nödstoppet som är tänkt att användas har en fullgod storlek.   

 

Figur 20 Från vänster, Nödstopp, brytare i hålldon 
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Det gav två nya koncept baserade på K1.1 och K1.2.  

K1.1 bygger på ett material som äger god friktion mot materialet som surfplattorna är tillverkade i. Det 
finns en PU-plast som med hjälp av nanoteknik har en klistrande yta utan att ytan lämnar några spår på 
surfplattan. Det genomfördes tester med det materialet och en mockup tillverkades.  

 

Figur 21 K1.1 

Då vidhäftningen i PU-plasten var så god behövdes det att man vred surfplattan för att den skulle 
släppa från låsningen.  

 

Figur 22 Mockup K1.1 

 

K1.2 bygger på en mekanisk låsning där man skruvar eller spänner fast surfplattan mot ett fast 
upplägg. Även den lösningen visade tecken på problem. Skärmarna som används i surfplattorna är 
känsliga för tryck. Då olika människor spänner fästen olika hårt skulle det behövas en kontrollerad 
låsning som klarar av en variation i höjdled för att få en tillfredställande lösning.  

 

Figur 23 K1.2 
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En del surfplattor har en fasad kant för att få en smidigare siluett vilket medför att den här lösningen 
kräver ett bredare upplägg än inaktivakanten på touchskärmen.  

 

Figur 24 Surfplatta med fasad kant 

 

Under konceptutvärderingen beslutades det att vi skulle gå vidare med K1.1 men arbeta bort problemet 
med att surfplattan fastnar för hårt i fästmaterialet. Det resulterar i koncept K1.1.1 

K1.1.1 bygger på samma grund som K1.1 men istället för att placera PU-materialet i låsningen flyttas 
den ut på uppläggningsytan. Det ger en större vidhäftningsyta och man kan minska häftkraften/mm2 i 
materialet. Man undviker även att få en brytkant som man får på K1.1 och man får en obegränsad 
variationsmöjlighet i höjdled.  

 

Figur 25 K1.1.1 

Den breda ytan som angränsar till stoppet kan användas till att lägga upp knappar som är kopplade till 
robotkontrollen. Det medför att behovet av en elektronik behövs i dockningsstationen.  

K1.1.2 bygger även den på K1.1 men istället för att ha en bred yta angränsande till stoppet har den en 
smal kant.  
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Figur 26 K1.1.2 

Tre testmodeller tillverkades och tre olika PU-material monterades och testades. Testmodellerna 
utformades med tre olika underdelar, tre olika storlekar på greppet, tre olika PU-material, tre olika 
överdelar och tre olika utgångar på kabeln. Nödstoppet har samma position på samtliga modeller då 
den ska vara lättåtkomlig och synlig. 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Underdel 
 

 

 

Grepp höjd 38mm 42mm 48mm 

PU-material 1 2 3 

Överdel 

 

 

 

Utgång för kabel Fram i mitten Fram sidan Bak sidan 

 

Den ger testmöjligheter för 35=243 möjliga koncept ur tre testmodeller. 

För att tillverka testmodellerna användes en CNC-bearbetningsmaskin som fräste ut modellerna i 
skumplast. Modellerna fick delas upp i tre delar för att kunna fräsas ut ur skumplasten. Locket frästes i 
ett stycke och underdelen delades upp i två delar.  

 

Figur 27 Fräsning av detaljer 
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Figur 28 Frästa detaljer till testmodell 

 

Figur 29 Monteringsbeskrivning  

Nödstopp och hålldon monterades och även en kabel som innehåller ström och signalkablar 
monterades för att få en realistisk känsla vid testerna.    

 

Figur 30 Färdiga testmodeller 

 

Det är av stor vikt att PU-materialet ska vidhålla sin tänkta kvalité under en längre tid. I det här fallet 
så har en preliminär tid uppskattats till två år. Under testandet av PU-materialet uppmärksammandes 
det att vid dammiga miljöer sjönk vidhäftningen och surfplattan visade en tendens på att lossna från 
dockningsstationen i vertikalt läge. 

Under konceptutvärderingen som genomfördes med Ralph Sjöberg beslutades det att vi ska arbeta 
vidare med koncept K1.1.2 då dockningsstationen ska sakna elektronik och den äger en bättre 
ergonomisk styrka.  
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o Underdelen ska ha koncept 1 vilken tillgodoser flera arbetsställningar 
o Greppet ska ha koncept 1 38mm vilken passade bättre för olika storlekar på händer 
o Kabeln ska ha sin utgång enligt koncept 1 
o Överdelen ska ha koncept 3 
o Ny låsning, inte fastställt 

 

Figur 31 Från vänster, Koncept 1, 2 och 3 på greppets höjd 

Det nya konceptet heter K1.1.2.1 

 

Figur 32 K1.1.2.1 

3.3 Steg 3 Konceptgenerering 2  
Utforma en låsning med rätt kvalité. Med rätt kvalité på låsningen menas att användaren ska få en 
bekräftelse på att surfplattan är dockad till dockningsstationen. 

För att lösa det problemet genomfördes en ny konceptgenerering och de förslag som vägde bäst upp 
till målen var:  

 

o Magnetisk låsning 
o Mekaniska stopp (i fler koordinatriktningar)  
o En separat fastsättning som monteras på dockningsstationen med snabbfästen 

Mekaniska stopp skulle innebära flera detaljer som kan få brister i kvalitén och ska av den anledningen 
undvikas.  

Magnetisk låsning väger upp till målen och det ger en god känsla vid dockningen(den inger en pålitlig 

dockning). Magneter har funnits ute på marknaden under en längre tid och neondymmagneter kom ut 
på marknaden 1980 och är en stark magnet i förhållande till storlek. Neondymmagneten har en god 
häftstyrka och i konceptet används neondymmagneter som har en häftstyrka på 0.8kg och har måtten 
⌀10, h2.4mm. De surfplattor som finns ute på marknaden har ett viktspann på 0.3 till 0.8 kg. 
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Figur 33 Neondymmagneter 

En separat fastsättning innebär flera detaljer och komponenter som kan brista i kvalitén. Fördelen är 
att man kan förmontera en surfplatta som man sen dockar med dockningsstationen.   

Med den beslutsgrunden beslutades det att processen ska gå vidare med magnetlåsningen. För att veta 
vad magnetlåsningen kan störa ut genomfördes en analys om vad som finns i surfplattor och vad 
magnetiska fält kan störa. Magneter stör ut magnetiska minnen, lcd-skärmar och accelerometrar som 
mäter magnetfält. Dagens moderna surfplattor har en gyroskop eller accelerometer som består av ett 
chip i ett keramiskt material, minnet består av ett keramiskt material och skärmarna är inte känsliga för 
magnetiska fält längre. Gyroskop och accelerometer är känsliga för starka magnetiska fält men den 
neondymmagnet med den häftstyrkan som används i konceptet är för svag för att påverka gyroskop-
kretsen eller accelerometern enligt specialister på marknaden.  

En mockup tillverkades med magnetlåsning och i den användes 4st neondymmagneter. Resultatet fick 
goda resultat och det beslutades att ett större test skulle utföras på lösningen med magnetlåsning.  

 

Figur 34 Dockning av surfplatta på K1.1.2.1 

 

För att få fram rätt känsla och hanterbarhet vid dockningen tillverkades tre modeller där magneterna 
fick olika placeringar och antalet magneter varierades.  

 

o 3st neondymmagneter 0.8kg*3 i häftstyrka, K1.1.2.2 
o 5st neondymmagneter rakt monterade 0.8kg*4 i häftstyrka, K1.1.2.3 
o 5st neondymmagneter i tärningsmönster 0.8kg*5 i häftstyrka, K1.1.2.4 

Uppdragsgivaren har som önskemål att magneterna inte ska sitta direkt i anslutning till gyroskop-
kretsen. För att få fram en kartläggning över var kretsen är monterad på surfplattorna användes 
internetadressen www.ifixit.com. Den internetadressen har lathundar i hur man demonterar och byter 
ut komponenter på elektronikprodukter. Det möjliggör att det går att analysera flera olika modeller av 
surfplattor utan att demontera dem. Det fanns lathundar till sex surfplattor som var aktuella att 
analysera.  
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Figur 35 Analys av surfplattor 

Gyroskopets placering var inte tydlig på samtliga lathundar men en annan slutsats kunde dras. 
Batteriets placering täcker centrum på surfplattorna. Batteriet har en avskärmande effekt på 
magnetism vilket medför att man kan placera magneterna runt centrum på surfplattan. Eftersom 
dockningsstationen ska användas till flera storlekar kommer placeringen bli förskjuten mellan de olika 
storlekarna då magneterna sitter i dockningsstationen. Placeringen kommer utgå från en 8” surfplatta 
vilken kommer vara en rekommenderad storlek från ABB Robotics.  

ABS-plasten har en relativt hård yta och för att få en mjukare känsla vid dockningen används ett 
mjukare material på uppläggningsytan. På testmodellerna kommer ett tunt gummi att användas för att 
illustrera den egenskapen.  

ABS-plast går att kombinera med polymerer med en lägre hårdhet. Det sker direkt i 
produktionsverktyget och idag används den tekniken bland annat till tandborstar och produkter med 
olika greppfunktioner.  

Surfplattorna är oftast inte tillverkade i material som äger goda magnetiska egenskaper. För att få in 
den egenskapen i surfplattan kommer en bricka eller platta med järn som äger en god magnetisk 
egenskap att klistras på baksidan av surfplattan. Den brickan kommer även den att skärma av 
magnetismen från att fortsätta in i elektroniken på surfplattan.  

3.4 Steg 4 Funktionsmodeller 
Tre funktionsmodeller tillverkades enligt steget innan. Det togs fram olika storlekar på brickorna för 
att testa vilken storlek som är mest fördelaktig för lösningen.  

 

Figur 36 Metallbricka monterad på surfplatta 
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Då det är magnetlåsningen som ska testas användes samma kroppar som användes till de tidigare 
modellerna. PU-materialet avlägsnades och fäste för magneterna frästes ut.  

Uppläggningsytan fick ett täckmaterial i silikongummi.  

 

Figur 37 Testmodeller neondymmagnet koncept 

3.5 Steg 5 Beslut av lösningsförslag 
Förstudien avslutades med att uppdragsgivaren beslutade att gå vidare med koncept K1.1.2.4. 

 

Figur 38 K1.1.2.4 

Beslutet grundas på:  

o Greppet känns behagligt för flera antal händer 
o Placeringen av kabel godkänner flera arbetspositioner 
o Den runda formen under uppläggningsytan känns behaglig mot armen 
o Neondymmagneter 5*0.8kg=4kg i häftstyrka ger en pålitlig dockning 
o Ergonomin vid användning 
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5. Resultat 
Förstudien resulterade i ett koncept K1.1.2.4:  

 

Figur 39 K1.1.2.4 med surfplattor. Från vänster 8”, 10.1” 

o Fritt upplagd surfplatta 
o Neodymmagneter i dockningsstationen, 5st i ett kvadratiskt tärningsmönster 
o Brickor i metall med ABB-logotypen för att fästa på surfplatta Grepp 38mm 
o Den rundade undersidan 
o Samma hålldon som finns i FlexPendant befintliga verktyg och brytare 
o Nödstopp Off-the-shell 
o 6mm kabel med ström och signalkabel 

 

Figur 40 Montering av metallbricka 
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Figur 41 Beskrivning av K1.1.2.4 

 

1. Dämpandematerial till uppläggningsytan 
2. Överdel  
3. 5st neondymmagneter 4kg häftstyrka 
4. Kabellåsning 
5. Underdel  
6. Grepp hålldon 
7. 6mm kabel 
8. Surfplatta 
9. Bricka med ABB-logotyp 
10. Nödstopp  
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Figur 42 K1.1.2.4 i arbetsvy utan surfplatta 

Konceptet resulterar i en dockningsstation med egenskaperna: 

o Dockningsstationen hanteras med en hand 
o Surfplattan sitter på plats även i vertikalt läge 
o Låsningen av surfplattan inger en känsla av säker låsning 
o Formsprutningsverktyg för hålldon återanvänds 
o Mekaniskt nödstopp 
o 6mm kabel som innehåller ström och signalkabel  
o Material ABS-plast 
o Arbetspositionen känns igen från FlexPendant 

 

 

Figur 43 360° K1.1.2.4 
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Figur 44 K1.1.2.4 Mått 

 

6. Analys 
Analysen är indelad i två delar och det är för att på ett tydligare sätt redogöra för det ekonomiska 

tankegångar som har gått under projektet.  

6.1 Processen 
Processen kan delas in i två cyklar där den andra är en upprepning av första processen. Den först 
cykeln hade som grunduppgift att kartlägga problemet och marknaden och ta fram ett första förslag. 
Processen löpte med marknadsanalys, problemanalys, konceptgenerering och konceptutvärdering. Idag 
finns det ingen offentlig lösning där man kan docka den variation av surfplattor som uppdragsgivarens 
mål är. För att få en kartläggning över hur en sådan lösning ska se ut och fungera behöver man förstå 
vilka aspekter som är direkt påverkar funktionen av dockningen. Den först cykeln började väldigt 
spretigt och flera grova koncept framtogs. I den här fasen var koncepten enbart idéer. Fokus låg på nya 
material och ett material med goda egenskaper att lösa problemet hittades. Det var ett PU-material som 
genom nanoteknik hade en klistrande yta utan att lämna märken. 

PU-materialet finns i varierande kvalité och utformning. Kontakt togs med ett företag i Danmark som 
tillverkar materialet och de var övertygande om att det skulle fungera. Under testningen upptäcktes det 
att när materialet blev dammigt sjönk häftstyrkan och den uppfyllde inte de krav som fanns. Det 
avslutade den första cykeln och den andra cykeln inleds. Ur den första cykeln beslutades form, grepp, 
position på kabel och position på nödstopp.  
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Den andra cykeln riktade in sig på att få fram en lösning för hur surfplattan ska låsas till 
dockningsstationen. Nu låg målet på att hitta en lösning utan mekaniska lås men att inte ha PU-
materialet. Magneter har de egenskaper som PU-materialet saknade. När surfplattan närmar sig 
uppläggningsytan får man en dragande känsla i enheten vilket gör att hjärnan registrerar ett svar på att 
surfplattan dockas säkert. Magneterna är mindre känsliga för dammiga miljöer och kan döljas i 
produkten. Efter en analys över magneters påverkan på elektronik beslutades det slutliga konceptet.  

Även om cykeln upprepades gav den första cykeln en mängd olika data och beslut som var till värde i 
den andra cykeln. Resultatet blev ett koncept som lever upp till de mål och önskemål som var satte vid 
projektets start.  

6.2 Ekonomiska aspekter 
Den här rapporten fokuserar på två ekonomiska aspekter. Den första är minimera antalet modeller 

samt att valet av komponenter ska vara ekonomiskt försvarbara.  

Komponenter 

De komponenter som dockningsstationen är uppbyggd av är:  

1. Dämpandematerial till uppläggningsytan 
2. Överdel  
3. 5st neondymmagneter 4kg häftstyrka 
4. Kabellåsning IP-klassad för 6mm kabel  
5. Underdel  
6. Hålldon fäste, brytare och grepp 
7. 6mm kabel med ström och signalkablar 
8. Nödstopp 

Bricka med ABB-logotyp De delar som kommer tillverkas enbart för den här produkten är underdelen, 
överdelen, hålldon fäste och skydd för brytaren. För att ta fram över- och underdelen kommer det att 
behövas en ny investering för nya formsprutningsverktyg. Om man väljer att använda samma form på 
underdelen som dagens FlexPendant undkommer man kostnaden för det ena formsprutningsverktyget 
då ABB Robotics idag äger det verktyget.  ABB Robotics äger även formsprutningsverktyget till 
hålldonets fäste och skydd vilket medför att man undkommer kostnaden även för det 
formsprutningsverktyget. Man kan även se en vinst i miljöaspekter då man återvinner befintliga 
verktyg till nya produkter.  

Priset på formsprutningsverktyg varierar med en mängd olika aspekter, allt från kund, storlek, form 
mm. Det medför att en kalkyl över hur stor kostnaden som uteblir hamnar på med en sådan här lösning 
är svår att uppskatta.  

En uppskattning från ABB Robotics är att kostnaden för formsprutningsverktyget till hålldonets fäste 
och skyddet är 270kSKR tillsammans för båda delarna. Om man lägger till den utvecklingstid och de 
resurser som ABB Robotics har lagt ner för att få fram en brytare som har distinkta lägen och en 
utprovad form som passar flera olika händer och grepp blir besparingen ännu större. Med den 
informationen kan det vara lönsamt att analysera sin befintliga produkt och se vilka komponenter som 
man ska ta med sig till efterföljaren.  

Nödstopp, 6mm kabel och kabellåsning är komponenter som finns hos ABB Robotics 
underleverantörer. Storlek och utformning av nödstopp styrs av direktiv som måste vara uppfyllda för 
att leva upp till säkerhetsklassen. Det nödstopp som är tänkt att sitta på dockningsstationen uppfyller 
direktiven och storleken passar dockningsstationen. Det resulterar i att någon egen produktutveckling 
kring nödstoppet blir svårt att motivera ur en ekonomisk synvinkel. För att en egen produktutveckling 
och produktion av nödstoppet ska vara ekonomiskt behöver dockningsstationen komma upp i stora 
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försäljningsvolymer eller medföra en värdeökning till produkten. Ett eget nödstopp skulle inte 
medföra någon värdeökning till dockningsstationen då det nödstopp som finns som en off-the-shell 
produkt ligger bra i storlek och uppfyller direktiven.  

  

Modeller 

För att få en verklig bild över storlek och funktioner kan det behövas att man tillverkar testmodeller. 
Vilka resurser som krävs för att tillverka en testmodell varierar men alla testmodeller tar tid och 
resurser att framställa. För att få ett effektivt sätt att arbeta med testmodeller har tre testmodeller tagits 
fram parallellt i den här rapporten. Genom att kombinera olika funktioner på de olika modellerna kan 
man testa en mängd olika koncept i ett fåtal modeller. Den här rapporten har arbetat med tre modeller 
som har haft 5 olika komponenter. Varje komponent har haft tre koncept vilket resulterar i att man kan 
testa 35 =243 koncept på enbart tre modeller. I den här rapporten var det möjligt då grundkonceptet var 
lika på alla tre modeller och det enbart var komponenterna som skildes mellan de olika koncepten. 
Grundkonceptet var arbetspositionen och greppets placering. Resterande komponenter och funktioner 
varierades och testades fram till det slutliga konceptet.  

 

Figur 45 Testmodeller 

 

Figur 46 Testmodeller 

    



33 
 

7. Slutsatser och rekommendationer 
Förstudien resulterade i ett koncept som är godkänt av ABB Robotics och beslut om framtagandet av 
en prototyp är taget. Konceptet löser det problem som förstudien skulle avhandla. 

Under projektet användes en metod av testning av prototyper som liknar problemlösningsmetoden 
morphology. Prototyperna kombinerades med de olika funktionerna och det gav en möjlighet att på 
endast 3 prototyper som har 5 konfigurationsmöjligheter testa 243 möjliga kombinationer och koncept. 
Med de tre prototyperna kan man utvärdera vilka konfigurationer man ska gå vidare med. För att få en 
god uppfattning om hur de olika konfigurationerna samarbetar behövs det en slutlig prototyp där rätt 
konfiguration är sammansatt. Det arbetssättet liknar samma arbetssätt som används vid skissande av 
idéer och man kan hålla nere antalet prototyper.  

Produktutvecklingsarbetet har utgått från arbetsställning istället för hur vi förväntar oss att en 
dockningsstation och ett hålldon ska se ut. Ett traditionellt hålldon har ofta ett pistolliknande grepp. 
För att få en god ergonomi har det traditionella pistolgreppet gått bort och byts ut mot ett grepp där 
dockningsstationen vilar på underarmen. Det är för att få en mindre belastning på handleden och med 
det förbättra ergonomin vid användning. Det medför även att det går att använda flera detaljer från 
tidigare FlexPendant och igenkänningsfaktorn för användaren blir högre samt att alla detaljer inte 
behöver nya verktyg för att kunna tillverkas.   

För att dockningsstationen ska fungera behöver man ta fram ett koncept på hur strömtillförseln ska se 
utformas och fungera. Induktivladdning har fått en standard som flertalet av tillverkarna för surfplattor 
har gått med på. Det som behövs i dockningsstationen är en Qi-sändare och det är en spole som är 
50mm i diameter som kopplas till strömkällan. Magnetismen kan teoretiskt störa ut Qi-laddningen och 
tester bör utföras på det. Om neondymmagneten stör ut Qi-sändaren kan tester med avskärmning 
utföras. Nickel-järn-legeringen som kallas mymetall har en avskärmande funktion med sin låga 
reluktans för magnetiskt flöde (Jiles, 1998, s.354).  

För att få en prototyp som liknar den slutliga produkten rekommenderas det att man kommer så nära 
slutprodukten som det går: 

Man använder ett material med samma densitet, för att simulera vikten  

Kabellåsningen bör vara IP säker för att få rätt mått på utgången, vilket i det här fallet 
påverkar storleken på uppläggningsytan   

Plats för Qi-sändaren bör utformas 

Tester på Qi-laddning och magnetism bör utföras 

Rätt ytstruktur  

Rätt material på uppläggningsytan 

När de funktionerna är utformade kan en prototyp framställas och användas för uppvisning och vidare 
tester av funktionerna.   
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