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ABSTRACT
This thesis is included in the subject of product development - industrial design. The work has been
carried out for Smart Media Solutions AB in Nacka, Stockholm. Thesis is on C level and includes 15
credits. The work has been performed in full speed during April and May 2015 by the undersigned
student from Mälardalen University.
The mission is to develop a product to the Smart Media Solutions. The product is called SMS
Presence Mobile and is a floor stand for screens. The assignment means to develop and compile a
speaker system to the product.
The product development process starts with first understanding the problem by analyzing how the
product looks today and dialogue with the client. With the help of various product development
tools could the idea generation produce four different concepts which ended with one finished
concept. This concept is tested and ready to be put into production.
The concept consists of a speaker cabinet that is placed inside the stand. The stand also has plates
that are custom designed for the speaker box. It has also designed mounting components for easy
installation of the whole concept.
Speaker box works and gives a good sound. The speaker system consists of a mini amplifier and
speaker wish is placed in the stand. There is also a power strip placed in the frame to reduce the
clutter of cords. Volume Regulator is placed on the stand to easy access to volume control.
The result of this work illustrates in shape is rendered images, manufacturing drawings and a
manufactured concept.

SAMMANFATTNING
Detta examensarbete ingår inom ämnet produktutveckling – industriell design. Arbete har utförts för
Smart Media Solutions AB i Nacka Stockholm. Examensarbete är på C nivå och omfattar 15
högskolepoäng. Arbetet har utförts på hel fart under april och maj månad 2015 av undertecknad
student från Mälardalens högskola.
Uppdraget är att vidareutveckla en produkt åt Smart Media Solutions. Produkten heter SMS Presence
Mobile och är ett golvstativ för skärmar. Uppdraget innebär att vidareutveckla och sammanställa ett
högtalarsystem till produkten.
Produktutvecklingsprocessen inleds med att först förstå problemet genom att analysera hur
produkten ser ut idag samt dialog med uppdragsgivaren. Med hjälp av olika
produktutvecklingsverktyg togs det fram fyra olika koncept vilket slutade med ett slutkoncept.
Slutkonceptet koncept är testad och redo för att sättas i produktion.
Konceptet består av en högtalarlåda som är placerad inuti stativet. Stativet har även täckplåtar som
är designanpassade för högtalarlådan. Det har även designat monteringskomponenter för lätt
montering av hela produkten.
Högtalarlådan fungerar och ger ett bra ljud. Högtalarsystemet består av en mini förstärkare och
högtalare som är placerade stativet. Det finns även ett grenuttag placerad i stativet för att minska
trassel för sladdar. Volymregulator fins placerad på stativ för lätt tillgänglighet till volymreglering.
Slutresultat av detta arbete illusteraras i form ar renderade bilder, tillverkningsritningar samt ett
tillverkat slutkoncept.

FÖRÖRD
Det här examensarbetet utförs för företaget Smart Media Solutions AB. Examensarbete är på C nivå
och omfattar 15 högskolepoäng.
Författare tackar uppdragsgivare Daniel Gustafsson för chansen att göra detta examensarbete samt
hans kunskaper och vägledning under projektets gång.
Författare vill tacka Martin Petersson anställd på smart media solution för vägledning och en
hjälpande hand.
Författare vill även tacka personal på Hifi kit (högtalarbutik) för kortare utbildning av hur högtalare
funkar samt hjälp av hur på bästa vis man kan bygga högtalare anpassad för detta projekt.
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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Detta arbete ingår i ett examensarbete på C nivå inom ämnet produktutveckling – industriel design.
Examensarbetet genomfördes av undertecknad student från Mälardalen Högskola under sista halvan
av vårterminen 2015, från 2015-01-04 till 2015-05-31. Handledare ha varit Ragnar Tengstrand från
Mälardalens Högskola (MDH) i Eskilstuna. Daniel Gustafsson från Smart Media Solutions AB (SMS) i
Stockholm Nacka.
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Smart Media Solutions AB. Företaget har påbörjat att
utveckla en av deras produkter (SMS Presence-Mobile). Produkten är ett golvstativ till skärmar.
Företaget vill vidareutveckla och färdigställa ett inbyggt högtalarsystem i deras produkt (SMS
Presence-Mobile).

1.1.1 SMART MEDIA SOLUTIONS
Smart Media Solutions AB är ett företag som är ett av världens ledande leverantörer av
högkvalitativa stativ, fästen och inkapslingar för bildskärmar, projektorer och andra media enheter.
SMS organisation kombinerar interna och externa resurser för att skapa hög flexibilitet och snabb
anpassning till marknadens behov. SMS utvecklar och marknadsför värdeadderande tillbehör för ljud
och bild som används inomhus eller utomhus. (Smart Media Solutions AB, 2015)

1.1.2 KONTAL
Kontal är SMS verkstad som tillverkar plåtprofiler. SMS beställer in önskade plåtprofiler från Kontal.
Verkstaden är beläget i Kroatien.

1.1.3 PROPHON AUDIO & TEKNIK AB
Prophon Audio & Teknik AB förser den professionella ljud, bild och a/v branschen med högkvalitativa
produkter och tillbehör för installation, turné, event och nöje. De representerar, distribuerar och
säljer några av branschens mest intressanta märken i sin genre, samt tillverkar Prophon sound
systems, Svenska högkvalitativa ljudsystem, högtalare, förstärkare, processorer & tillbehör för
installation, turné Bio, konsert och A/V. De gör även egen tillverkning av kablar och kontakter,
racktillbehör, strömdistributioner och elcentraler, scen och installationstillbehör samt rackskåp och
studiemöbler i trä för installation. Företaget är beläget i Stockholm Täby. (Prophon Audio & Teknik
AB, 2015)
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2. SYFTE
2.1 PROBLEMDEFINITION
SMS har i detta projekt behov att vidareutveckla en av deras produkter (SMS Presence-Mobile).
Produkten finns redan idag i deras produktionssortiment men de vill göra produkten mer attraktiv på
marknaden, dvs. att de vill få produkten att sticka ut mer och med det få kunder att köpa deras
produkt istället för konkurrenternas. De vill även göra produkten mer effektiv, dvs. produkten ska
vara billigare att tillverka, lättare och snabbare att montera, mer ergonomisk för användare och för
installation. Företaget vill vidareutveckla och färdigställa ett inbyggt högtalarsystem i deras produkt.
Denna påbörjade utveckling ska vidareutvecklas, färdigställas och testas.

2.2 HUVUDMÅL
Huvudmålet är att sammanställa ett högtalarsystem till ställningen Presence-Mobile.
Högtalarsystemet ska vara dolt inuti ställningen samt kunna få platts i den undre delen av ställningen
(se fig1).

Fig 1: Visar hur den undre delen i ställningen ser ut

Fig 1.2: Visar hur hela ställningen ser ut

2.3 PROJEKTMÅL
Målet är att modelera prototyplösningar på CAD. Dessa prototyper skall tillverakas och testas. Det
ska skickas CAD ritningar till Prophon då de ska tillverka högtalarna. När högtalarna är tillverkade så
testas dem på SMS.
Täckplåt och infästningar ska sammaställas på CAD och skickas ritningar till Kontal. Kontal ska
tillverka dessa protyper. Prototyperna skickas sedan till SMS för att testa dem.
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2.4 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR
Det som skall göras inom projektet är att vidareutveckla produkten. Det som skalla göras för att
vidareutveckla produkten är en process som är under rubrik 3.1 Designprocess (sida 4). Under denna
process så ska produkten undersökas och utvecklas med hjälp av olika verktyg. Det som skall uppnås
är en fungerande prototyp. Det ska även göras ritningar och inköpskalkyler. Målet är att efter
projektets slut ska företaget kunna tillverka den nya prototypen utan några större extraarbeten. Jag
har bestämt att jag ska göra olika koncept föra att senare välja ut det bästa konceptet. Föra att göra
dessa koncept behövs material. Materialet står uppdragsgivarent för kostnaden. Uppdragsgivaren
strå även för den information jag behöver. Högskolan står för det verktyg som behövs t.ex. CAD.

2.4.1 HÖGSKOLA DREKTIV
Examensarbete utförs på 8 veckor med 40 timmars arbete per vecka samt 2 veckkors rapport
skrivning och Powerpoint förberedelser. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng. Projektet ska
presenteras på Powerpoint och dokumenteras i en rapport. Rapport ska innehålla
tillverkningsritningar renderade bilder och sammanställningsritningar samt dokumentering om
processen.

2.4.2 UPPDRAGSGIVARE DIREKTIV
Företaget vill ha en utvecklad fungerande produkt. Slutresultatet ska användas och tillverkas i flera
exemplar. Prototypen ska vara så pass genomarbetad så företaget ska kunna fortsätta tillverka
produkten och gå med vinst. Med det behövs tillverkningsritningar och testning av prototyper.
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3. LÖSNINGSMETOD
3.1 METODER
Examensarbetet har genomförds med hjälp av designproses och dess metoder och verktyg. Analysen
har genomförds men hjälp av internetinformation litteratur och intervjuer med olika företag samt
frågeställningar internt i företaget SMS. Resultatet till arbetet blev tillverkningsritningar och
sammanställningsritningar, renderade bilder samt en riktig prototyp. Projektet har genomgående
handleds av Daniel Gustafsson från SMS, genom dialog, telefon, videosamtal och epost
kommunikation.

3.1.1 DESIGNPROCESS
Nedan redovisas den designprocess som har använd genom arbetets gång. Processen delas upp i
faser. Med hjälps av fasindelningen kan man strukturera upp projektet samt kontrolera om verktygen
har används i rätt ordning. Det används även som bocknings lista. Då man kan bocka av de moment
som har gjorts så man vet vilken fas man ligger på och med det vet man hur långt man har kommit i
projektet.
Fas 1.

Fas 2.

Fas 3.
Fas 4.

Fas 5.

Fas 6.
Fas 7.

Vision:
 Problemdefinition
 Mål
 Lösningsmetod
 Projektavgränsningar
 Tidsplanering
 Faktainsamling
Research:
 Marknasanalys
 Konkurrensanalys
 Funktionsanalys
 Kravspecifikation
 Designbrief
Ide:
 Idegeniering
Koncept
 Datorstöd
 Prototyp tillverkning
Val
 Test
 Prislista
Implementering
 Inköpskalkyl
Utvärdering:
 Dokumentering
 Kontrollering
 Rapport
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4. TEORETISK REFERENSRAM
4.1 VISION
En vision definierar uppgiften. Vad är det som ska utföras och vad är det uppsatta målet. Företaget
har en vision på hur deras nyutvecklade produkt ska vara. För att hjälpa förstärka visionen finns det
verktyg som problemanalys.

4.1.1 PROBLEMANALYS
Problemanalys är en dokumentation för att få kontroll på vad som är problemet inom projektet. På
så vis veta mer specifikaserat på vad som skall göras inom rimlig tid. En problemanalys är uppdelad i
olika rubriker för att kunna få en överblick på vad företaget har för specifika problem och mål.
4.1.1.1 PROBLEMDFINITION
Det är viktigt att identifiera och förtydliga designproblemet. Vad det är för uppgifter som behövs
göras för att uppnå målet. Här är det är viktigt att vara enig med uppdragsgivaren på vad som är
problemen och vad som ska uppnås.
4.1.1.2 MÅL
Uppgifterna som ska göras måste ha tydliga mätbara mål på det definierade problemet. Målet som
ska uppfylla det interna, samt kundens önskemål. Utan ett mål så vet man inte när man är klar.
Målet ska kunna kontrollerats om det har blivit uppfyllt.
4.1.1.3 LÖSNINGSMETOD
Det behövs en lösningsmetod för att genomföra ett projekt. Det ska beslutas på vilken uppsättning
av lösningsmetoder som anses behövas för att uppnå målet. Vissa lösningsmetoder kanske inte är
användningsbara då det måste väljas metoder som relaterar till problemet.
4.1.1.4 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR
Ett projekt ha vissa avgränsningar när det gäller resurser och tid. Dokumenterade avgränsningar görs
för att få en överblick på vad för ramar projektet ska hållas inom. Hur slutresultatet ska se ut inom en
rimlig tid. Vilka researcher som är tillgängliga och vad som är relevant för projektet.
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4.1.1.5 TIDSPLANERING
Ett projekt är alltid begränsat inom en tid. För att kunna disponera sin tid på ett bra sätt är det viktigt
att göra en tidsplan över projektet. I tidsplanen planerar de olika faserna i projektet, möten och
aktiviteter. Den horisontella axeln visar projektets tidsperiod och den vertikala vilka uppgifter och
deadlines som ska genomföras.(Se fig 2)

Fig 2: Exempel på tidsplan

4.1.2 FAKTAINSAMLING
En faktainsamling görs för att få in all nödvändig fakta och information som behövs för att kunna gå
vidare med projektet. Det är till för att få in de kunskaper som är relevant för att bemöta problemet.
Så som vad det finns för mätvärden, beräkningar, litteraturer, dialog med tillverkare och företag,
studera lagar m.m. Allt detta för att senare kunna sätta upp delmoment som skall göras under
projektet. Delmoment är en slaks frågeställning som ställs på produkten. Vad som skall behövas
tänkas igenom för att uppnå ett en bra produkt.

4.2 RESEARSCH
Researchen är den fas då det är dags att hämta in olika slags fakta och information som behövs för
projektet. Det är ett sätt att förstå de problem som finns på produkten. Samt hämta idéer på hur vad
som skall göras för att förbättra produkten. Research fasen görs med dialoger, intervjuer och
sökning på internet.

4.2.1 MARKNADSANALYS
En marknadsanalys görs för att finna de behov som finns på marknaden. Det är en analys på vad det
finns för andra befintliga kunder eller medarbetare. Det kan t.ex. vara identifiera marknadens behov,
drivkrafter och trender m.m. Marknadsanalys kan göras genom sökning på internet eller intervjuer
samt enkäter och formulär.

4.2.2 KONKURENSANALYS
Det är viktigt att veta vad det finns för konkurrenter och vad de har att erbjuda. Utifrån
konkurrenternas produkter kan det samlas idéer. Det kan också undersökas vad som skall behöva
göras för att den egna produkten ska sticka ut mer på marknaden.

4.2.3 FUNKTIONSANALYS
Funktionsanalys klassificerar de olika funktioner på en produkt. Huvudfunktion och delfunktioner.
Huvudfunktionen är den funktionen produkten är skapad för att uppfylla. Delfunktioner är funktioner
som hjälper till att skapa huvudfunktioner. Funktionerna delas upp e ett träd. Då kan man se på vilket
6

vis funktionerna ska åstekommas. Det är en bra metod att se vad för funktioner som är viktiga och
vad som leder till dessa funktioner. Stödfunktioner kan också delas in men dessa är inte obligatriska.
Stödfunktionernas är en funktion som stödjer en överordnad funktion. Syfte med stödfunktion är att
attrahera slutkunderna och skapa mer värde för produkten. (se Fig 2.2)

Fig 2.2: Exempel på funktionsträd

4.2.4 KRAVSPECIFIKATION
Kravspecifikation är uppdelat i olika krav: funktionskrav, kostnadskrav, produktionskrav,
dokumentationskrav och tidskrav.
Funktionskrav är ett verktyg som ska hjälpa styra hur produkten ska utformas baserande på vad för
kravs om ska uppnås. De krav som brukaren och producent ställer på produkten. Dokumentet funkar
som en checklista av utformning av olika koncept.
Kostnadskrav är de kostnader som krävs föra att genomföra arbeten inom projektet. De krav som
ställs på högskola och uppdragsgivare.
Produktionskrav är de kravs som ställs för att kunna genomföra arbeten för koncept.
Dokumentationskrav är dokumentationer som krävs från uppdragsgivare och handledare.
Tidskrav är kravet på den tid projektet ska genomföras.

4.2.5 DESIGNBRIEF
Designbrief är ett formulär som ska hjälpa rikta vilka mål som ska uppfyllas. Inom vilka ramar som
produkten ska hållas inom. En designbrief består av målgrupp, problemområde, krav, marknad och
mål. När dessa rubriker är ifyllda så vet man vilka ramar som produkten ska hållas inom.

4.3 IDE
Ide är den fas som man sätter sina idéer i rörelse. Meningen är att få fram idéer som senare ska
förbättras och arbetas vidare till ett koncept.

4.3.1 IDEGENIRERING
Ett kreativts sätt att sätta idéer på papper. Ett sätt att få igång hjärnana då man ska skissa ner de
idéer man har från de undersökningar och analyser som har gjorts. Syftet är att få ner så mycket olika
idéer och problem som möjligt. På det viset så kan det plockas enstaka idéer och göras ett slutlig bra
koncept.
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4.4 KONCEPT
Av de idéer som plockas fram samlas de idéer och vidareutvecklas till ett koncept. Konceptet visas
tydligare bild på hur den slutliga produkten kan se it.

4.4.1 DATORSTÖD
Dator baserade program är ett hjälpmedel o produktutvecklingsprocessen. Computer Aided Design
är ett datorverktyg som används inom produktdesign. I programmet kan man modulera, konstruera
och visualisera objekt tredimensionellt. På CAD ritas en produkt som gör det lättare och se produkten
proportioner. Det är även ett program där det kan framställas ritningar samt
sammanställningsritningar.

4.4.2 PROTOTYP TILLVERKNING
För att kunna testa och se koncept i verklighet kan det tillverkas prototyper. Det är viktigt att alla
ritningar och sammanställningar är noggrant kontrollerade så tillverkning inte blir fel. När tillverkning
är gjord och det fins en prototyp är det lättare att se vad som är bra och dåligt med produkten. Även
se vad som kan rättas till och bli bättre till slutprodukten.

4.5 VAL
Val av koncept är den fas då det är tid för att välja rätt prototyp. Då konceptet som är bäst för
marknaden och företaget ska väljas ut. För att kunna välja ute det bästa konceptet så behöver
prototyperna gå igenom tester och analyser.

4.5.1 TEST
Testanalyser bör göras på koncepten. Det är då det visas hur bra produkt anpassar sig till
verkligheten. Så som, om alla verktyg och objekt passar in i den miljön produkten utsätts för. Om
konstruktionen är rätt byggd och vad som kan förbättras. Genom tester så ser man vilket koncept
som fungerar bäst.

4.5.2 PRISLISTA
Prislista behövs för att se vilka koncept som är billigast respektive dyrast att tillverka. På så vis går det
överväga om något koncept är värt att välja.

4.6 IMPLEMENTERING
Implementering är den fas då prototypen måste kontroleras noggrant. Innan produkten kan sättas på
marknad. Då det behövs granskas om produkten kommer gå med vinst eller om den är för dyr.
Kostnaderna på produkten ska optimeras så företaget ska få så bra vinst som möjligt.

3.6.1 INKÖPSKALKYL
Inköpskalkyl är en kalkyl på vad för specifika delar som ska köpas in för att den nya produkten. Vad
för tillbehör som produkten behöver för den ska kunna tillvekas och sättas på marknad. En inköps
kalkyl tar hänsyn till en eller flera produkter. Det ingår inköpspriset och vilka produkter som skall
köpas in.
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5. EMPIRI
5.1 VISION
Här presenteras och redovisas de verktyg som har används inom visonsdelen. Vilket är hur
planeringen och strukturen ser ut för arbetet. Problemdefinitinen, målet, lösningsmetod och
projektavgränsningar presenteras under inledningen i rapporten (se rubrik 2. SYFTE).

5.1.1 TIDSPLAN
Med samband av designprocessen konstruerades även projektplan. Projektplanen är utformad efter
designprocessen. Processen är uppdelad i 7 olika faser. Under varje fas ska det göras olika aktiviteter.
Dessa aktiviteter görs under en schemalagd tid. Det redovisas på en tidsplanen (se Bilaga 1).

5.1.2 FAKTAINSAMLING
Beskrivning av den nuvarande prototypen.
Produkten SMS Presence-Mobile (se Fig 3) är ett golvstativ på hjul. På stativet kan det monteras fast
en skärm. Prototypen har börjat att utvecklas (se Fig 4). Den har idag en soundbar som är placerad i
den undre delen av stativet. Soundbaren hänger med hjälp av skruv på två plåtar som är monterad
på den inre sidan av stativet (se Fig 5). En förstärkare är fastskruvat på den bakre sidan av
soundbaren. Det är många sladdar som leder ut ur stativet. Ljudsladd, sladd föra att driva mekaniken,
strömsladd till försärkaren samt strömsladd till skärm.

Fig 3: Produkter fram

Fig 4: Soundbar

Fig 5: Upphängning
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Produktutvecklings moment
Efter att samlat in fakta av den tidigare prototypen så kan man planera moment som skall göras.
Eftersom produkten kommer bestå av olika delar så har delarna delats in i olika delmoment.
1
2
3
4

Högtalarsystems: Högtalare ska monteras i ställningen.
Täckplåt: Täckplåtarna är de plåtar som ska täcka högtalarna samt innehållet i stativet.
Stativ: Hela stativet i helhet.
Infästnings: De infästningar som högtalare som ska kunna monteras på samt de infästningar
som täckplåtarna ska monteras fast på.

5.1.2.1 DELMOMENT
o Högtalare + Högtalarsystem
 På vilka vis kan högtalare stoleken optimeras
 På vilka sätt kan högtalare byggas
 På vilka sätt fungerar högtalare
 På vilka sätt kan högtalarsystemet kopplas
 På vilka sätt kopplas skärm, dator och högtalare ihop
 Ska bas låda finnas, om det ska finnas hur stor
o Täckplåt + Presence cover plate
 På vilka sätt ska plåten se ut beroende på hur högtalare kommer se ut
 Ska det finnas flera plåtar eller en plåt
 Går det optimera hålinfästningen till plåten
 På vilket sätt ska plåten dölja högtalaren
o Stativ
 Ska det finnas olika slacks av grenuttag: el, skärm, ljud
 Ska det finnas volymregel, om ja hur och var ska den finnas
o Infästningar
 Går det att optimera infästningar till högtalare
Tillverkning
En dialogisk genomgång på vad det fins för maskiner på tillverkningsfabriken Kontal.
Resurser – Kontal AB:
Plåtverkstad – Svetsning, bockning
Mekanisk verkstad – Lastsäkring och fräsning
Lackering – Finn tillgängligt i verkstaden
Montering – Görs i SMS Nackas verkstad
Skruvar – Skickas med beställning
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5.2 RESEARSCH
En research behövs göras för att ta reda på det fakta och information som behövas till produkten.
Fakta och information hämtades med internet och genom intervjuer. Det är information som ska
hjälpa att idegenerera samt göra koncept.

5.2.1 MARKNADSANALYS
En marknadsundersökning gjordes på vad det finns för olika högtalare och högtalarsystem samt hur
de funkar. Detta gjordes med hjälp av internet och besök på butiker.
De märken som hittades på internet är:












Philips
Samsung
LG
PEAQ
Harman/Kordon
JBL Cinema
Canton
Panasonic
Yamaha
Andersson
Logitech

Utifrån marknadsanalysen kunde det visas hur högtalarsystem funkar och vad för olika
specifikationer det fins för systemen.
Intervjuer gjordes även i butiker, Hifi Klubben och Hifi Kit. Dessa butiker säljer högkvalificerade
högtalare. Hifi Klubben säljer allt inom högtalare, förstärkare, högtalare, sladdar soulbars mm.
Hifi Kit säljer högtalare samt att de säljer tillbehör och delar till högtalare för att bygga sin egna
högtalare. Dessa två butiker är specialister när det gäller ljud, då de är bra källor att intervjua.
Dokumentation om marknadsundersökning och intervjuer (se Bilaga 3).

5.2.2 KONKURENSANALYS
Information om konkurrenter samlades genom internet på konkurrenternas hemsidor. Det insamlade
informationen om konkurrentens produkter som liknar produkten SMS Presence-Mobile
dokumenterades kort (se Bilaga 4).
SMS konkurrenter är:








Peerless
Cheif Mfg
Vogels
Unicol
Smart Metal Solutions
Audipack
Multibrackets
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Den mest intressanta konkurrenten det smalandes idéer ifrån är Audiopack. Det är bara Audiopack
som har ett liknande stativ (se Bilaga 4.2). De har även ett tilläggs system med soundbar (se Bilaga
4.3). Stödplåtar åt soulbaren snoddes det idéer.

5.2.3 DESIGNBRIEF
En Designbrief utformades efter de krav som produkten ställs med. Designbrief uppgift är att få en
överblick på hur den nya produkten ska designas. Designbrief visas nedan.

Målgrupp
Målgruppen är kontorsfolk. Detta stativ är menat för att befinna sig vid konferens samtal. Då folket
är vuxet folk d.v.s. ungefär 22 år till 60. Då det måste tänkas på att alla inte är unga och inte är så
vana med nyteknik. Då blir det viktigt att tänka på att installationen ska vara så lätt som möjligt. Det
blir också viktigt att högtalarna ska vara lätt att använda. Målgruppen befinner sig i organisationer
och företag. D.v.s. att det är organisationer och företag som köper hem produkten. Då kan man
tänka på att det ska vara kvalitet och funka bra för ett bra pris.

Problemområde
Problemet är att dagens stativ inte har högtalare. Högtalare ska finnas för det ska finnas bra ljud när
man t.ex. presanterar något, eller har telefonmöte. Då det behöver testats och undersökas vilka
högtalare som passar bäst till stativet samt om högtalare är onödigt för bra för målgruppen.
Högtalarna behöver stå på något. Då det också är ett problem hur infästningarna ska se ut till
högtalarens position.

Krav







Framhäva bra ljud
Inte skaka och vibrera
Täckplåten ska sitta på platts
Lätt att montera
Billig tillverkning
Inte för komplicerat system

Marknad
Marknaden är organisationer och företag.
Det här 6 stycken konkurrenter finns:








Peerless
Cheif Mfg
Vogels
Unicol
Smart Metal Solutions
Audipack
Multibrackets

Den ända konkurrenten som har en likande lösning är Audipack. De har sina egna soundbar de säljer
som man ska kunna monter i stativet. Denna konkurrent gäller det att vara bättre än och samtidigt
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hämta inspiration och idéer. De andra konkurrenterna har inte liknande lösning men liknande stativ.
De kan också tas idéer på olika lösningar de har och inspiration från dessa konkurrenter.

Mål
Projektets mål är att CAD ‘a olika lösningar och åtminstone få två lösningar till riktigt prototyp.
Produkterna(högtalarna) kommer göras av ett företag vid namn Prophon. Företagen säljer olika delar
till högtalare samt så gör de sina egna. Så de olika varianterna av högtalare ska CAD ‘as och sen ska
ritningarna på CAD ‘en skickas in till Prophon så får de tillverka produkten. Täckplåt och upphängning
kommer bara kunna göras på CAD.

5.2.4 KRAVSPESIFIKATION
En kravspecifikation dokumenteraden för att se vilka ramar projektet ska hålla sig inom samt se vad
för krav som ställs på: funktionen, kostnaden, produktionen mm. Kravspecifikationen finns
dokumenterat på sida 14.
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Funktionskrav:
Om företaget skall lyckas introducera ett nytt utveklatt produkt på marknaden av Presence-serien
bör den vara konkurrentkraftig. Det vill säga konstruktionen ska helst vara noggrann och billig.
o

o

o

o

Högtalare + Högtalarsystem
 Ska inte vara för dyrt att tillverka/köpa in
 Högtalarna ska kunna leverera ett bra högt ljud
 Ska kunna få platts i stativ
 Ska vara lätt för användarna att koppla och förstå systemet.
Täckplåt + Presence cover plate
 Plåtar ska vara lättmonterat
 Plåtar ska inte förstöra ljudvåger
 Inte för avancerade plåtar så tillverkningen blir dyr
 Ska vara stabil
Infästningar
 Ska vara lätt att montera
 Inte för komplicerad form så tillverkning blir dyr
 Ska vara stabila
Stativ
 Ska ej vibrera av ljudet

Kostnadskrav:
Arbetsplatts, lokaler, datorer och övrig utrustning för projektet. Finns tillgängligt i Smart Media
Solutions i Nacka och i eget hem liggandes i Huddinge.
Mälardalens högskola tillhandahåller Datorprogram SollidWorks.
Smart Media Solutions tillhandahåller kostnad från att beställa högtalarsystem och tillverkning av
infästningar, täckplåt.
Produktionskrav:
Verksamhet äger rum i Nacka men tillverknings verksamhet äger rum i Kroatien. Högtalartillverkare
Prophon äger rum i Täby
Dokumentationskrav:
 Problemdefinition ska dokumenteras
 Research, Marknadsanalys, konkurrensanalys ska dokumenteras
 Ide generering ska dokumenteras
 Högtalare ska CAD/ritas och dokumenteras.
 Täckplåt ska CAD/ritas och dokumenteras.
 Infästningar ska CAD/ritas och dokumenteras.
 Extra tillbehör ska lätt ritas på CAD och dokumenteras.
 Tester av högtalare, täckplåt och infästning ska dokumenteras.

Tidskrav:
Projektraport ska sammanställas till måndag 1/6. Projekt redovisning till 10/6.
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5.2.5 FUNKTIONSANALYS
Funktionser har delats in i två träd. Ett träd för stativet och ett för högtalarsystemet. Funktionsträdet
för stativet visar hur stativet är uppbyggt. Funktionsträdet för högtalarsystemet visar på vilka sett ett
högtalarsystem funkar och vilka komponenter som kan tänkas behöva användas. Trädet innehåller
huvudfunktion, delfunktioner, underfunktioner och stödfunktioner. Med hjälp av att gör
funktionsträd (se Fig 6 & 7) får man en bra överblick på de stöd och funktioner som behövs till
produkten. Detta hjälper även till idegenireringen.

Fig 6: Funktionsträd på stativ
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Fig 7: Funktionsanalys på Högtalarsystem
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5.3 IDE
Idegenireringen utgår från research och funktionsanalysen. Det är utifrån dessa analyser som idéer
kan flöda. Utifrån de funktionskrav som ställts så gjordes det ritningsblad på hur
installationssystemet från dator till skärm och förstärkare kan se ut (se Bilaga 5).
Även skisser på hur stativ, stödplåtar och högtalare gjordes. Olika idéer på hur det hela systemet kan
se ut (se Bilaga 5.1). Samt hur de olika monteringsfunktionera kan se ut (se Bilaga 5.2). Skisser är
bara för att få ut de idéer som finns. Sedan ska dessa idéer genomarbetas till koncept.

5.4 KONCEPT
Det är fyra koncepten som redovisas. De fyra koncepten illustrerades i CAD. Det finns även en lista
på de komponenter som kommer behövas i konstruktionen. Observera att plåtarna kommer täckas
över med högtalarduk för att dölja högtalarna.
Koncept 1 – Soundbar
2
1

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Täckplåt
Soundbar
Undre täckplåt
Plåt- upphängning
Förstärkare 2.0
Stödplåt-soundbar
Grenuttag

Fig 8: Soundbar koncept fram

4
5

5

4

6
6

7

Fig 9: Soundbar koncept bak
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Koncept 2 – Högtalarlåda
1

2

3

Fig10: Högtalarlåda fram

4
5

6

Fig 11: Högtalarlåda bak

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Täckplåt
Högtalarlåda
Undre täckplåt
Grenuttag
Plåt-upphängning
Förstärkare 2.0
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Koncept 3 – Soundbar med bas låda

1

2

3
4
4

Fig 12: Soundbar/baslåda fram

6

5
6

7
7

Fig 13: Soundbar/baslåda bak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8
0

Täckplåt
Soundbar
Baslåda
Undre täckplåt
Förstärkare 2.1
Plåt-upphängning
Stödplåt-soundbar
Grenuttag
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Koncept 4 – Soundbar med bas låda - Slutsteg

2
1
2
3

Fig 14: Soundbar/baslåda-slutsteg fram

4
4

5

5
6

6

7

8
Fig 15: Soundbar/baslåda-slutsteg bak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Täckplåt
Soundbar
Undre täckplåt
Förstärkare 2.1
Plåt upphängning
Stödplåt-soundbar
Baslåda-slutsteg
Grenuttag
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5.5.1 KONSTRUKTION
Nedan beskrivs de delar som ingår i konstruktionen. De olika modulerna är baserade på bockade
plåtar, skruvar, magnet och klickfesten.
Undre och övre täckplåt
Övre täckplåt (se Fig 16 & 17) har hål i sig för att ljudvågar inte ska blokeras. Det finns även runt hål
för att plasera en volyreglator. Den övre täckplåt monteras fast med hjälp av klickfunktion. Den
unrde och övre täckplåt till högtalarlåda och soundbar med baslåda monteras ihop med hjål av
fastskilning (se Fig 18).Täckplåtar för endast soundbar (se Fig 19) monteras övre täckplåt med hjälp
av klickfunktion. Den undre täckplåt monteras fast med hjälp av magnet.
Volymregel hål

Högtalarduk
Klickfunktion

FIG 16: Täckplåt till soundbar/bas låda

Fig 18: Fastkilning

Fig 17: Täckplåt till högtalarlåda

Magnet

Fig 19: Täckplåt till soundbar
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Stödplåt
Stödplåt är till de koncepten med soundbar. Stödplåtarna skruvas fast i stativ och är för att
soundbaren ska kunna monteras på rätt platts. Soundbaren vilar på stödplåta istället för att hänga,
på så vis behövs inte skruvar. Stödplåt till koncept soundbar med bas låda (se Fig 20) har inte någon
magnet eller klickfunktion då täckplåtarna kilas fast med varandra. Stödplåt till koncept soundbar
(se Fig 21) har klickfunktion för övre täckplåt samt magnet för undre täckplåt.

Soundbar vilar på

Klickfunktion

Fig 20: Stödplåt till soundbar med baslåda

Magnet
Fig 21: Stödplåt till soundbar

Plåt upphängning
Plåten (se Fig 22) skruvas fast på stativet. Plåten är för att montera fast täckplåtarna. Täckplåtarna
monteras fast med hjälp av klickfunktion.

Klickfunktion

Fig 22: Plåt upphängning

För att se assambly ritning på alla komponenter (se Bilaga 6).
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Högtalarlåda
Högtalarlåda består av två deskanter och två mellanregister. Lådan fyller ut den mesta platts i
stativet för att få så stor volym som möjligt. Desto större volym i en låda desto bättre ljud blir det.
Baktill finns det terminaler för att kunna koppla in ljudkablar.

Terminal

Fig 23: Högtalarlåda fram

Fig 24: Högtalarlåda bak

För att se ritning till högtalarbox (se Bilaga 6.1).

Förstärkare 2.0
Mini förstärkare kommer placeras uppe på högtalarlådan. 2.0 förstärkare betyder att förstärkaren
kan koppas ihop med två högtalare.

Fig 25: Mini Förstärkare 2.0

Grenuttag
Grenuttag finns för att det ska vara mindre trassel vid sladd utgången av stativet. Kopplas allt i
stativet kommer det bara var en slatt som går ut ur stativet. På speaker box kommer grenuttag
placeras på boxen. Koncept med soundbar eller soundbar med baslåda så placeras den bredvid
baslådan eller under soundbaren.

Fig 26: Grenuttag
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Baslåda – slutsteg
Baslådan består av ett basregister och ett inbyggt slutsteg. Slutsteget kopplas direkt till högtalaren,
även måste slutsteget ha receiver eller en 2.1 förstärkare. På det inbyggda slutsteget kan man ställa
in basvolym och vilken frekvens ljudet ska ha. På så vis kan man uppnå det ultimata ljudet/ basen.
Slutsteg

Fig 27: Baslåda/slutsteg fram

Fig 28: Baslåda/slutsteg bak

Baslåda
Består av ett basregister och på baksidan en terminal för att koppla ljudkablar. Baslådan behöver en
2.1 förstärkare.
Terminal

Fig 29: Baslåda fram

Fig 30: Baslåda bak

För att se alla ritnignar till baslådorna (se Bilaga 6.2).
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Soundbar
Soundbar ska placeras ovanför baslåda eller så placeras det bara en sounbar utan baslåda. En
soundbar är för att genirera högra ljud än en tv. Sounbar består av fyra små högtalare och behöver
en 2.0 förstärkare

Fig 31: Soundbar

Förstärkare 2.1
2.1 förstärkare är till för de koncept som har soundbar med baslåda. 2.1 betyder två högtalare och en
bas. En 2.0 förstärkare går inte använda för den har bara två utgångar. Problem med små 2.1
förstärkare är att dem är ovanliga och svåra att hitta. Förstärkaren kommer att skruvas fast på
soundbarens baksida för att få platts.

Fig 32: Förstärkare 2.1

Förstärkare 2.0
2.0 förstärkare är till soundbar då soundbar behöver två ingångar vilket en 2.0 förstärkare har.
Förstärkaren kommer att skruvas fast på soundbarens baksida för att få platts.

Fig 33: Förstärkare 2.0
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5.4.2 PROTOTYP TILLVERKNING
Under process så var det svårt att få kontakt med Prophone. Vilket ledde till att högtalarna som ska
tillverkas inte kommer bli klara i tid. På grund av detta gjordes högtalarlådorna på egen hand
förutom soundbaren som SMS redan hade. För att se process av tillverkning av högtalare
(se Bilaga 7).
Tillverkning av bockadeplåtar gjordes av Kontal.

5.5 VAL
Utav alla fyra koncept så måste koncepten bedömmas. Vilka funktioner som funkade bra och dåligt.
Vilka av de koncept som anpassar sig bäst och som skulle tänkas vara bäst som slutprodukt.
Av all fyra koncept så ser framsidan på stativet ut på två olika sätt (se Fig 34 & 35).

Fig 34: Koncept med högtalarlåda eller
soundbar med baslåda

Fig 35: Koncept med soundbar
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5.5.1 TEST
Test gjordes av varje koncept för att se vilken som har bäst ljud, vilka plåtar som passar bäst och hur
allt i helhet ser ut och anpassar sig till stativet. Utifrån de tester som koncepten går igenom så
uppkomer det problem. De fel som hittas på konceptet ska förbättras o ge en bästa möjliga
slutprototyp.
De test som gjordes är:





Hur pass bra ljudet är
Om stativ vibrerar
Om volymreglering funkar
Om komponenter passar in på platts

Ljudtest
1. Det bästa ljudet levererar högtalarlådan. Den levererade ett rent ljud med en någorlunda
bas.
2. Soundbar med baslåda leverade också et bra ljud. Inte lika rent som högtalarlådan men med
en tyngre bas.
3. Soundbar och baslåda med inbyggt slutsteg. Laverade likadant ljud som baslåda utan
slutsteg. Men denna baslåda kunde basen höjas till ett bra tungt ljud. Till och med över den
gränsen så det börjar låta dåligt och stativ börja vibrera.
4. Koncept med bara soundbar lät ljudet klent och det var inget djup i ljudet.
Vibration
Stativ börjar bara vibrera av baslåda med inbyggt slutsteg. Höjdes basen för mycket så vibrerade
stativet.
Volymreglering
Volymreglering funkade bra till hötalarsystemet. Dock så låg den väldigt lågt ner på stativet vilket
gjorde att man var tvungen att bocka sig ner för att reglera volymen, alltså dålig ergonomi. Så till
nästa tillverkning så behövs det tänkas igenom på var volymreglatorn ska vara för vara mer
ergonomisk. Att installera volymreglatorn (se Fig 36 & 27) var också tidskrävande och behövdes en
manual. Funkade även bara till 2.0 förstärka. re.

Fig 36: Volymregel

Fig 37: Installation av volymregel
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Komponenter passar
Alla komponenter passar in perfekt på sina platser förutom den övre täckplåten till högtalarlådan och
soundbar med baslåda. Den övre täckplåten var några mm för hög vilket gjorde att den undre
täckplåten pressades lite snett (se Fig 38). Detta måste då ritas om på ritningen till nästa tillverkning.

Fig 38: Undre täckplåt som pressas

5.5.2 PRISLISTA
En lätt prislista för varje högtalarsystem görs för att se hur pass mycket systemen skiljer i pris. Mer
noggrannare kalkyl på prislistan kommer i nästa rubrik Implementering.





Högtalarlåda: 900-1400 kr. Prisskillnaden är beroende på vilket förstärkare som köps.
Baslåda: 600 kr
Baslåda med slutsteg: 835 kr
Soundbar 1000 kr
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6. RESULTAT
Nedan presenteras det slutlika prototypen i form av renderade CAD bilder. Ritningar för täckplåt
(se Bilaga 9). Ritningar för högtalarlåda (se Bilaga 9.1). Resultat blev koncept nr 2. Koncept nr 2
redovisas o presenteras under rubrik (4.5 KONCPET). Där framgår det beskrivning på vilka
komponenter som tillhör koncept nr 2. Samt hur komponenterna funkar.

Volymregel

Högtalarduk

Fig 39: Dimetrisk vy framifrån

Fig 40: Framifrån med täckplåtar

Fig 41: Framifrån utan täckplåtar
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Fig 42: Dimetrisk vy bakifrån

Förstärkare 2.0

Grenuttag

Fig 43: Bakifrån utan täckplåtar
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Fig 44: Klickfunktion med täckplåt

Bockning

Fig 45: Upphängningsplåt skruvas fast i stativ.
Stativet har gängat hål

Fig 46: Täckplåt bakifrån. Bockad för att
spänna fast högtalarduk.
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6.1 FORMSPRÅK
Formen och utseendet på täckplåtarna ska smälta in i stativet. Då det inte ska sticka ut på något vis
så det märks av. Täckplåten för högtalare är täckt med en högtalarduk vilket ska dölja högtalarna.
Eftersom duken är mörk är undre täckplåt färgad en mörk färg. Vilket gör att den smälter in i
benstativet och högtalarduken.

6.2 MONTERING
Montering av plåtar är med ett simpelt monteringsverktyg, vilket är klick funktion. Samt att den
undre plåten kilas fast i den övre täckplåten. På så vis undviks skruvar som kostar pengar och tid. För
att kunden ska kunna öppna täckplåt så är klickfunktion en bra altarnativ.
Högtalarlåda behöver inga stödplåtar vilket minskar kostnaden för tillverkning. De plåtar som behövs
tillverkas är täckplåtarna och upphängningsplåten som täckplåt monteras fast på.

6.3 ANPASSING
Eftersom stativet används till konferenser och liknande event så behövs inte ljudet vara ett ultimat
ljud. Därför koncept med högtalarlåda valdes. Högtalarlådan har inte lika djup bas som koncept med
baslåda. Men i konferens sammanhang så behövs inte än så tung bas. Högtalarlådan genererade ett
rent ljud med en grundlig bas. Samt att det är det enklaste systemet att installera och det billigaste.
Volymreglatorn funkade även bara till högtalarlådan eller till bara soundbar. Volymreglatorn kan inte
kopplas till 2.1 systemet. Vilket sätter högre värde på högtalarlådan. Volymreglatorn finns för att det
ska vara lätt tillgängligt att reglera ljudet, då man inte alltid måste gå in på datorn och reglera eller in
i stativet. Volymreglatorn sitter högre upp på stativet för att brukaren ska slippa huka sig ner. Ett
tänkande på ergonomin.

6.4 MATERIAL
Det material som högtalare ska tillverkas i är plywood. Plywood är ett tyngt material som är bra när
det gäller att generera ljud. Om högtalare tillverkas med plywood behövs även inte tjockleken på
planket vara så värst tjock vilket spara på den inre volymen i högtalarlådan.
De fakta har tagits från länk:
http://www.drkrupp.se/hifi/box_ladmaterial.html
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6.5 IMPLEMENTERING
För att produkten ska kunna tillverkas så behövs fakta om hur produkten ska tillverkas samt på vad
som skall köpas för att göra produkten.
Eftersom koncept gjordes dels av Kontal och i egen verkstad så finns det ritningar som behövs för att
tillverka produkten. Kontal ha de verktyg som behövs för att tillverka de plåtar till produkten. De har
även verktyg att tillverka högtalarlådan. Detta gör att SMS kan tillverka allt detta själva. Det som
behövs är en inköpskalkyl på vad som behövs till högtalarna samt manual av montering av högtalare.

6.5.1 INKÖPSKALKYL
Inköpskalkyl för soundbar och baslådor (se Bilaga 10). Inköpskalkyl för högtalarlåda (se Fig 47).

Fig 47: Inköpskalkyl högtalarlåda
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7. ANALYS
7.1 MOMENT
Nedan utvärderas de moment som skulle göras under projektets gång. De delmoment som har gjorts
är bockade.
 Högtalare + Högtalarsystem
1. På vilka vis kan högtalare stoleken optimeras
2. På vilka sätt kan högtalare byggas
3. På vilka sätt fungerar högtalare
4. På vilka sätt kan högtalarsystemet kopplas
5. På vilka sätt kopplas skärm, dator och högtalare ihop
6. Ska bas låda finnas, om det ska finnas hur stor
 Täckplåt + Presence cover plate
1. På vilka sätt ska plåten se ut beroende på hur högtalare kommer se ut
2. Ska det finnas flera plåtar eller en plåt
3. Går det optimera hålinfästningen till plåten
 Stativ
1. Ska det finnas olika slacks av grenuttag: el, skärm, ljud
2. Ska det finnas volymregel, om ja hur och var ska den finnas
 Infästningar
1. Går det att optimera infästningar till högtalare

Högtalare + Högtalarsystem
1. Högtalare byggdes till så stor möjlig volym som möjligt. Detta för att optimera ljud.
Högtalarlådans volym optimerades är till den gränsen så det får platts mini förstärkare och
grenuttag uppepå lådan.
2. Olika idéer och koncept skissadess för hur högtalarsystemet kan se ut. Dessa idéer testades
och resulterades att ett system antogs vara det bästa.
3. En intervju med personal på Hifi Kit gjordes för att förstå högtalare och hur högtalarsystem
fungerar och hur de kan byggas. Vad för komponenter som behövs för att ett högtalarsystem
ska funka samt vilka komponenter som passar bäst med varandra.
4. Intervjuen på Hifi Kit förklarade hur högtalare funkar. Gav goda kunskaper om hela högtalare.
5. Intervju med personal på Hifi klubben gjordes. Kunskap om hur olika sladdar funkar samt på
hur de kopplas i systemet.
6. Två olika baslådor koncepttillverkades och undersöktes. Gav bra kunskap om hur stor bas
som behövs
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Täckplåt
1. Detta undersöktes på CAD. På var hålen för ljudet ska gå igenom.
2. Detta skissade ner på idegenereringen. Eftersom det ska fästas högtalarduk på täckplåt så
behövdes det två täckplåtar. Då en täckplåt måste vara bockad på varje sida för att duken
ska kunna bli fastspänd (se Fig 48).

3. Hålinfästningar till plåt undersöktes på CAD. Då det behövdes kusteras några millimetrar för
att passa in i stativet.

Fig 48: Fastspänning av högtalarduk

Stativ
1. Grenuttag för el finns för att slippa trassel. Fins bara en sladd för ljud eller bild. Då det bara
behövs kopplas en ljudkabel till förstärkare eller en HDMI kabel till TV. Detta undersöktes
under idegenereringen. På hur system kopplas ihop.
2. Volymregulator testades på koncept. Dock behövdes volymreglatorn flyttas till en platts
högre upp.
Infästningar
1. Upphängningsplåt optimerades på CAD. Då den ska ge utrymme för högtalarlåda samt inte
slösa på onödigt material.
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7.2 KRAV
Utifrån de moments som har gjords har de funktionskrav som ställts på produkten uppfyllds.
 Högtalare + Högtalarsystem
1. Ska inte vara för dyrt att tillverka/köpa in
2. Högtalarna ska kunna leverera ett bra högt ljud
3. Ska kunna få platts i stativ
4. Ska vara lätt för användarna att koppla och förstå systemet.
 Täckplåt + Presence cover plate
1. Plåtar ska vara lättmonterat
2. Plåtar ska inte förstöra ljudvåger
3. Inte för avancerade plåtar så tillverkningen blir dyr
4. Ska vara stabil
 Infästningar
1. Ska vara lätt att montera
2. Inte för komplicerad form så tillverkning blir dyr
3. Ska vara stabila
 Stativ
1. Ska ej vibrera av ljudet

Högtalare + Högtalarsystem
1. Det koncept som har valts är det billigaste. Då det inte behöver några stödplåtar. Samt är
högtalarklådan den billigaste att tillverka av de alla koncepten.
2. Högtalarlådan är det koncept som har störst volym. På så vis blir det ett bra och högt ljud.
Högtalarna är även anpassade till den volym som högtalarlådan är. Då optimeras den
effektivaste ljud som kan åstekommas.
3. Högtalarlådan är byggd så den får platts i stativet.
4. Av de koncept som gjordes så är högtalarlådana den det lättaste systemet att koppla ihop.
Då det inte behövdes extra funktioner till förstärkare eller och flera utgångar som kan
förvirra användaren.
Täckplåt
1. Plåten monteras med hjälp av klickfunktion. Samt att den undre plåt kilas fast i övre plåt. På
så vis undviks montering med skruv och då blir det ett effektiv och lätt sätt att montera
täckplåtarna.
2. Täckplåtarna har stora hål i sig så plåten inte stör ljudvågarna.
3. Plåtarna är standardiserade plåtar som anpassar sig till de andra plåtar som finns på stativ.
Det behövs två plåtar, övre och undre plåt för övre plåt spänner fast högtalarduken. Plåten
tillverkas med hjälp av laser skärning och bockning.
4. Med hjälp av klickfunktion och kilning så sitter plåtarna på sin platts. Det blir inget skrammel
när man flyttar stativet.
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Infästningar
1. Upphängningsplåten skruvas fast i stativet med två skruvar. Lättillgängligt när den skruvas
fast i stativet.
2. Uppläggningsplåten skärs ut och bockas. Ingen stor process.
3. Upphängningsplåten skruvas fast i stativ. Vilket gör den väldigt stabilt.
Stativ
1. Ljudet är så pass optimerat så stativ inte vibrerar.

7.3 JÄMNFÖRELSE
Det som har förbättras från den tidigare produkten till den nya produkten är hur ljudet genereras.
Den tidigare produkten hade inget ljudsystem vilket betydde att ljudet kom från datorn eller en
extern ljudsystem som installerats. Detta betyder att det blir en enklare installation av produkten för
att ljudinstallationen redan är inbyggt. Samt att produkten generar ett bra ljud. Produkten är
anpassat för att använda till konferensrum eller likande rum som inte är för stora. Detta
högtalarssystem som skall byggas in i produkten kommer öka produktens attraktivitet för en liten
kostnad.
Konkurerande produkter är golvställningen från Audipack. Men denna konkurerande produkt ingår
det bara en soundbar. Soundbar generar inget bra djup i ljudet. Det vill säga att den generar sämre
ljud än den högtalarlådan som skall finnas i precense mobil.
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
8.1 SLUTSATSER
Målet med detta projekt var att vidareutveckla och sammanställa ett högtalarsystem till ställningen
Presence-Mobile. Målet med detta examensarbete var att modelera prototyplösningar på CAD.
Dessa prototyper skall tillverakas och testas. När högtalarna är tillverkade så testar vi dem på SMS.
Täckplåt och infästningar skulle moduleras på CAD och skickas ritningar till Kontal.
Resultat som redovisas i denna rapport grundar sig på designprocessen. Där görs en grundlig
problemanalys och research så man får en tydlig kartbild på vad som behövs göras innan
utvecklingsarbetet. Många konceptlösningar sattes på test och granskades vilket understryker att ett
väl kvantiserad konceptval har tagits som slutresultat.
Fokus lades på produktens funktion och kostnad. Då det vill ha så bra kvalitet till minsta möjliga
kostnad. Minerade kostnader som färre skruvar och mindre användning av material.
Funktionsanalyser gav till stor hjälp på hur högtalarsystem funkar. Från intervju samlades mycket
kunskap om hur högtalare funkar. Det resulterar till att de högtalarkoncept som gjordes var
optimerad för bästa möjliga kvalitet.
Eftersom denna modul har testats och ritningar har gjord så kan denna prototyp sättas till
produktion.

8.2 REKOMMENDATIONER
Innan detta projekt var det tänkt att högtalare skulle köpas in från Prophon. Eftersom högtalare
gjorde på egenverkstad rekommenderats det att högtalarlådan ska tillverkas på Kontal. Eftersom
Kontal har fräsmaskin så går det fräsa ut hötalarlådans delar. Om det görs en ritning på hur alla delar
ska fräsas kan Kontal fräsa dem och sicka delar till SMS. SMS monterar ihop dessa delar men de
högtalare komponenter som behövs. Högtalarkomponenter som behövs är de som fins på
inköpskalkylen.
På detta vis så sparar det kostnader.
Det behövs även en manual som visar hur högtalarsystem kopplas samman o högtalarlådan
(se Bilaga 11).
Det behövs även manual för installation av volymregel (se Bilaga 11.1).
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