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Abstract 

i 

Abstract 

This report presents a thesis carried out on behalf of the company SVIA AB (Svensk 

Industriautomation AB). The work was performed by two students at Jönköping 

University in the field of Mechanical Engineering, Product Development and Design. 

The task carried out by SVIA aimed at reducing the cost of an already existing product. 

Cost reduction and making the production process more effective is a natural course for 

manufacturing industries. When working with cost reduction factors such as Cost of 

material, assembly- and resource-efficiency are essential for a successful improvement. 

The task carried out by SVIA focused firstly on reducing the time for assembly for an 

existing product and secondly the cost of material. The product which was treated in 

this thesis was SVIA:s maneuver panel, ManFlex, which is used for robot operations. 

The work followed a well established time plan which involved elements from Cooper’s 

stage gate model with the exception that the development process was done on an 

already existing product. Some key elements from the model were therefore 

overlooked. 

The work started with a research phase which aimed at finding key aspects of the 

product such as customer requirements, the cost of individual parts and assembly 

operations and also finding out the cost of various manufacturing process carried out 

by the subcontractor. The research phase involved, among other things, interviews, a 

study of literature and a field trip. Parameters found during the research phase were 

later used to generate concepts for a new version of ManFlex. During the concepts 

phase a morphological matrix were used to generate as many concepts as possible 

which aimed at reducing the cost. Selection of the final concept was made in 

consultation with SVIA. 

 

The final concept demonstrated small esthetic changes but focused on making the 

assembly process easier by reducing the amount of unique screws, moving screw 

operations out from the product and also reducing the total weight of the panel by 

reducing the amount of material used. After completed work the students delivered a 

design proposal of a new ManFlex with reduced costs. The design were prepared in a 

CAD-software and production documents such as drawings, DWG-, DXF- and 

parasolid-files were also created, allowing the company to produce a prototype. 
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Sammanfattning 

Rapporten presenterar ett examensarbete som genomförts på uppdrag av företaget 

SVIA AB (Svensk Industriautomation AB). Examensarbetet har utförts av två studenter 

på Jönköpings Tekniska Högskola inom Maskinteknik, Produktutveckling och Design. 

Uppdraget som utfärdades av SVIA syftade till att utföra en kostnadsreduktion av en 

redan befintlig produkt.   

Kostnadsreduktion och effektivisering är ett naturligt inslag hos tillverkande industrier. 

Direkta materialkostnader, ledtid och resursutnyttjande är viktiga element vid sådant 

arbete. Uppdraget som står beskrivet i rapporten handlar främst om att reducera 

monteringstiden och sedan den direkta materialkostnaden. Den produkt som behandlas 

är SVIA:s egenkonstruerade manöverpanel, ManFlex, som används vid robotdrift.  

Arbetet följde en välarbetad tidsplan som har inslag från Cooper’s Stage gate modell 

med undantag att produktutvecklingsprocessen sker på en redan befintlig produkt. 

Vissa karaktäristiska element från modellen faller därmed bort. 

Starten av arbete var en förstudie som innefattade bland annat ett studiebesök, intervjuer 

och en litteraturstudie. Förstudien genomfördes för att identifiera viktiga parametrar på 

produkten såsom kostnader, kundkrav och tillverkningsmoment. Dessa parametrar 

användes sedan för att generera koncept som syftade till att frambringa förslag på hur 

ManFlex kunde konstrueras för att reducera tillverkningskostnaden. Under 

konceptgenereringen användes bland annat en morfologisk matris för att generera 

många alternativ. Val av slutgiltigt koncept skedde i samråd med SVIA. 

Det koncept som blev det slutgiltiga påvisade små estetiska ändringar men fokuserade 

i huvudsak på att flytta skruvmoment, reducera unika skruvtyper samt reducera vikten 

i form av materialanvändande. Vid avslutat arbete på SVIA hade ett helt 

konstruktionsförslag på ManFlex tagits fram i CAD-miljö samt tillverkningsunderlag i 

form av ritningar, DWG-, DXF- och Parasolid-filer. 
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1 Introduktion 
SVIA AB (Svensk Industriautomation AB) är ett företag som tillhanda håller 

automationslösningar för tillverkande industrier. Företagets affärsidé är att sälja 

lösningar med beprövade moduler som kompletteras med robotar för att effektivisera 

produktionen hos kunderna. SVIA använder sig även av ett egenutvecklat system 

(PickMT) som innebär att roboten, med hjälp av en kamera, får en bild av hur 

verkligheten ser ut och kan därför vara mer flexibel i sin arbetsmiljö. 

Examensarbete är en del av utbildningsplanen hos högskoleingenjörer och används som 

avslutande kurs där studenterna skall genomföra ett projekt med hjälp av inlärd kunskap 

som behandlats under utbildningen. 

 

1.1 Bakgrund 
Helhetslösningarna som SVIA tillhandahåller innefattar vanligen olika typer av 

moduler, en kamera och en eller flera robotar. Robotcellerna byggs ihop och testas hos 

SVIA för att sedan fraktas till kund som helhet. Till en robotcell finns ett styrskåp där 

elektroniken från robotar, moduler och annan utrustning kopplas ihop. Styrskåpet 

fungerar som en knutpunkt till robotcellen. Till styrskåpet kopplas även en dator som 

används till att köra robotarnas mjukvara. Mängden elektronik som kopplas in i 

styrskåpet innebär därför att skåpet måste ha stora dimensioner, vilket i en trång 

industrimiljö kan bli problematiskt. 

Vid tillfällen där kunden vill förvara styrskåpet på en mer fördelaktig plats än vid 

robotcellen tillhandahåller SVIA en extern manöverpanel, ManFlex. Denna 

manöverpanel uppfyller samma funktion som styrskåpet med undantag att den inte är 

en knutpunkt för elektroniken. ManFlex:en är därför ett komplement till robotcellen. 

Manöverpanelen fästs i marken och tar betydligt mindre plats än styrskåpet. Panelen 

används oftast för att ställa in PickMT-systemet, starta roboten och ställa in nya 

produkter. 

ManFlex är en robust konstruktion där fokus har lagts på att den skall se proffsig ut. 

SVIA har dock identifierat ett problem med panelen. Kostnaden för att producera en 

panel var enligt SVIA för hög. Eftersom ManFlex är ett komplement till nuvarande 

sortiment så ville SVIA, med hjälp av en kostnadsreduktion, göra panelen till ett mer 

attraktivt alternativ för kunden att köpa till robotcellen. Examensarbetet syftar till att 

reducera kostnaden genom att främst effektivisera monteringen och minska mängden 

material.  

 

1.2 Problembeskrivning 
Dagens företag som tillverkar produkter arbetar ständigt med att effektivisera sina 

processer och produktionssteg. Ett förbättringsarbete har störst påverkan om den 

genomsyrar hela företaget. Industriföretag har länge arbetet med att maximera sina 

vinster genom att reducera ledtiden för produkter, ha litet lager och uppnå god kvalitet. 

Produktutveckling är ett område som spelar stor roll vid förbättringsarbete där målet är 

att få en lönsammare produkt. För att uppnå en lönsam produkt gäller det att, bland 
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annat, reducera monteringstiden och materielmängden. Dessa parametrar bör iakttas 

redan i konceptfasen för en lyckad produkt. Förutsättningen för att ett företag skall 

existera är att det generar omsättning. Genom att producera produkter på ett effektivt 

sätt skapar sig företag en konkurrenskraft och blir starkare på marknaden. 

Kostnadsreduktion av en produkt är därför en viktig fråga för alla tillverkande företag. 

Miljön har blivit en viktig fråga för tillverkande industrier och på senare år har flertalet 

verktyg skapats för att uppnå bättre miljöprestanda. Industrin har under många år 

arbetat med att reducera dess påverkan på miljön, först genom att minimera antalet 

farliga ämnen som frigörs vid produktion till att arbeta med effektivare resthantering av 

material. Dessa åtgärder har bidragit till en positiv förändring. På senare år har insikten 

om att för ett miljöarbete skall lyckas så måste fokus läggas på hela produktens 

livscykel, det räcker inte med s.k. “End of pipe”-åtgärder. Fokus på hela produktens 

livscykel har bidragit till att produktutvecklingen har blivit en central del i miljöarbetet 

hos företag som utvecklar och tillverkar produkter. Nya teorier och verktyg såsom 

LCA(Life cycle analysis), DFE (Design for Environment) och Ecodesign har på senare 

år blivit viktiga inslag hos företag, särskilt i stora multinationella företag där ett gott 

miljöarbete kan bidra till större konkurrensfördelar [1]. 

Att minska antalet ingående detaljer, reducera monteringstiden och använda mindre 

material är därför frågor som kan bidra till bättre miljöprestanda samtidigt som företaget 

får en ekonomisk vinning. Mindre företag har svårare att anamma miljöarbete då deras 

ekonomiska förutsättningar är mer begränsade. Att arbeta med miljöfrågor blir därför 

mindre attraktivt om företaget inte har optimala förutsättningar, men om frågan istället 

omformuleras så att fokus läggs på en materialsnål produkt så kan arbetet, 

undermedvetet, leda till ett bra miljöarbete samtidigt som företaget skaffar sig 

ekonomiska fördelar och därmed en starkare position på marknaden [2]. 

Vid en omkonstruktion av en produkt som syftar till att göra den billigare att tillverka 

gäller det att skaffa sig en god kunskap om produkten och dess funktioner så att inga 

viktiga parametrar förbises. Vikt bör även läggas på att identifiera vilka parameter som 

orsakar störst kostnad eller monteringssvårighet för att säkerställa att arbetet blir 

effektivt. 

Arbetet som beskrivs i denna rapport handlar om en reducering av monteringstiden samt 

av den direkta materialkostnaden på en redan befintlig produkt. Produkten som 

behandlas är manöverpanelen ManFlex, som är framtagen av företaget SVIA. Eftersom 

produkten redan finns och tillverkas så kommer fokus läggas på att effektivisera kritiska 

komponenter samt monteringssteg hos produkten. Det är därför aktuellt att först 

införskaffa en god överblick av produkten för att identifiera vad som är problematiskt i 

dagsläget. När problematiken är kartlagd kan förbättringsarbetet genomföras och 

konstruktionsförslag, riktade mot förbättring, läggas fram i form av 3D-modeller och 

ritningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Målet med arbetet är att införskaffa en bredare kunskap och visa förståelse inom 

området produktutveckling och konstruktion. Det område som mestadels kommer att 

studeras är DFMA(Design For Manufacturing and Assembly), samt hur en effektiv 

konstruktion kan utformas ut ett monterings- och materialperspektiv. Utöver detta ges 
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en inblick i hur produktutveckling och konstruktion utförs i arbetslivet. Examensarbetet 

kommer även frambringa tidigare kunskap som behandlats under utbildningen, så som 

hur ett projekt planeras, CAD, konstruktion, produktutveckling, processer, mm. 

Målsättningen är också att tillgodose företagets mål, att reducera kostnaden för 

manöverpanelen, genom att använda tidigare kunskap, införskaffa ny kunskap med 

hjälp av relevant litteratur samt analysera nuvarande produkt. Detta med avseende på 

att produkten tillverkas och monteras i små volymer och ofta av personal som inte är i 

kontakt med produkten i sitt vardagliga arbete. Vilket gör att det mest väsentliga 

problemet är monterings- och tillverkningstiden och inte mängden eller typen av 

material. 

I tidigare problembeskrivning förstås att den aktuella produkten är mycket kostsam att 

tillverka och montera. Författarna har därmed valt att formulera syftet med studien 

enligt följande:  

Syftet med examensarbetet är att kostnadsreducera manöverpanelen, i form av 

omkonstruktion, som ska leda till att monteringsprocessen tar kortare tid samt att sänka 

den direkta materialkostnaden.  

För att syftet tydligare ska kunna besvaras har författarna valt att bryta ner det i två 

frågeställningar. För att kunna minimera kostnaderna för produkten måste de kritiska 

problemområdena först kartläggas, detta för att få en klar bild över problemet vilket gör 

att arbetet kan fokuseras. Författarna har därför valt att utforma den första 

frågeställningen som följer:  

1. Vilka är de huvudsakliga orsakerna till en hög kostnad av manöverpanelen? 

Med hjälp av viktiga faktorer som identifierats ur den första frågeställningen kan olika 

vetenskapliga metoder användas för att tillgodose syftet med studien. För att uppnå 

syftet med studien har den andra frågeställningen valts till:  

2. Hur skulle manöverpanelen kunna konstrueras för att minimera 

monteringstiden och reducera den direkta materialkostnaden? 

I och med att den andra frågeställningen besvaras infrias också syftet, detta då 

författarna har proponerat hur produkten ska medföra en lägre kostnad för företaget.  

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Uppgiften är att se över produktens mekaniska delar, vilket betyder att ingen större 

hänsyn till elektroniken kommer att tas. Elektroniska komponenter som finns i 

produkten kommer att behållas och alternativa lösningar på hur kopplingar kan ske 

kommer inte a beaktas. Däremot kan komponenter omorienteras för att underlätta 

monteringen och utöka möjligheterna för en effektiv konstruktion. Avgränsningen för 

elektroniken måste göras på grund av att tid och kunskap saknas för att utföra uppgiften 

på ett korrekt sätt. 
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Produkten är relativt stor och tung, vilket gör att det inför transport till kund monteras 

ett transportstöd för att säkerhetsställa att produkten är hel vid leverans. Transportstödet 

kommer inte att beröras i denna rapport då detta faller utanför uppgiftens ramar. 

Materialval och tillverkningsmetoder kommer inte beröras i större grad under arbetets 

gång. Anledningen är att SVIA redan har en underleverantör som framställer den 

befintliga ManFlex och därmed använder sig författarna av de tillverkningsmetoder och 

material som leverantören tillhandahåller. Metoder och material utanför 

underleverantörens begränsningar kommer därmed inte undersökas. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten fortsätter med att presentera hur och i vilken ordning arbetet har utförts, detta 

för att få en bra överblick över hur arbetet har fortlöpt. Den här delen gör det även 

möjligt att efterlikna projektet om så önskas.  

Vidare, i kapitel 3 Teoretiskt ramverk, beskrivs de teorier som har används under 

arbetets gång. Teorierna är beskrivna för att få en detaljerad uppfattning av hur arbetet 

har utförts och varför beslut har fattats som de har gjort. 

Nästkommande kapitel(4,5) är rubricerat som empiri och analys, där resultatet av 

arbetet presenteras. Här uppvisas samtliga resultat som tagits fram under arbetets gång. 

Resultatet analyseras och utvärderas för att i nästkommande del diskuteras. Efter 

diskussionen konkluderas slutsatser och förslag på vidare arbete föreslås.  

Sist i rapporten kommer referenser och bilagor, vilka ger läsaren möjlighet att 

noggrannare läsa om rapportens berörda ämnen och se dokument som tillhör rapportens 

resultat.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att arbetet med att kostnadsreducera manöverpanelen ska besvara de ovan nämnda 

frågeställningarna, har ett antal metoder valts för att underlätta arbetet. Metoderna 

används för att, på ett konkret sätt, uppnå syftet med arbetet på ett strukturerat sätt.  

För att den första frågeställningen ska uppnås påbörjas en förstudie, innehållandes 

intervjuer, studiebesök och dokumentgenomgång. Detta genererar betryggande 

information för att kunna besvara frågeställningen, eftersom tillvägagångssättet ger 

den grundkunskap om produkten som behövs för att korrekt kunna fortsätta med att 

lösa projektets huvuduppgift. 

Den andra frågeställningen får sitt svar när ett antal metoder för produktutveckling har 

använts. Idégenerering, sållning, morfologi och genomförbarhetsbedömning används 

till en början för att ett koncept ska kunna väljas ut i samspel med företaget. Vidare 

följer konstruktionsprocessen, som innefattar att upprätta 3D- och ritningsunderlag. 

När dessa dokument är skapade är ett konstruktionsförslag, på hur en ny 

manöverpanel skulle kunna se ut, utformat. Vilket gör att rapportens andra 

frågeställning är besvarad och därmed syftet.  

 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen genomfördes med en utarbetad tidsplan som genomsyrade hela 

projektet. Tidsplanen skapades samtidigt som en planeringsrapport skrevs. 

Planeringsrapporten beskrev vilka teorier som skulle användas, vad uppdraget gick ut 

på och i vilken ordning processens steg skulle infinna sig. För att visualisera 

planeringen så kompletterades planeringsrapporten med ett Gantt-schema som är 

rubricerat som bilaga 26 sist i rapporten. 

Projektets arbetsprocess påminner om Cooper’s stage gate modell, med undantag att 

författarna inte tar fram en ny produkt utan omarbetar en redan befintlig. Stage-gate 

modellen finns beskriven i kapitel 3. 

Arbetet utfördes inom olika miljöer. Möten och intervjuer av anställda på SVIA 

genomfördes i deras lokaler. Det skedde även en intervju hos en av SVIA:s kunder 

samt ett studiebesök hos en underleverantör till SVIA. Konceptframtagningen 

genomfördes till stor del på skolan där också rapportskrivningen skedde. Författandet 

av rapporten skedde parallellt under hela arbetets gång. Arbetet i CAD genomfördes 

på en dator hos SVIA, då skolan endast erbjuder studentlicenser. 

 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Förstudie 
Förstudien genomfördes för att införskaffa nödvändig information för att starta 

arbetet. Informationsinsamlingen innebar att införskaffa kunskap om produkten, få 

fram kritiska parametrar samt ta reda på de generella åsikterna om panelen av 
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människor som använt den. Förstudien bestod även av en litteraturstudie där 

nödvändig fakta som berör arbetet studeras och analyseras för att få fram de bästa 

arbetsmetoderna och teorierna som lämpar sig till den tänkta problembeskrivningen. 

Förstudien startades med ett första möte på SVIA där dokument gällande ManFlex 

delades ut till författarna. 

2.3.1.1 Dokumentgenomgång 

Efter det första mötet, som gav en snabb inblick i produkten, genomfördes en 

dokumentgenomgång. Genomgången innebar en granskning av de dokument som 

tilldelats på det första mötet med företaget. Typen av dokument var detaljritningar, 

sammanställningsritningar, svetsritningar och ett kalkylblad över monterings- och 

materialkostnaden över panelen. 

Syftet med dokumentgenomgången var att få en bättre uppfattning om ManFlex och 

se dess konstruktion. Dokumenten blev en god första inblick i produkten och blev 

grunden till efterföljande planeringsarbete och intervjuer. Dokumentgenomgången 

gav upphov till flertalet frågor, vilka sammanställdes och användes i efterkommande 

intervjuer. Det ekonomiska dokumentet innebar också en första visning om vilka de 

kritiska kostnaderna på produkten var. 

2.3.1.2 Intervjuer 

För att införskaffa viktig information och en bättre bild om produkten ManFlex så 

genomfördes tre intervjuer. Intervjuerna syftade till att skaffa mer information om 

produkten samt även lokalisera kritiska parametrar. Frågeställningen på de tre mötena 

var av samma karaktär men infallsvinkeln varierade eftersom personer från olika 

befattningar intervjuades. Intervjuerna genomfördes på ett strukturerat sätt och inför 

varje möte iordningställdes frågor genom att studera ritningar, dokument och bilder på 

produkten.  

Valet att genomföra intervjuer istället för exempelvis enkätundersökningar berodde 

huvudsakligen på att ManFlex tillverkas i små volymer. Det hade varit av svårighet att 

tillämpa en rättvis enkätundersökning då denna metod ofta kräver en stor svarsfrekvens. 

Intervjuer underlättar också att få kvalitativa svar då båda parterna för ett samtal 

sinsemellan och oklarheter kan enkelt klaras upp. Nackdelen med intervju kan dock 

vara att den som blir intervjuad inte är opartisk. En enkätundersökning gör det enklare 

för den frågade personen att förbli anonym. Författarna beaktade dessa parametrar och 

kom fram till att intervjuer var en fördelaktig metod att använda inom förstudien. 

Efter varje avklarad intervju genomfördes en sammanställning av mötet där författarna 

sammanfattade svaren på frågorna och annan fakta som tillkommit under mötet. Nedan 

följer en beskrivning om hur varje intervju genomfördes. 

Intervju med produktionsansvarig 

Första intervjun genomfördes med produktionsansvarig på SVIA som hade 

erfarenheter om ManFlex. Fokus på mötet var att skaffa en bredare kunskap om 

panelen och samtidigt få svar på frågor om vissa produktegenskaper och designval 

som studerats under ritningsgenomgången. Kritiska och tidskrävande 

monteringsmoment diskuterades också eftersom den produktionsansvarige hade god 

insikt i monteringstiden på panelen. 
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Intervju med processtekniker 

Utöver informationen som införskaffades från Produktionsansvarig så fanns behovet 

av att få information om hur manöverpanelen upplevs av en person som kommer i 

kontakt med den dagligen och har erfarenhet av den i drift. Det var också av intresse 

att se produkten i sin tänkta miljö. 

Kunskapen om hur panelen upplevs av en operatör skaffades genom ett besök hos en 

av SVIA:s kunder. Hos kunden intervjuades en processtekniker som har god 

erfarenhet av panelen. Frågorna fokuserade på att få fram viktiga parametrar som gör 

att operatören upplever panelen som positiv eller negativ. Dessutom fördes 

diskussioner om hur frekvent vissa funktioner används. Stor vikt lades vid att förstå 

hur personer som jobbar med panelen upplever den och hur panelen används i det 

vardagliga arbetet. 

Intervju med konstruktör 

Sista intervjun som genomfördes var med en konstruktör på SVIA som har arbetet 

med att göra förbättringar på ManFlex. Vid detta möte hade viss kunskap om 

produkten anskaffats med hjälp av tidigare intervjuer. Frågorna som ställdes 

fokuserade på att få fram information om olika designval och konstruktionslösningar 

som utförts. Det var även önskvärt att diskutera tankar om förändringar som 

uppkommit under förstudien med en konstruktör. 

2.3.1.3 Monteringspraktisering och DFA2-1 

För att få en tydligare bild över produkten, anordnades med hjälp av SVIA, en 

monteringsobservation där möjlighet gavs att studera monteringen och ManFlex på 

nära håll. Monteringsobservationen genomfördes med främsta syfte att med egna ögon 

se vad det var som påverkade monteringstiden negativt hos produkten. Det gavs också 

möjlighet att se varje detalj, som studerats på ritningarna, i praktiken och hur dessa 

samspelar. Under monteringen gavs även tillfälle att diskutera, dokumentera och 

fotografera diverse problem som montörer hade stött på med ManFlex. 

Under monteringsobservationen genomfördes en metod kallad DFA2. Metoden 

används för att få ett riktmärke över hur effektiv en monteringsprocess är. Författarna 

använde metoden genom hela monteringen där olika monteringssteg med komponenter 

betygsattes med undantag för elektroniska komponenter. Utöver poängskalan så ger 

metoden en fingervisning om vilka moment som är kritiska för monteringen samtidigt 

som koncept senare i projektet kan jämföras med poängen befintlig produkt erhöll. 

Utförlig beskrivning av metoden DFA2 finns förklarad i kapitel 3 Teoretiskt ramverk. 

Fördelen med en DFA2 är att denna metod går att tillämpa på en produkt som endast 

existerar teoretiskt. Produkten behöver inte vara tillverkad utan DFA2 går att 

genomföra i exempelvis konceptstadiet. Eftersom målet med examensarbetet var att ta 

fram ett konstruktionsförslag så fanns inte vetskap om när det nya förslaget skulle 

tillverkas. Metoden DFA2 valdes därmed på denna grund, för då kunde ett teoretiskt 

monteringsresultat framställas genom att granska de CAD-filer som skulle upprättas. 

Bilaga 5 visar den bedömningsmallen som var grunden för DFA2 och bilaga 6 är 

resultatet från DFA2-1. 
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2.3.1.4 Studiebesök hos underleverantör 

Intervjuerna och monteringspraktiseringen gav en god kunskap om ManFlex. För att 

fortsätta vidare in i nästa fas i projektet, konceptfasen, valdes att genomföra ett 

studiebesök hos den underleverantör som tillverkar och svetsar ihop plåtdetaljer till 

ManFlex. Syftet med studiebesöket var att se hur produktionen såg ut hos 

underleverantören, vilka begränsningar som bör iakttas och vad tillverkaren själv 

anser kan vara svårt att producera. Att arbeta med en kostnadsreduktion innebär att se 

produktens helhet och därav var besöket hos underleverantören en naturlig del i 

projektet. Designval som görs hos SVIA påverkar priset som underleverantören 

tvingas sätta på levererade detaljer och därmed ökar kostnaden för hela produkten. 

 

2.3.2 Konceptframtagning 
När tillräcklig kunskap införskaffats från förstudien fortskred projektet med en 

konceptframtagningsfas. Fasen innebar att koncept skulle genereras, sållas och 

slutligen skulle ett huvudkoncept väljas. 

Med godkännande från företaget, delades ManFlex upp i tre olika delar; fot, 

upphängning och panel. Uppdelningen innebar att fokus kunde läggas på specifika 

detaljer utan att behöva ta hela produkten i beaktning. Den uppdelade produkten med 

tillhörande koncept skulle senare kombineras för att generera koncept på hela den 

tänkta produkten genom morfologi. 

Utöver uppdelningen av ManFlex upprättades även en kravspecifikation i samråd med 

SVIA. Kraven sattes på varje enskild del vilket gav att idégenerering och sållning 

genomfördes tre gånger (Fot, upphängning och panel). Kriterierna gav därmed en 

riktlinje för konceptframtagningen. Kravspecifikationen återfinns som bilaga 1. 

2.3.2.1 Idégenerering 

För att skapa koncept till de tre olika delarna utfördes en idégenerering. Uppdelningen 

av ManFlex innebar att idégenereringen fokuserade på en delfunktion i taget vilket 

underlättade idéskaparprocessen. Metoden för att frambringa idéer skedde enligt 

brainstorming och totalt hölls tre brainstorming sessioner. Framtagna koncept finns 

bifogade i slutet av rapporten. 

Brainstorming är vanligt förekommande vid idégenerering och är en metod som lätt 

frambringar samtal mellan de deltagande parterna, samtal som kan leda till nya idéer 

och associationer. Valet för metod vid idéskaparprocessen stod mellan brainstorming 

och brainwriting. Valet föll på brainstorming då författarna ville frambringa samtal 

sinsemellan och brainstorming var en metod som författarna kände sig säkra på. 

Brainwriting och Brainstorming finns beskrivet i kapitel 3, Teoretisk ramverk. 

2.3.2.2 Sållning 

I sållningsprocessens första fas användes den elimineringsmatris som finns beskriven 

i kapitel 3, Teoretiskt ramverk. Matrisen gjordes för de olika, tidigare nämnda, 

delfunktionerna vilket minimerade antalet möjliga koncept att arbeta vidare med. 

Sållningen på varje delfunktion utgick från de satta kriterierna i kravspecifikationen. 

De kvarvarande koncepten kunde då förfinas innan de ingick i konceptframtagningens 

andra fas, morfologi. 
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Valet att använda en elimineringsmatris istället för andra sållningsmetoder föll på att 

författarna endast var intresserade att få fram koncept som klarade de satta kraven. 

Andra metoder som exempelvis Pughs beslutsmatris ger en rangordning över 

koncepten, detta var inte intressant eftersom den sista sållningen skulle ske i samråd 

med SVIA. 

2.3.2.3 Koncept morfologi 

Från tidigare sållning erhölls flertalet delkoncept som klarade av de satta kraven. Dessa 

koncept kombinerades sedan genom en morfologisk matris för att generera koncept på 

hela ManFlex. Den morfologiska matrisen genomfördes för att på ett tydligt sätt få fram 

olika möjligheter att kombinera delkoncepten. Metoden morfologi användas därmed 

för att få fram hela koncept och frambringa idéer om hur delkoncepten kan kombineras. 

Hur en morfologisk matris genomförs finns beskrivet i kapitel 3, Teoretiskt ramverk. 

2.3.2.4 Genomförbarhetsbedömning 

Sållningsprocessens sista steg var att, tillsammans med företaget, göra en 

genomförbarhetsbedömning på de återstående koncepten. Bedömningen genomfördes 

för att bestämma vilket/vilka koncept som skulle arbetas vidare med. Bedömningen 

genomfördes i samspel med handledaren på företaget. Att genomföra 

bedömningsprocessen tillsammans med företaget var ett krav från handledaren på 

SVIA och ett önskemål från författarna. Då handledaren erhöll god kunskap inom 

konstruktion gav denna process en god bedömning över vilka koncept som skulle 

behållas. Resultatet från mötet blev en fas där återstående koncept vidareutvecklades. 

2.3.2.5 Vidareutveckling av koncept 

Valda koncept som arbetades vidare med krävde en genomgång för att säkerställa att 

koncepten var genomförbara. Detta innebar att preliminära mått bestämdes, koncept 

testades och prototyper konstruerades. Valideringen av koncepten innebar även att 

studera rimligheten på varje koncept, exempelvis genom att verifiera så att sladdar fick 

plats. 

För att utvärdera huruvida genomförbara de två koncepten på upphängningen var så 

valde författarna att bygga prototyper. Koncepten tillverkades med material som 

efterliknade nuvarande produkt, det vill säga med samma plåttjocklek, liknande 

skruvtyper och en bussning av hårt plastmaterial. Prototypbygget gav en god inblick i 

vad som blev dimensionerande för varje koncept och en uppfattning om hur de tänkta 

koncepten skulle fungera på den slutliga produkten. Ovanpå de båda prototyperna 

monterades en tjockare plåt som agerade panel. Resultatet från prototyptesterna finns 

beskrivet i avsnitt 4.9. 

Då upphängningen bestod av komponenter som samspelade med varandra blev insikten 

att en rättvis beräkning på denna del skulle vara ett omfattande arbete. FEM-simulering 

med datorhjälp skulle även sätta stora krav på upprättandet av beräkningarna och 

tidsåtgången hade blivit omfattande. Prototyptester blev därmed den metod som 

validerade koncepten på upphängningen. Test av prototyper var även något SVIA 

förespråkade. 

För att testa prototyperna lades en vikt på den övre plåten. Vikten som valdes, 

överdimensionerades så att den vägde mer än den befintliga produkten, detta för att få 

med en säkerhetsmarginal så att den slutliga konstruktionen skulle bli robust. 
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Prototyperna testades med två olika viktutföranden eftersom ett koncept på panelen 

påvisade en dimensionsminskning av panelen vilket skulle dra ner vikten. Under 

testerna vreds även den övre plåten, under belastning, för att simulera hur 

upphängningen betedde sig vid rotation av panelen. 

Konceptutvecklingsfasen avslutades med en sista utvärdering på SVIA tillsammans 

med handledaren på företaget och en konstruktör. På mötet diskuterades 

genomförbarheten av koncepten och det slutliga valet av vilka koncept som skulle 

konstrueras beslutades. Efter avslutat möte påbörjades konstruktionen i CAD-miljö. 

 

2.3.3 Konstruktion 
Då förändringarna på dagens produkt blev stora, valdes det att omkonstruera stora 

delar av de ingående detaljerna. Detta medförde att helt nya artiklar skapades som 

sedan monteras tillsammans med ett fåtal av de redan befintliga komponenterna för att 

skapa produkten.  

När svetssammanställningar upprättades användes Creo Parametrics svetsfunktion, 

vilken gör det tydligt vart svetsarna är placerade. Denna funktion användes främst vid 

kälsvetsar och nitsvetsar, vid tillfällen då svetsmuttrar användes markerades dessa på 

ritningen. Nyckelhål gjordes på de plåtar som krävde ett extra noggrant utfört 

svetsarbete. Dessa nyckelhål hade en liten spelpassning för att underlätta för 

svetsaren. Urtagen gjordes både djupare och bredare än den pigg som ska passa 

urtaget, så att svetsaren ska kunna svetsa nyckelhålet utan att behöva slipa för mycket 

på fogen efteråt.  

Manöverpanelen innehåller en rad olika elkomponenter, vilka importerades som 

STEP-filer för att på ett tydligt visuellt sett se hur mycket utrymme de tog. Dessa 

komponenter antog ingen massa vilket togs i beaktande under hela utvärderingen av 

produktens vikt.   

Vid den tidpunkt då, så gott som, hela produkten var konstruerad och monterad i 3D-

miljön väntade ett möte med handledare och berörd personal på SVIA, för att verifiera 

utfört arbete innan processen att ta fram ritningsunderlag påbörjades. 

Under konstruktionsfasen framställdes även sammanställning-, svets- och 

detaljritningar. Dessa ritningar tillsammans med DXF-, DWG- och parasolidfiler blev 

tillverkningsunderlag. 

 

2.3.4 DFA2-2 
När designen på det nya konstruktionsförslaget var godkänt genomfördes en ny DFA2. 

Den nya DFA2 syftade till att frambringa ett teoretiskt monteringsresultat på det nya 

konstruktionsförslaget. Det nya resultatet jämfördes därefter med det tidigare resultatet 

från DFA2-1 och parametern som beaktades var DFA2-indexet. Bedömningsmallen var 

samma som den från DFA2-1 och resultatet från DFA2-2 är bilaga 25. 
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2.4 Trovärdighet 

2.4.1 Intervjuer 
Författarna valde att intervjua personer med olika befattningar som varit i kontakt med 

ManFlex, vilket höjer trovärdigheten för resultatet. Problemet betraktas då från olika 

infallsvinklar och kan därmed få en rättvis bedömning. Samtliga parter som är i kontakt 

med ManFlex på något sett har intervjuats eller samtalats med, vilket gör att problem 

på olika nivåer kan upptäckas. Genom att många områden av manöverpanelen har 

beaktats i intervjuer är risken mindre att viktiga parametrar förbises, vilket ökar 

trovärdigheten för arbetet.  

För att ytterligare öka trovärdigheten hade fler intervjuer kunnat göras, samt att fler 

följdfrågor hade kunnat förberedas innan intervjuerna.  

 

2.4.2 Monteringspraktisering och DFA2-1 
Som komplement till intervjuer genomfördes en monteringspraktisering där författarna 

med egna ögon såg de problem som uppstod under monteringsprocessen. Att själv se 

och reflektera över de svårigheter som uppkommit bidrar till att observatören skapar 

sig en egen bild över problemet. Problem som montören inte uppfattat kan därmed 

iakttas. Den insyn författarna får bidrar till avgörande kunskap om produkten, vilket 

stärker studiens resultat. 

 

2.4.3 Konceptframtagning 
Då en omfattande förundersökning av produkten och problemet var genomförd kunde 

viktiga parametrar beaktas. Detta var viktigt för att genereringen av koncept skulle 

kunna fokuseras på rätt delar av manöverpanelen. Då konceptframtagningen kunde 

preciseras på utsatta delar av produkten anser författarna att arbetets trovärdighet ökar.  

Konceptframtagningen kunde framförallt ha gjorts bättre om fler personer deltagit i 

idégenereringsprocessen. Ett större antal personer som deltar i en brainstorming ger fler 

idéer och fler associationer, vilket styrks i kapitel 3, Teoretiskt ramverk.
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3 Teoretiskt ramverk  
Bakomliggande teori som berörts i rapporten finns beskriven i detta kapitel, här 

tydliggörs även kopplingen mellan det teoretiska ramverket och frågeställningarna. 

Utöver kopplingen så beskrivs även teorierna som använts under arbetes gång på en 

detaljerad nivå. Kapitlet är tillämpat för att läsaren skall skaffa sig en egen 

uppfattning om teorin som använts. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Som teoretisk grund till den första frågeställningen “Vilka är de huvudsakliga 

orsakerna till en hög kostnad av manöverpanelen?” har DFA2 valts att beskrivas. 

DFA2 används för att det är ett relativt snabbt sätt att få svar på hur effektiv en 

monteringsprocess är. Denna data kan senare jämföras med den nya konstruktionen för 

att se hur monteringen har förändrats. Denna teori har dessutom valts för att den inte 

behöver ha en fysisk produkt för att appliceras vilket innebär att en approximation över 

monteringseffektiviteten på ett tidigt koncept går att tillhandahålla. 

Den teoretiska grunden till andra frågeställningen “Hur skulle manöverpanelen kunna 

konstrueras för att minimera monteringstiden och reducera den direkta 

materialkostnaden?” beskrivs med hjälp av Brainstorming, eftersom det är ett effektivt 

sätt att generera idéer vilket krävs för att målet med arbetet ska uppnås.  

För att ytterligare teoretisk grund ska infinnas beskrivs elimineringsmatrisen vilken 

hjälper författarna att sortera bort lösningsförslag som inte är relevanta för att tillgodose 

syftet med arbetet.  

Även den morfologiska metoden behandlas därför att den gör det svårare för 

konstruktörerna att låsa sig vid ett helt koncept, då den föreslår många olika 

helhetslösningar på ett tydligt visuellt sätt. 

 

3.2 Konceptframtagningsmetoder 

3.2.1 Brainstorming 
Metoden används oftast i grupper om 5-15 personer, där målet är att komma fram till 

så många idéer som möjligt. Det är därmed inte tillåtet att kritisera andras idéer, 

eftersom dessa idéer kan leda till associationer. Det är även, som tidigare nämnts, inte 

kvaliteten som är det viktiga utan kvantiteten. När en stor mängd idéer uppkommer är 

också chansen större att någon av idéerna är riktigt bra.  

Under en brainstorming är det tillåtet att tänka bortanför det vanliga, då en idé helt 

bortom det vanliga, med lite modifikation, kan leda till en bra och realistisk lösning. 

Genom att många idéer genereras kan dessa även kombineras för att nå ett bättre 

resultat, det kan även leda till att helt nya lösningsförslag uppkommer [6]. 
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3.2.2 Brainwriting 
Brainwriting kan beskrivas som brainstorming på papper, då en grupp använder 

papper och penna för att beskriva sina lösningar på ett givet problem. Efter en viss tid 

skickas gruppmedlemmarnas papper ett steg åt höger, personerna ska nu komma på 

nya idéer efter att ha sett någon annans idé. När pappren har skickats ett varv 

diskuteras resultatet och de bästa lösningarna lyfts fram [4]. 

 

3.2.3 Morfologisk metod 
Den morfologiska metoden utgörs av tre huvudsteg. Det första steget i processen är att 

bryta ner produkten/konceptet i delfunktioner, där delfunktionerna ska kunna ses som 

separata funktioner. Vilka i ett senare skede får ett antal lösningsförslag. 

Fortsatt ska ett flertal koncept genereras till varje funktion, enkla skisser och ord bör 

beskriva idéerna för att underlätta fortsatt arbete. Om en specifik funktion endast får 

ett lösningsförslag ska den omprövas. Ett antal anledningar till detta problem kan vara 

att konstruktören har gjort grundläggande antaganden, funktionen är framställd som 

“hur?” och inte “vad?” eller att för lite kunskap innehas. I det sistnämnda fallet bör 

extern hjälp användas för att generera nya idéer.  

Resultatet av de, ovan beskrivna, två stegen är att ett antal koncept är framtagna till 

var och en av delfunktionerna. Dessa kan då kombineras genom att välja en lösning 

för varje delfunktion vilket resulterar i ett helt koncept som löser problemet. 

Problem som kan uppstå under arbetet med metoden är att den resulterar i många 

kombinationer av koncept vilket leder till mycket material att arbeta med och 

eventuellt orimliga resultat uppkommer. Tillvägagångssättet tar inte heller hänsyn till 

om en idé för en delfunktion påverkar en annan delfunktion, vilket det oftast gör.  

Det viktigaste med den beskrivna metoden är att generera koncept, vilka kan användas 

senare i sållningsprocessen [4]. 

 

3.2.4 Elimineringsmatris 
Syftet med elimineringsmatrisen är att sortera bort de koncept som inte uppfyller de 

önskade funktioner som krävs av produkten. Matrisen görs genom att samtliga 

lösningsförslag förs in på matrisens rader, och kraven på funktionen skrivs i matrisens 

kolumner. Varje lösning får sedan ett plus(+), minus(-) eller ett frågetecken(?), vilka 

talar om huruvida lösningen uppfyller kraven(+) eller inte uppfyller kraven(-). Får 

lösningen ett frågetecken betyder det att mer information krävs för att göra en 

bedömning. Även ett kommentarsfält kan införas för att göra en senare bedömning 

lättare och mer tydlig. Beslut tas sedan om vilka lösningar som ska vidareutvecklas, i 

det här stadiet kan det finnas lösningar som vidareutvecklas med som inte uppfyller 

alla krav [6]. 
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3.2.5 Genomförbarhetsanalys 
Metoden används främst för att utvärdera koncept, huruvida de är lämpligt att fortsatt 

arbete sker med konceptet. Detta sker med hjälp av magkänsla, som baseras på 

tidigare kunskap inom området. Ju mer erfarenhet som finns desto mer pålitligt blir 

ingenjörens beslut. Besluten delas in i tre områden, det kommer inte fungera, det kan 

fungera och det är värt att tänka på. Dessa beslut ger en fingervisning på hur 

konceptet är en bra respektive dålig lösning på ett problem [4]. 

 

3.3 Metoder vid utvärdering av monteringsprocessen 

3.3.1 DFA – Design for Assembly 
DFA är en metod att analysera en produkts design ur ett monteringsmässigt 

perspektiv. Resultatet analyseras sedan för att hitta de områden på produkten som är 

mest kostsamma under monteringsprocessen. DFA är endast viktigt att använda i de 

fall där monteringen är en väsentlig del av produktkostnaden, vilket gör att kostnaden 

för hela produkten måste ställas i relation till kostnaden för monteringen.  

DFA metoden används relativt sent i processen, när produkten är så definierad att 

ingående komponenter och monteringsmetoder redan har beslutats. Efter att ha använt 

metoden flertalet gånger kan ett uppskattat värde för monteringseffektiviteten tas 

fram, vilket gör att metoden kan användas tidigare i processen. Designern har då fått 

kunskap om hur en produkt ska konstrueras för att bli monteringseffektiv, vilket ger 

effekt på samtliga kommande produkter som konstrueras [4]. 

En organisation som tillämpar DFA gör detta för att huvudsakligen reducera 

monteringstiden genom att exempelvis förenkla monteringsprocessen. Teorin DFA 

har funnits sedan början av 1900-talet och i dagsläget är det en mycket välanvänd 

metod, särskilt inom automatiserad massproduktion. När DFA var nyetablerat så lades 

mycket fokus på att standardisera komponenter inom fabriken så att olika produkter 

kunde använda gemensamma komponenter för att öka flexibiliteten i hela 

produktionen. Den tidiga DFA lade också vikt vid att bryta ner monteringen i små 

enkla steg, något som Henry Ford var först med att genomföra [11]. 

Vid arbete med DFA utgår företaget ofta från de riktlinjer som finns beskrivna inom 

teorin. Generellt hänvisar riktlinjerna till hur olika infästningar skall göras för att få 

bättre monteringseffektivitet. Exempelvis förespråkar riktlinjerna att detaljer skall 

konstrueras så att de är, så långt som möjligt, symmetriska så att montören inte 

behöver reflektera över vilket håll detaljen skall monteras på. Detaljer skall också, 

enligt riktlinjerna, vara självpositionerade, ha fasade hål och risk för felmontering 

skall vara minimal. Hela tanken med riktlinjerna är att hjälpa konstruktören att 

utveckla en produkt som är enkel att montera enligt teorin i DFA. Riktlinjerna är dock 

inte definierade efter vilken som ger bäst resultat. Det kan skilja mellan olika 

produkter och produktionsprocesser vilken riktlinje som ger bästa resultat. Av detta 

skäl för många företag dokument över deras monteringssteg och DFA-lösningar för 

att på ett systematiskt sätt kunna välja bästa riktlinjen till en tänkt produkt [12]. 
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3.3.2 DFA2 
DFA2 är en metod för att underlätta montering och ingår i kategorin DFAA(Design For 

Automatic Assembly). DFAA riktar sig främst mot automatiserad montering, så som 

robotmontering, men användandet av tekniken gör det även lättare för människan att 

montera. Detta leder till att arbetet med DFAA går att applicera för såväl robot som 

människa, vilket medför att det i framtiden, på ett enkelt sätt, går att välja en annan 

form av montering. 

DFA2 kräver dessutom ingen prototyp eller befintlig produkt, vilket gör att den kan 

användas på ett teoretiskt sätt i starten av projekt. Metoden är även ett bra verktyg för 

att jämföra två koncept med varandra, för att se vilket koncept som är bäst lämpat ur ett 

monteringsperspektiv. 

Metoden bygger på en poängskala(1,3 och 9) som delas ut inom respektive 

problemområde, där 9 är den bästa lösningen, 3 är en accepterad lösning och 1 är en 

lösning som borde omkonstrueras. Siffrorna är endast till för att visuellt se hur bra eller 

mindre bra en lösning är. Siffrorna är använda i andra områden inom 

produktutvecklingsteorin och är valda för att överensstämma med dem. 

Bedömningsmallen som använts under DFA2 finns bifogad som bilaga 5 sist i 

rapporten. 

Komponenternas monteringssteg får en poäng inom varje problemområde, vilket 

resulterar i att varje komponent får en slutsumma. Slutsummorna adderas sedan till ett 

totalvärde vilket används i formeln nedan: 

100 ·
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑀𝑎𝑥𝑝𝑜ä𝑛𝑔
=  DFA2-index[%] 

DFA2-index används sedan för att få en fingervisning om hur nära dagens montering 

är den teoretiskt ideala. DFA2-index talar inte om hur produkten ska monteras, endast 

hur fördelaktig produkten är att montera [5]. 

 

3.4 Stage-gate 
Stage-gate modellen beskriver ett arbetssätt från produktidé till lansering. Modellen 

innebär att produktutvecklingsprojektet arbetar med så kallade “Stages” och “Gates” 

från början till slut. En “Stage” är en fas som projektet befinner sig i, exempelvis 

konceptframtagning. En “Gate” fungerar som en grind och för att gå vidare till nästa 

fas så måste projektet uppfylla grindens krav. Grindarna används för att säkerställa så 

att projektet uppfyller satta krav och att inga viktiga detaljer förbises. Hela modellen 

bygger på ett noggrant dokumenterande och ett väldefinierat arbetssätt. 

En standard Stage-gate modell beskrivs ofta med fem olika faser. Oftast börjar 

modellen med en kundidentifiering och avslutas med en lanseringsfas. Denna standard 

modell är känd som Cooper’s stage gate modell och används ofta vid beskrivning av 

Stage-gate modeller [7]. 
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3.5 Tillverkningsmetoder 

3.5.1 Svetsförband 
Vid sammanfogning av komponenter är svetsförband en välanvänd och effektiv 

metod. Sammansvetsning av material kan dock vara en komplicerad arbetsuppgift, 

likaså är dimensioneringen av svetsfogar. Vid dimensioneringsarbete av svetsfogar 

bör stor beaktning tas till hur produkten är utformad [8]. 

Vid belastning av en konstruktion uppstår ett kraftflöde som löper genom hela 

konstruktionen. Kraftflödet påverkas vid geometriförändringar hos konstruktionen 

och vid förändringar kan spänningskoncentrationer uppstå. Koncentrationerna vid 

geometriförändringar kan innebära att spänningar uppnår värden över materialets 

sträckgräns. Spänningskoncentrationerna är kritiska vid utmattningsbelastade 

konstruktioner medan i statisk belastning har spänningskoncentrationer mindre 

påverkan. Utformning av svetsfogar bör därför ske med hänsyn till kraftupptagningen. 

En huvudregel vid utformning av svetsfogar är att fogen utformas så att kraften tas 

upp som en skivverkan. Skivverkan erhålls om kraften går genom plåtens plan. Vid 

fall där kraften tas upp vinkelrätt mot plåtens plan uppträder en så kallad plattverkan, 

vilket ur konstruktionssynpunkt är icke önskvärt. 

Vid utformning av svetsfogar, vid hänsyn till belastning, bör prioriteringen ske enligt 

följande riktlinjer, Dragning, Tryck, Skjuvning, Böjning och Vridning. Där dragning 

är det mest fördelaktiga att sträva efter. Vid dragning belastas hela tvärsnittet och en 

god kraftupptagningsförmåga uppnås. Det mest ogynnsamma tillståndet i svetsfogen 

är under vridning [8]. 

Innan svetsningen påbörjas bör produkten fixeras, detta sker oftast med hjälp av 

fixturer. Denna metod kan delas in i tre huvudområden: 

 Produkten häftsvetsas i en separat fixtur för att sedan flyttas till en hållfixtur 

för att färdigsvetsas automatiskt. Beskriven lösning kräver omplacering och 

två olika fixturer.  

 Häftsvetsningen sker automatiserat, delar av fixturen kopplas sedan bort för att 

sedan färdigsvetsas automatiserat. Denna metod kräver att den använda 

fixturen kan modifieras mellan svetsoperationerna och blir således av 

tvåstegskaraktär. 

 Hela produkten färdigsvetsas direkt efter infästning, denna metod kräver 

endast en fixtur och färdigsvetsningen sker direkt.  

Vilket av dessa alternativ som väljs beror bland annat på tekniska begränsningar, vilka 

kan vara svetsdeformationer och åtkomlighet. Ytterligare en faktor som kan spela in 

är ekonomiska restriktioner som till exempel kan vara seriestorlek.  

Fixturerna kan även simplifieras genom att använda självfixering av de ingående 

komponenterna. Detta görs genom att tydligt utforma de ingående komponenterna så 

att de har ett definierat lägen vid sammanfogning [9]. 

 



Teoretiskt ramverk 

17 

3.5.2 Punktsvetsning 
Vid hophäftning av tunnplåtar brukar metoden punktsvetsning användas. 

Punktsvetsning är en form av motståndssvetsning, där hög ström utnyttjas i 

kombination med kort uppvärmningstid. Den korta uppvärmningstiden innebär att 

metoden är tidseffektiv och orsakar liten deformation på materialet, det är en bra 

metod vid automatisering av svetsar och används flitigt inom bilindustrin. Utöver 

tidseffektiviteten så är även punktsvetsning en miljövänlig och energisnål metod, 

jämfört med svetsning med ljusbåge, det behövs inte heller något tillsatsmaterial. [8] 

 

3.5.3 Bockning 
Bockning är en formningsmetod inom plastisk bearbetning som innebär att man 

formar detaljen genom att komprimera innerytan av materialet medan ytterytan 

sträcks. Det finns olika typer av bockningsmetoder såsom Fribockning, Valsbockning 

och V-bockning. Metoderna skiljer sig i utförande och användande av verktyg och 

vilken som är mest lämplig bestäms av detaljens tänkta utformning. Plåttjocklek och 

materialtyp bestämmer dimension på bockningsradien. Bockning kan även användas 

för att förstärka en komponent genom att bockningsprocessen kan bidra till en 

dislokationshärdning. 

Vid utformning av detaljer bör bockning, vid möjlighet, användas före svetsning 

eftersom bockning är en effektiv formningsmetod och antalet detaljer hålls nere 

[10][8]. 

 

3.5.4 Laserskärning 
För att få laserstrålen fokuserad på arbetsstycket används en lins eller en spegel, 

strålen fokuseras till en diameter på ca 0,05-0,25 mm, vilket resulterar i ett 0,05-1 mm 

brett snitt.  Fokalpunkten placeras oftast i den högre delen av materialet för att få hög 

energitäthet, 10^7-10^13 W/cm^2, i arbetsstycket. Så fort lasern har passerat stelnar 

metallen, detta eftersom ytan som värms upp är så pass liten. 

Laserskärning ger fina och raka skärytor, och används när fina toleranser är ett krav. 

Metoden ger mycket små materialförluster då precision är hög och skärsnittet är 

smalt. Materialet som utsätts för laserskärning blir minimalt påverkat av ingreppet, 

detta främst för att värmepåverkan är liten vilket ger en liten värmepåverkad zon som 

i sin tur ger små eller inga formförändringar.  

Metoden är lätt att automatisera och hanterar de flesta geometrier och material, med 

undantag för PVC då skärning i detta material resulterar i ett giftigt rökmoln 

innehållandes väteklorid(HCI). Laserskärningen är även en ren och tyst metod, vilket 

ger en bra arbetsmiljö.  

Laserskärningsmaskinen har även en skärgas, som används för att blåsa ut smältan 

och det förångade materialet på undersidan av arbetsstycket. Gasen hjälper även till 

att skydda linsen eller spegeln från materialstänk. Dessa gaser kan antigen var aktiva 

eller inerta, användandet av en aktiv gas ökar oftast mängden skärenergi vid 

bearbetning av metaller, men denna typ av gas lämnar i vissa fall oxidationsprodukter 
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på skärytorna. Att använda en inert gas ger finare skärytor men skärhastigheten måste 

då sänkas för att få ett korrekt resultat.  

De största konkurrerande metoderna till laserskärning är stans- och 

nibblingsmaskiner, dessa maskiner konkurrerar när godstjockleken är upp till 10 mm. 

Vid tjockare material konkurrerar metoden främst med gas- och plasmaskärning. 

Laserskärningens fördelar mot dess konkurrenter är främst när seriestorlekarna är för 

små för att stansverktyg ska bli lönsamma eller när det ställt höga krav på toleranser 

och kvalitet. [8] 
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4 Empiri 
Avsnittet Empiri behandlar de resultat som frambringats från genomförandet av 

arbetsgången som står beskriven i kapitel 2. Empirin ligger till grund för att genomföra 

analys och diskussion av projektet. 

 

4.1 Resultat av intervjuer 

4.1.1 Intervju med produktionsansvarig 
Första intervjun resulterade i svar på generella frågor om panelen och dess funktioner, 

frågor som dykt upp under genomgång av ritningsunderlag. Mötet berörde delar 

såsom montering, konstruktion och användning av panelen. 

Efter avslutat möte hade författarna fått svar på de flesta frågorna som förbereddes 

inför intervjun. ManFlex som produkt har uppskattats av kunder och SVIA har inte 

påkommit större problem med panelen. Det mest kritiska problemet som registrerats 

har varit att panelen har visuellt framstått som svajig. Arbeten för att förbättra 

bussningen och infästningar har därmed genomförts. Det har även funnits klagomål 

över tangentbordet som hade en styrkula, denna har dock ersatts med touchpad i 

senare version av ManFlex. 

ManFlex olika funktioner var en fokuspunkt under intervjun. Det framgick att 

användandet av produktens olika funktioner varierade stort. Exempelvis så användes 

inte USB/Ethernet-uttagen särskilt ofta ute hos kund, utan mest i SVIA:s lokaler under 

uppsättande av robotceller. Huvudsyftet med dessa uttag hos kund är för att möjliggör 

backuphantering och uppdatering av programvara. Det framgick att LED/RBG-

listerna var en viktig funktion hos ManFlex för att på ett visuellt och tydligt sätt 

informera personal om statusen på robotcellen. 

Sammanfattningsvis så hade intervjun en generell fokusbild och grundlig information 

om panelens funktioner erhölls. Frågor som behandlades sammanfattades efter mötet 

och dessa finns bifogade som bilaga 2 i rapporten. 

 

4.1.2 Intervju med processtekniker 
Efter avklarad intervju med en processtekniker som dagligen använder ManFlex så 

framgick det att intrycket av panelen var positivt. Den var lättöverskådlig och en 

användbar produkt som ger ett snyggt intryck i industrilokalen. Frågorna som 

behandlades fokuserade på ManFlex:s funktioner, om hur dessa upplevs och hur 

frekvent de användes. 

Belysningen som ManFlex erhåller uppfattades som mycket positiv. Ljusbilden var 

bra, inte för stark eller svag och den gav en tydlig indikering om cellens status. 

Belysningen upplevdes även som estetiskt tilltalande då denna gav ett proffsigt 

intryck av produkten. 

USB/Ethernet-uttagen användes ytterst sällan ute hos kund. Dessa användes när 

backuper skadades vilket skedde två gånger per år. Den öppningsbara luckan som 
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sitter där bak på överpanelen öppnades också väldigt sällan, likaså användes 

vridfunktionen av panelen mycket sällan. 

Knappar som var lokaliserade ovanför tangentbordet upplevdes som positiva då dessa 

gav ett bra flöde vid uppstart och under drift av roboten. 

Intervjun genomfördes hos kunden i deras industrilokal, vid en robotcell med en 

tillhörande ManFlex. Under mötet demonstrerade även processteknikern hur 

produkten används och vad det är som gör den bra. Frågorna som var förbereda inför 

intervjun samt svaren återfinns som bilaga 3 sist i rapporten. 

 

4.1.3 Intervju med konstruktör 
Efterarbetet som utförts på ManFlex har syftat till att underlätta för monteringen och 

öka stabiliteten i hela panelen enligt den konstruktör som intervjuades. Det framgick 

också att hållfasthetsberäkningar på konstruktionen inte har genomförts. Förbättringar 

på ManFlex har genomförts när problem har identifierats. 

De första frågorna som ställdes berörde funderingar kring dimensioneringen av 

utvalda detaljer på hela produkten, exempelvis plastbussningen, fästplatta och det 

genomgående röret. Anledningen till vissa större dimensioner berodde på att 

säkerställa produkten mot kraftupptagningar. Eftersom inga hållfasthetsberäkningar 

har utförts på ManFlex så har vissa detaljer överdimensionerats. 

Författarna hade också, efter monteringen, noterat att det användes många olika 

skruvtyper på ManFlex. Därför ställdes frågor som berörde de olika skruvmomenten i 

produkten. Det framgick då att större tanke vid de olika skruvtyperna inte hade tagits i 

åtanke men att variationen av skruv troligtvis hade med olika skruvlängd att göra.  

Standardiserade komponenter var också ett ämne som behandlades. Enligt 

konstruktören hade diskussionen om standard RGB-lister varit uppe men inget beslut 

hade tagits. Nackdelen med dessa lister är att de är kantiga istället för runda, något 

som kan försämra det estetiska på panelen. 

Intervjun resulterade i att svar på de flesta frågor rörande konstruktionsparametrar 

erhölls. Det framgick också att många förändringar på ManFlex redan hade 

genomförts och därmed hade nya komponenter tillkommit och gamla reviderats. 

Frågor rörande förändringar gav en inblick i hur konstruktörerna hade gått tillväga när 

förbättringar genomförts och det avslöjade också problem som hade funnits med 

tidigare versioner av ManFlex. En lista med de förberedda frågorna som ställdes 

under intervjun samt erhållna svar finns som bilaga 4 sist i rapporten. 

 

4.2 Resultat från studiebesök 
Besöket hos SVIA:s underleverantör resulterade i ny kunskap om hur ManFlex 

plåtkomponenter tillverkades och svetsades ihop. Frågor som ställdes under besöket 

syftade till att få fram information om företagets olika tillverkningsmetoder, vad de 

själva anser vara lätt att tillverka och vilka metoder som är att föredra. 
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Generellt tyckte underleverantören att framställningen av ManFlex var okomplicerad. 

Det var en tydlig konstruktion med mindre dimensioner jämfört med andra produkter 

som tillverkades där. Dock hade ManFlex två detaljer som var avancerade att 

framställa. Den första som nämndes var den komplicerade bockningen på foten. Den 

ursprungliga foten var omöjlig att bocka på två ställen eftersom denna erhöll stora 

dimensioner. Företaget fick använda sig av en specialmetod för att få till bockningen, 

vilket var tidskrävande och kunde innebära sämre slutresultat. Den andra 

komponenten som noterades vara komplicerad att framställa var förstärkningsplåten i 

panelen. Denna bockades i ett stycke och på grund av dess dimension blev 

bockningsprocessen svårutförd. Det hade varit fördelaktigt att göra denna detalj i två 

delar istället för en. 

Tillverkningsmetoderna som användes till ManFlex bestod bland annat av bockning, 

svetsning, och laserskärning. Under besöket behandlades de olika 

tillverkningsmetoderna för att få fram viktiga parametrar att beakta vid konstruktion 

och även tips för att förenkla tillverkningen av komponenter. Laserskärning 

behandlades grundligt och information om hur utformningen av plåtar effektiviserar 

skärningstiden diskuterades. Exempelvis bör plåtar, där det är tillåtet, bestå av runda 

former för att laserskäraren inte skall behöva sakta ner vid hörn. Avancerade former 

är också tämligen enkla att skära ut med laser och dimensionerna hämtas direkt ur 

CAD-filerna. Det framgick också att företaget vill ha nyckelhål vid svetsning där två 

komponenter skall svetsas samman mitt på en yta för att slippa passa in med 

mätinstrument. 

Det sista som studiebesöket behandlade var skillnaden i tidsåtgång på att göra hål, 

gänga och svetsmutter. Hos företaget som besöktes så var ett genomgående hål det 

enklaste att genomföra då detta skars ut med laser och uppskattningsvis skiljde det 

cirka 15 sekunder på att göra gänga respektive hål. Svetsmutter krävde längre tid än 

15 sekunder men det var marginellt. 

 

4.3 Resultat av monteringspraktiseringen och DFA2-1 
Datan som insamlades under DFA2 resulterade i att exempelvis LED-rampen runt 

panelen, monteringen av bussningen och tangentbordet var de moment som hade 

sämst poäng. Dessa moment blev därför viktiga att åtgärda. Den totala 

monteringseffektiviteten på manöverpanelen uppmättes till 55,56%. Procentsatsen på 

monteringseffektiviteten erhölls genom en jämförelse mellan observerat värde och 

teoretiskt bästa värde. Bedömningsmallen som användes vid DFA2-1 finns bifogad 

som bilaga 5 och resultatet från DFA2-1 är bilaga 6. 

 

4.4 Resultat av idégenereringen 
Fasen idégenerering frambringade flertalet koncept för de tre dellösningar som 

författarna hade valt att dela upp ManFlex i. Brainstormning som står beskrivet i kapitel 

3 var den metod som används vid idégenereringen. Koncepten efterliknade dagens 

produkt men den grupp som skiljde sig mest, komponentmässigt, var upphängningen. 

Idéerna på upphängningen varierade stort och totalt erhölls sju olika koncept på denna 

del. Koncepten finns bifogade i rapporten och benämns enligt U1-U7. 
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Koncept som genererades på fotpartiet efterliknade den befintliga produkten med 

skillnaden att koncepten frambringade andra typer av infästningar för dator, nätaggregat 

och täckplåt. Koncepten som uppkom under idégenereringen syftade huvudsakligen till 

att reducera antalet skruvmoment inne i foten eftersom detta var ett av kraven från 

kravspecifikationen. Totalt frambringades sex olika koncept på fotpartiet och finns 

bifogade i rapporten och namngavs enligt F1-F6. 

Idégenereringen på panelen innebar inte heller några större estetiska förändringar 

förutom konceptet om att göra den smalare. Samtliga koncept fokuserade på att 

reducera skruvmoment inne i panelen. Totalt skissade författarna upp sju olika koncept 

på panelen och dessa finns bifogade i rapporten och är namngivna enligt P1-P7. 

 

4.5 Elimineringsmatris 
Totalt genomfördes tre olika elimineringsmatriser. En för upphängningen, en för 

panelen och en för foten. Matriserna genomfördes enligt beskriven teori i kapitel 3. 

Parametrarna som beslutade vilka koncept som accepterades eller eliminerades erhölls 

från kravspecifikationen som bestämdes tidigare i konceptframtagningen. 

Fotens elimineringsmatris resulterade i tre återstående koncept av de sex stycken som 

genererats. Samtliga av de tre återstående koncepten bedömdes som “Go” trots att varje 

koncept hade en tvivelhet. Dessa tvivelaktigheter fick i efterkommande fas definieras 

och genomarbetas. 

 

 

Figur 1: Elimineringsmatris - Fot 
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Från upphängningens sållning erhölls två koncept som möjliga alternativ. Totalt 

sållades fem koncept bort och dessa sållades på grund av icke uppfyllda krav. 

 

Figur 2: Elimineringsmatris - Upphängning 

 

Elimineringsmatrisen på panelen innebar att fem av sju koncept klarade kriterierna. 

Sammanfattningsvis så erhölls tre koncept på foten, två på upphängningen och fem på 

panelen. Dessa koncept gick vidare till nästa fas inom konceptframtagningen som var 

morfologi. 
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Figur 3: Elimineringsmatris - Panel 

 

4.6 Morfologi 
Koncepten som accepterades från elimineringsmatrisen kombinerades i en morfologisk 

matris. Totalt kombinerades två koncept på upphängningen, tre på foten och fem på 

panelen. Kombinationen av dessa koncept resulterade i 30 olika helkoncept, varav sex 

stycken var ogenomförbara. De 24 återstående koncepten diskuterades och 

kommenterades och sex av dessa valdes att arbeta vidare med genom att visualisera 

dem på varsitt A3-ark. Värt att notera att de 18 återstående koncepten inte eliminerades 

utan bedömdes också med skillnaden att dessa inte skissades ner på papper. Dessa 

koncept återfinns som bilagor längst bak i rapporten och är benämnda enligt K1-K6. 
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Figur 4: Godkända delkoncept & Morfologisk matris 

 

4.7 Genomförbarhetsbedömning 
Genomförbarhetsbedömningen som var det första sållningsmötet resulterade i att två 

hela koncept av de sex stycken som frambringats till mötet återstod. Det blev en 

kombination av de båda koncepten och författarna, tillsammans med handledaren på 

SVIA, valde att vidareutveckla två av koncepten på upphängningen, ett på foten och 

två olika varianter av överpanelen. 

Koncepten på upphängningen som valdes att vidareutvecklas blev U3 och U5. Dessa 

koncept validerades genom prototypframtagning. Foten valdes till koncept F4 och där 

skulle dimensioner på datorinfästningen testas för att säkerställa så att alla 

komponenter fick plats i foten. Idéer om hur baksidan på den nya foten skulle fästas 

skulle också genereras. 

Koncepten på panelen blev en kombination av olika koncept och idéer. Grundidén 

kom från koncept P4 och P7 med en löstagbar frontplåt och en smalare panel. Idéen 

som diskuterades fram var att frontplåten skulle monteras på ManFlex framsida. 

Koncept på frontplåten skulle då genereras som visade hur infästningen av denna 

skulle ske. Även en konceptrendering på enkla bilder skulle ske för att testa plåtens 

utseende i både SVIA:s gråa standardfärg och en helt i rostfritt. Det bestämdes också 

att författarna skulle visa en visuell jämförelse mellan den befintliga bredden på 

manöverpanelen och en smalare variant. 
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Författarna fick också beviljat att generera koncept på hur SVIA:s standard RGB-

lister kunde användas i ManFlex. Kravet var att listerna skulle fästas så att skruvar ej 

var synliga på panelens utsida. Problem med ljusutsläpp diskuterades också och 

författarna fick i uppgift att lösa detta eventuella problem. 

 

4.8 Resultat av vidareutvecklade koncept 
Sållningsmötet resulterade i att två varianter av panelen skulle visas upp för att sedan 

göra ett slutligt val. Den ena varianten hade en rostfri SVIAplåt som låg ovanpå den 

gråa frontplåten, medan den andra varianten hade hela frontplåten i rostfritt stål. 

Panelen skulle även visas upp i två breddutföranden. För att visualisera skillnaden på 

dessa utföranden konstruerades två enkla CAD-modeller som sedan renderades i 

KeyShot, dessa renderingar genomfördes endast för att snabbt kunna se skillnaden 

mellan panelerna. Bilaga 24 illustrerar renderingarna.  

Eftersom frontplåten är löstagbar på de framtagna koncepten gjordes även förändringar 

på förstärkningsplåten som infinner sig i panelens botten. Plåten förstärktes med ett 

extra stag och fästet för DIN-skenan gjordes på samma komponent, vilket reducerade 

antalet komponenter.  

En ny form av hållare för RGB-hållaren skulle tas fram, vilket gjordes genom att vinklar 

svetsas fast inuti panelen. RGB-hållaren förs sedan in bakom vinklarna och låses på 

plats med hjälp av att skruvar pressar RGB-hållaren mot panelens innervägg.  

Datorplåtens form bestämdes, efter att noga ha undersökt hur mycket plats som 

behövdes runt de komponenter som skulle vara monterade på plåten.  

 

4.9 Resultat av prototyptester 
Prototyperna som tillverkades under vidareutveckling av 

koncept testades för att validera så att koncepten var 

genomförbara på en verklig produkt. De båda koncepten 

testades enligt metoden som står beskriven i 

vidareutveckling av koncept.  

 

Resultatet av testerna visade att båda koncepten höll. 

Prototyp 1 uppvisade en ostadighet under belastning och 

rotation. Prototyp 2 visade inga synliga fel under testet. Båda upphängningarna 

klarade belastningarna som de utsattes för under testerna och inga synliga defekter 

syntes efteråt. 

Figur 5: Prototyptest 
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Figur 6: Prototyp 1 & 2 

 

4.10   Val av slutgiltigt koncept 
Innan konstruktionsfasen påbörjades erhölls ett möte där de vidareutvecklade 

koncepten presenterades och ett slutgiltigt beslut om vilket koncept som skulle 

konstrueras togs. Resultatet av mötet innebar att författarna hade vetskap om vilka 

koncept den nya manöverpanelen skulle bestå av. Under mötet beslutades att det nya 

utförandet på panelen skulle lyda enligt konceptet med en smalare överdel. Utöver det 

smala utförandet bestämdes även hur frontplåten skulle fästas och att den skulle vara 

tvådelad, med en rostfri del och en del med SVIA:s gråa standardfärg. 

Konceptet på foten hade testats i CAD-miljö och visade sig i teorin att fungera, det 

valdes därmed att koncept F4 skulle bli den nya foten. Upphängningen valdes till 

koncept U3, där rörprofilen monteras på panelen och inte svetsas i foten. Beslutet av 

koncept på upphängningen baserades på prototyptesterna. Under mötet beslutades även 

att företagets standardiserade RGB-lister skulle användas i det nya 

konstruktionsförslaget. 

 

4.11   Resultat av konstruktion 
Resultatet av konstruktionsändringarna blev en panel som efterliknar dagens utseende 

till stor del, men som monteras på ett annorlunda sätt. Panelen är även konstruerad för 

att tillverkningen hos underleverantörerna ska ta kortare tid och därmed kosta mindre. 

För att underlätta svetsningen hos underleverantören valdes att upprätta nyckelhål där 

plåtar skall fogas samman. Detta sparar mycket tid hos underleverantören, då svetsaren 
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inte behöver använda mätinstrument för att veta hur komponenterna ska fogas samman. 

Samtliga plåtar har fått någon form av självpositionering, för att underlätta för svetsaren 

och minimera risken att fel begås. Då sidorna på foten består av en höger- och 

vänstervariant valdes att upprätta unika nyckelhål på varje sida så att risken för 

felmontage eliminerades. 

 

Figur 7: Nyckelhål för svetsning 

Fokus lades även på att minimera antalet skruvmoment och antalet olika skruvtyper. En 

sådan förändring gör att mindre monteringstid går åt till att plocka fram rätt skruvar, 

det gör det även lättare att se skillnad på de skruvar som ska användas. Förstudien 

frambringade att skruvar var en bidragande faktor till lång monteringstid och arbete 

med att påverka dessa går i linje med den kravspecifikation som upprättades. 

Minimering av antalet skruvtyper leder även till att mindre antal verktyg behövs för att 

montera panelen. Av ManFlex totalt 87 skruvmoment reducerades dessa till 67st i det 

nya konceptet. Många av de resterande 67 skruvmomenten omlokaliserades även till 

mer lättåtkomliga platser utanför panelen. Det nya konceptet erhöll även en mer jämn 

fördelning när det kommer till unika skruvtyper. Det nya antalet unika skruvtyper 

landade på 9st där den tidigare versionen hade 19st. Under monteringspraktiseringen 

noterades att mycket tid lades på att leta upp skruv och med det nya konceptet var 

förhoppningen att montören kunde plocka på sitt ett gäng skruvar och lätt kunna se 

skillnaden på dem. 

Vissa skruvmoment rådde inte författarna att ändra över då dessa moment var specifika 

till vissa komponenter som exempelvis datorn och skärmen. Dessa komponenter är 

gängade, och därmed låsta till en viss skruvtyp. Nedan följer två tabeller över de 

noterade skruvmomenten i den befintliga manöverpanelen och författarnas 

konstruktionsförslag. 
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Figur 8: Tabeller över skruvmoment 

 

De skruvmoment som har ompositionerats är främst de skruvar som krävde att 

montören arbetade med verktyg inuti manöverpanelen. I konstruktionsförslaget har 

antalet skruvmoment inuti produkten minskat markant, framförallt har skruvmoment 

som tidigare skedde inuti foten, nära golvet, flyttats ut ur foten. Nämnda monteringssteg 

kan med den nya konstruktionen monteras vid en arbetsbänk, vilket underlättar 

monteringen och är mindre tidskrävande än tidigare. 

Utöver reduceringen av antal skruvmoment presenterade även det nya 

konstruktionsförslaget en minskning av vikt hos hela produkten. Viktminskningen 

gynnar konceptet med en smalare panel och förenklar monteringen av panel samt 

montering av ManFlex ute hos kund. Den totala viktminskningen uppmättes till 6,12 

kg, där foten svarade för 1,78kg och panelen för 4,34kg. 
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Figur 9: Tabell över viktminskning 

 

Det avslutande momentet för varje CAD-modell var att minska skaderisken vid 

montage av komponenter. Detta gjordes främst genom att runda av vassa hörn som 

montören kan komma i kontakt med och där ett vasst hörn inte har någon teknisk 

funktion. Dessa justeringar bidrar även till en kortare bearbetningstid i 

laserskärningsprocessen.  

När ritningar upprättades användes toleranser enligt SS-ISO 2768-1, vilket gör att 

författarna kan tillse att kritiska komponenter som ska sammanfogas alltid ska passa 

med varandra. De klasser som har använts är “f” och “m”, där “f” främst har använts 

vid upphängningen eftersom det är en avgörande del av manöverpanelen.  

 

4.11.1 Konstruktion av foten 
Fotens övergripande estetiska utseende valdes att behållas på samma sätt som dagens 

produkt ser ut. Den sida som är löstagbar flyttades från fotens ena sida till den andra, 

vilket framförallt gjorde tillverkningen hos underleverantören mindre komplicerad 

eftersom man slipper utföra komplicerade bockningsmoment som enligt studiebesöket 

hos underleverantören var det mest problematiska momentet. Denna förändring gjorde 

även att monteringen i SVIA:s lokaler går fortare, då den nya plåten har förborrade hål 

för skruvar. Ändringen bidrog även till att den vassa kant som är synlig utåt nu är 

placerad på ett mer naturligt och diskret sätt. Antalet skruvmoment behölls för den ovan 

nämnda plåten, då plåten måste ligga mot foten utan glapp för att produkten ska leverera 

ett intryck av hög kvalitet. Det nya konstruktionsförslaget på foten bidrog till ytterligare 

uppfyllande av de satta kraven från kravspecifikationen. 

Vidare konstruerades datorupphängningen om helt, då dagens monteringssteg inte var 

acceptabla. Önskan om att förbättra datorupphängningen fanns även med på 

kravspecifikationen. Samtliga komponenter som tillhör datorn valdes därför att kunna 

monteras utanför foten på en separat plåt, vilket bidrar till att även en liten del av 

kabeldragningen kan ske utanför foten. Datorn monteras i dess specifika hålbild på 

datorplåten, vilken är placerad så att det finns tillräckligt med plats framför de kontakter 

som används. Längst upp på datorplåten monteras en DIN-skena, på vilken montering 

av nätaggregat och router sker. I och med att den standardiserade skenan används är 

detta utrymme fördelaktigt att anpassa precis efter vilka komponenter den specifika 

roboten kräver. 

Datorplåten förs sedan in i foten med hjälp av skenor som är monterade på fotens ena 

sida. Datorplåten har svetsmuttrar i de yttre hörnen av plåten, dessa används för att 

skruva fast datorplåten mot skenorna. Resultatet av förändringen är att ett färre antal 
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skruvmoment kvarstår, och av de kvarstående är endast två av dem inuti foten. Att 

kunna montera komponenterna vid en arbetsbänk bidrar även till att montören behöver 

böja sig mindre under montaget av datorn. 

 

Figur 10: Datorupphängning 

Fotens monteringsmoment i golvet var även ett område som var problematiskt med 

panelen. Problematiken löstes genom att ett fäste för foten monteras direkt i golvet 

med hjälp av expanders. En sådan lösning underlättar för montören att få hålen, som 

borras i golvet, på rätt plats. Det blir även lättare att få panelen rak i förhållande till 

cellgallret eftersom fästet kan användas som mall för borrningen.  

Foten lyfts sedan och ställs ovanpå fästet som är monterat i golvet, foten skruvas 

sedan fast i golvfästet med hjälp av M10skruvar. Dessa skruvar sitter även lite 

närmare fotens öppna sida, vilket gör att mer utrymme för montörens händer finns i 

foten.  

 

Figur 11: Markinfästning 

Tre av de kontakter(USB, Ethernet, Flexpendant) som tidigare satt i panelen är nu 

förflyttade till foten, för att ett mindre antal kablar ska behöva ledas genom, den redan 

trånga, leden som håller upp panelen. Då USB- och Ethernetkontakten behöver ha 

någon form av märkning valdes att använda en rostfri plåt, vilket möjliggör att text 

kan graveras vid kontakterna. Den rostfria plåten sätts fast genom att USB- och 

Ethernetkontakten klämmer den rostfria plåten mot fotens sida. Flexpendatkontakten 

är relativt lång och valdes därför att fällas in i foten med en vinkel nedåt, detta gör den 



Empiri  

32 

mindre synlig men ger den även ett naturligt fall då denna kontakt alltid ska vara 

inkopplad.  

Tidigare monterades en extern krok på foten för att uppehålla flexpendantens sladd, 

denna krok valdes att slås samman med den rostfria plåten till kontakterna. Det 

beslutet resulterar i att flera skruvmoment försvann då dessa monteringssteg slås 

samman. Sladden hänger nu så att USB- och Ethernet uttaget är synliga i mitten av 

den ihoprullade sladden. 

 

Figur 12: Sladdhållare flexpendant 

 

På den tidigare varianten av ManFlex infann sig en svetsad plåt som endast var till för 

upphängning av kablar inuti foten. Plåten har inte förändrats, men förflyttats för att för 

att dess placering ska vara lättare att komma åt för montörerna. 

 

4.11.2 Konstruktion av upphängningen 
Det förslag på upphängning som lämnades till företaget innehöll färre komponenter och 

använde mindre material under framställningen. Färre komponenter uppfyller de satta 

kraven. Ett rör med en fläns svetsad i ena änden monteras på panelens undersida med 

hjälp av fyra stycken skruvar med tillhörande muttrar. Röret har en större dimension än 

dagens rör, vilket medför att röret tar upp mer moment samtidigt som ledningen av 

kablar genom röret underlättas avsevärt.  

Plastbussningen har även simplifierats, då denna komponent var dyr att köpa in. 

Bussningen innehåller i konstruktionsförslaget inga skruvhål, samtidigt som den är 

kortare jämfört med dagens bussning. Bussningens materielmängd har minskats med 

67.14%. Bussningens uppgift i konstruktionen är att ta upp kraft i vertikal led, 

parallellt med att leda uppkommit moment från panelen ut i fotens förstärkningar. 

Bussningen isolerar även panelen från foten, detta för att slitage på panelen ska 

minimeras när panelen vrids runt sin egen axel.  

Den tidigare, dyra låsfunktionen har konstruerats samman med upphängningens 

komponenter. Istället för att köpa in en dyr låsring och använda skruv för att förhindra 

att panelen går att vrida mer än 180 grader samt att eliminera möjligheten att lyfta 

panelen från foten så består det nya konstruktionsförslaget av tre spännstift som utgör 
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dessa funktioner. Spännstiften slås i med hammare och är billiga i inköps kostnad och 

enkla att montera, jämfört mot tidigare variant. 

 

Figur 13: Upphängning 

 

4.11.3 Konstruktion av panelen 
Panelen genomgick de större estetiska förändringarna hos omkonstruktionen av 

ManFlex. Den största förändringen var att panelen konstruerades så att hela panelen 

blev 100 millimeter kortare. Eftersom USB och Ethernet flyttades ner till foten blev 

två av de åtta hålbilderna tomma i panelen och dessa valdes då att elimineras genom 

att förkorta panelens bredd. Det nya breddutförandet gav en viktminskning på 4,34kg 

och tyngdpunkten flyttades in mot upphängningen vilket innebar mindre spänning på 

hela konstruktionen. Eftersom många komponenter i den gamla panelen berodde på 

panelens bredd blev det många detaljer, såsom förstärkningar, som omkonstruerades 

för att matcha den nya dimensionen. 

Urtagen runt RGB-listerna konstruerades om från att vara avlånga hål med rundade 

hörn till kvadrater. Anledningen till förändringen berodde på att SVIA hade en 

standardiserad ljudsspridningsskena som RGB-lister monteras inuti. Standardiserade 

komponenter är ett viktigt inslag vid arbete med DFA och ökar flexibiliteten i 

produktionen, det blev därmed naturligt att införa dessa i det nya 

konstruktionsförslaget av ManFlex. 

Frontplåten som tangentbordet monteras på genomgick radikala förändringar. Istället 

för att svetsa hela frontpartiet på panelen så konstruerades frontplåten så att denna 

gick att skruva fast istället. Detta möjliggjorde att monteringsmoment som varit 

komplicerade att utföra inuti panelen kunde utföras på annan plats då hela fronten 

kunde demonteras. På den nya frontplåten monteras tangentbord, knappar, SVIA-

plåten, opalskiva och DIN-skenaplåten. Alla dessa skruvmoment sker utanför panelen 

och förs sedan in som ett paket in i panelen och skruvas där fast med åtta skruvar. 
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Kabeldragning från knappar till plintar kan därmed genom det nya 

konstruktionsförslaget även utföras utanför panelen för att reducera monteringstiden 

då detta har varit ett tidskrävande moment.  

 

Figur 14: Frontplåt med tillhörande komponenter 

På frontplåten svetsades även ett stag för att hålla opalskivan på 

plats och därmed eliminerades sex skruvmoment inuti panelen 

och det tidigare monteringsmomentet kunde nu ske utanför 

panelen på ett enklare sätt. Andra funktionen som staget rådde 

över var att möjliggöra för montering av DIN-plåten genom 

fyra gängade hål. Den nya DIN-skenaplåten Monterades istället 

på staget i frontplåten och hänger ner i panelen. Den fick också 

avlånga hålbilder för att möjliggöra så att plåten kan justeras i 

vertikalled för att underlätta vid montering och tråddragning till 

plint. 

 

Möjligheten att demontera frontplåten krävde extra tanke till hur förstärkningarna i 

panelen skulle utföras för att bibehålla den robusthet som var eftersträvad. Eftersom 

hela upphängningen genomgick stora förändringar kunde stora delar av den 

ursprungliga förstärkningsplåten omkonstrueras. Det cirkulära urtaget som fanns 

lokaliserat strax över låsringen i förstärkningsplåten kunde elimineras helt då detta tog 

plats och inte fyllde funktion i det nya utförandet. Förstärkningsplåten bockades då 

istället ut mot fronten av panelen för att bidra till vrid- och momentstyvhet. 

Figur 15: DIN-skenaplåten 

med plint 
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Figur 16: Förstärkning med monterat stag 

Utöver förändringar på förstärkningsplåten så konstruerades även ett stag som 

placerade längst ner i panelen ovanför förstäkrningsplåten. Detta för att ytterligare 

förstärka hela panelen mot eventuellt svaj. 

Den nya upphängningen innebar att nya hålbilder i 

bottenplåten i panelen fick konstrueras. 

Bottenplåten, såsom hela panelen blev också 

smalare. Den tidigare bottenplåten hade hål på 

varje sida för det genomträngande röret, dessa hål 

valdes att ersättas med ”Knockout-hål“ som går att 

ta bort när det skall monteras en upphängning vid 

hålets position, istället för som tidigare att ha ett 

hål där konstant. 

Plåten som agerar distans för LED-listen och är 

fästelement för skärmen genomgick mindre förändringar. Hela plåten blev smalare 

och hålbilderna för att hålla opalskivan togs bort då behovet av dessa inte längre fanns 

kvar. 

Den avlastningsyta som agerar flexpendanthållare på ManFlex genomgick mindre 

förändringar. Originalutförandet bestod av en platt yta med påsvetsade väggar för att 

bilda avlastningsytan. Nackdelen med den lösningen var att hållaren hade ett öppet hål 

rakt ut mot framsidan av panelen. SVIA önskade att detta hål eliminerades med en 

täckande plåt. Då hela detaljen var svetsad, konstruerades den så att den istället 

bockades för att sedan endast svetsa kanterna runt om. Detta bidrar till smidigare 

tillverkning av detaljen. 

 

Figur 17: Knockout-hål 
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Figur 18: Flexpendanthållaren 

 

4.12   Resultat av DFA2-2 
Den andra DFA2 som genomfördes resulterade i att monteringseffektiviteten blev 

62,72%. De mest kritiska områdena blev då hela monteringen av skärmen, monteringen 

av DIN-skenehållaren och DIN-skenan. Det som inte framgår är att DIN-skenehållarens 

låga resultat underlättar ett flertal andra komponenters montering. DFA2 resulterade 

även i att ett färre antal monteringssteg nu krävs för att montera manöverpanelen. En 

komplett lista med numerisk data finns illustrerad i bilaga 25. 
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5 Analys 
 

5.1 Analys av intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes under förstudien var givande och gav en bra bild över 

manöverpanelen. En viktig punkt som berördes av flera av de intervjuade personerna 

var att produkten upplevdes som robust och snygg. Manöverpanelen framstod som en 

produkt av hög kvalitet och höjer statusen i industrilokalen, något som beaktades under 

konceptgenereringen. Ett problem som noterades var att panelen i vissa fall kunde 

upplevas som svajig, vilket leder till att intrycket av sämre kvalitet infinns. Denna 

information togs med till konceptstadiet för att utveckla koncept som inte försämrar 

ManFlex funktion. Eftersom uppdraget belyste att ManFlex funktion inte fick försämras 

vid kostnadsreduceringen så var dessa parametrar viktiga att ta med för att besvara den 

andra frågeställningen. 

Vidare så framkom det att RGB-belysningen som den befintliga panelen innehar är en 

viktig funktion då den visar användaren vilken status robotcellen har. Dessa var därför 

nödvändiga att ha kvar då RGB-belysningen var en viktig parameter för panelens 

framgång. Eftersom SVIA använder standardiserade RGB-lister till vissa produkter så 

blev det naturligt att implementera dessa i det nya konstruktionsförslaget för att 

reducera kostnaden på produkten.  

Svaren från intervjuerna som belyste den första frågeställningen var att den 

huvudsakliga orsaken till den höga kostnaden var tråd- och kabeldragning i panelen. 

Det framkom att kabeldragning genom produktens upphängning var ett svårarbetat 

moment. Det blev därmed intressant att göra större hål i upphängningen för att 

underlätta kabeldragning, samt att flytta ner USB/Ethernet uttagen för att minska 

kablagemängden. Det framgick i intervjun med processteknikern att dessa uttag sällan 

brukades och därmed drog författarna beslutet om att generera koncept som 

omlokaliserade dessa ner till foten. 

Under intervjun med en konstruktör framkom det att inga beräkningar har gjorts på 

produkten. I och med det har komponenter ibland överdimensionerats, vilket ökar 

användandet av material.  Likaså antalet skruvtyper hade inte tagits i åtanke vid 

konstruktion, vilket gör att monteringstiden ökar och därmed kostnaden för produkten. 

Författarna ansåg att skruvmoment och skruvtyper berör båda frågeställningarna. Högt 

antal skruvmoment bidrar till höga monteringskostnader och att konstruera en ManFlex 

som har färre skruvmoment innebar att produkten kunde ha samma funktion som den 

befintliga men kortare ledtid. Kravspecifikationen som upprättades efter förstudien 

erhöll förbättringar på vissa punkter som behandlats under intervjuerna och vikten av 

vissa punkter förstärktes även när dessa studerades under monteringen. 

 

5.2 Analys av DFA2-1 och monteringspraktiseringen 
Observationen från monteringen och DFA2-1 syftade till att besvara den första 

frågeställningen, ”Vilka är de huvudsakliga orsakerna till en hög kostnad av 

manöverpanelen?” Det som genomsyrade hela monteringsprocessen var att produkten 

använder många olika typer av skruvar, skruvtyper som inte var enkla att se skillnad 

på. Utöver många olika skruvtyper så användes även generellt mycket skruv till 
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monteringen, vilket nödvändigtvis inte behöver vara något negativt men blir en stor 

tidskrävande uppgift när skruvarna appliceras från olika håll och i trånga utrymmen. 

Monteringen av RGB-listen blev också ett uppmärksammat moment. Hela RGB-listen 

monteras med hjälp av lim och buntband på en profilerad plåt som sedan monterades i 

överpanelen. Plåten som förs in i överpanelen med RGB-listen har tämligen stora 

ytterdimensioner, denna skall då föras in i ett trångt utrymme i överpanelen för att sedan 

skruvas fast. Hela momentet med att få fast RGB-listen blev därmed tidkrävande. Den 

list och listhållare som användes var specialtillverkade till ManFlex. 

Infästningen av datorn i foten blev också ett fokuserat område. Anledningen var att 

infästningen krävde tio skruvmoment inne i foten. Datorinfästningen hade relativt låg 

poäng eftersom skruvarna även applicerades från olika håll och utrymmet var trångt 

inne i foten. 

Montering av knappar och tangentbord i överpanelen var ofördelaktigt att genomföra 

på egen hand. Hela överpanelen behövde läggas ner, och vridas upp för att lyckas 

komma åt att föra in knappar från ett hål och skruva från det andra. Utrymmet för 

verktyg var extremt begränsat. Det insågs då att förbättringsarbete vid detta moment 

var nödvändigt. Då överpanelen innehåller mycket elektronik drogs slutsatsen att 

försöka reducera antalet skruvmoment inne i panelen för att effektivisera monteringen 

av knappar och tangentbord. Det var även önskat att ta fram koncept som minimerade 

antal moment där montören behövde vända på hela panelen. 

Upphängningen visade sig vara ett moment som var ofördelaktigt att utföra ensam. Det 

innehöll skruvmoment från olika håll, ett tungt lyftmoment och en inpassning av 

bussning och rör. Hela monteringen kunde därmed ta tid och vara oergonomiskt. 

Upphängningen bestod av fem komponenter och deras monteringsmoment delades upp 

i tre olika poängmoment i DFA2. Momenten i DFA2 fick tämligen låga poäng och 

författarna valde då att lägga fokus på hela upphängningen. 

Monteringspraktiseringen var en effektiv metod då de problem som diskuterats under 

intervjuerna blev synliga i realtid. Författarna anser också att monteringsobservationen 

tillsammans med DFA2-1 besvarade den första frågeställningen. De kritiska momenten 

som diskuterades i detta avsnitt gav även den huvudsakliga grunden till hur 

kravspecifikationen utformades. Samtliga krav sattes så att ovannämnda punkter skulle 

förbättras i det nya konstruktionsförslaget. De satta kraven hjälpte författarna sedan att 

frambringa ett koncept som besvarade den andra frågeställningen, Hur skulle 

manöverpanelen kunna konstrueras för att minimera monteringstiden och reducera den 

direkta materialkostnaden? 

 

5.3  Analys av prototyptester 
För att besvara den andra frågeställningen samtidigt som kraven på produkten skulle 

uppnås konstruerades prototyper på upphängningen, se avsnitt 4.9. Författarna bedömer 

att båda prototyperna klarade testet eftersom båda koncepten höll för den tänka 

belastningen. Anledningen till att valet föll på prototyp 2 var för att prototyp 1 

uppvisade svajighet under testerna. Svajigheten uppvisades på grund av för dålig 

ytfinhet på bottenytan och dåligt momentupptag i hela upphängningen. Prototyp 2 som 

har ett genomlöpande rör genom den lägsta fästplattan möjliggör för 
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momentupptagning längre ner i foten, vilket påverkar stabiliteten i överpanelen. 

Prototyp 2 förändrar även upphängningens tyngdpunkt då röret som fixerar bussningen 

monteras i panelen istället för foten. Båda prototyperna bestod av mindre material än 

dagens upphängning, vilket resulterade i lägre materialkostnad. Den lägre 

materialkostnaden bidrar till att besvara studiens andra frågeställning. 

Under testerna noterade författarna att bottenplåten i panelen, som vikterna ställdes på, 

skulle ge vika före någon av upphängningarna. Detta innebär att stabiliteten i panelen 

påverkas till största del av hur väl överpanelen klarar av att hålla sin egenvikt utan att 

börja svikta. Därmed kunde slutsatsen dras att upphängningen inte är lika kritisk som 

tidigare trots utan att en stor del till en svajande panel beror på egentyngden och 

utformningen av hela överpanelens konstruktion. Vikt på hur panelen utformades och 

förstärks blev därmed ett viktigt inslag i konstruktionsdelen. 

Prototyperna framställdes av författarna själva och det blev därmed inte samma material 

som SVIA har tillgång till. Författarna anser sig inte heller ha samma expertis på 

plåtframställning, svetsning och annan tillverkning som SVIA:s underleverantörer 

tillhandahåller. Därmed kan det antas att prototyperna har sämre hållfasthetsegenskaper 

än vad den tänkte produkten kommer inneha. Prototyptesterna genomfördes 

huvudsakligen för att besvara det sista kravet från kravspecifikationen, Upphängningen 

skall vara lika stabil som innan. 

 

5.4 Analys av valda koncept 
De koncept som genererades fram med hjälp av brainstorming och morfologi, som finns 

beskrivet i kapitel 3, sållades och bedömdes i olika steg. Brainstorming var en bra metod 

för att ta fram nya idéer på möjliga konstruktionsalternativ. Dock påkom författarna en 

begränsning med användandet av brainstormingsmetoden. De idéer som genererades 

syftade till att förbättra en redan befintlig produkt, en produkt som författarna noga hade 

studerat. På grund av den omfattande informationen som samlats in om ManFlex så 

uppkom svårigheter med att generera nya koncept utan att vara helt opartisk. En 

grundpelare i brainstorming är att ingen kritik skall riktas under skaparprocessen, denna 

pelare var svår att uppfylla då författarna visste om vad som fungerade på den befintliga 

produkten och vad som inte gick att tillverka.  

Första bedömningen av koncepten löd enligt den elimineringsmatris som finns 

beskriven i kapitel 3. Besluten grundades på hur väl koncept uppfyllde de satta kraven. 

Eftersom kraven var uppställda så att arbetets andra frågeställning skulle uppnås av den 

nya konstruktionen så var det naturligt att väga in kraven mot de genererade koncepten 

för att sålla bort koncept som inte skulle klara av frågeställningen. 

 

5.4.1 Foten 
Fotens koncept skulle innebära att stor vikt behövde läggas på att få till dimensionera 

så att alla komponenter fick plats på den nya upphängningsplåten samtidigt som 

kabeldragning var möjlig. Idéen med att montera alla komponenter på en och samma 

plåt framkom från de ställda kraven, att författarna ville minimera skruvmoment inne i 

foten. En sådan förändring bidrar även till att monteringstiden sjunker, vilket leder till 

att arbetets andra frågeställning kan besvaras. Det kan tyckas att foten blir mer 
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svårmonterad med en fastsvetsad framsida men anledningen till detta val var för att 

underlätta framställningen hos underleverantören. Fotens nya koncept erhöll även en 

mycket enklare infästning av datorn som innebar att den svetsade framsidan inte 

utgjorde någon förändring för trångheten inne i foten. Ur en estetisk ståndpunkt blir 

det, enligt författarna, snyggare att ha rundade kanter på fotens framsida istället för 

baksidan som den ursprungliga produkten hade. Samtliga krav från 

kravspecifikationen uppnåddes med detta koncept. 

 

5.4.2 Upphängning 
Den nya ManFlex skulle bestå av koncept U3 på upphängningen, något som författarna 

själva hade stora förhoppningar på då detta koncept visade sig vara effektivt under 

prototyptesterna med tanke på att den klarade testet utan synliga defekter och 

materialanvändandet var betydligt mindre än den befintliga. I teorin var denna 

upphängning en bra metod för att absorbera moment som frambringas av panelen. 

Utöver bra egenskaper ur en konstruktionsmässig synpunkt var även upphängningen, 

enligt författarna, en enklare lösning än den befintliga upphängningen. U3 hade en 

enklare bussning att tillverka, bestod av färre komponenter och var lättare att montera 

ensam, vilket gynnar förmågan att besvara arbetets andra frågeställning. Problem som 

författarna diskuterade var toleranssättningen på röret och bussningen. Bussningen 

skulle passa i fotens hålbild samtidigt som röret skulle föras genom bussningens 

centrumhål. Det innebar att bussningen skulle toleranssättas på två ställen, något som 

vid tillverkning kan innebära en dyr kostnad. 

Koncept U3 erhöll uppfyllnad av alla de krav som författarna hade satt i 

kravspecifikationen. Det valda konceptet ansågs också ha god chans att uppfylla 

arbetets syfte. 

 

5.4.3 Panelen 
Frontplåten som togs fram till panelen var också ett koncept som författarna hade 

förtroende för. Efter sista sållningsmötet bestämdes det dock att tangentbordsplåten 

skulle bestå av en plåt bestående av SVIA:s standardfärg och ovanpå denna skulle en 

rostfri, graverad, plåt läggas för att visualisera företagets logga på ett estetiskt tilltalande 

vis. Detta val motstred arbetets syfte, att göra produkten billigare eftersom det tillkom 

en extra komponent och komplexare monteringsmoment. Det samtycker dock med 

problembeskrivningen att produkten skall ha samma funktioner som idag, vara robust 

och ha ett estetiskt tilltalande yttre. SVIA bestämde på dessa grunder att den extra plåten 

skulle användas. Funktionen på den nya frontplåten skulle lyda enligt konceptet, att den 

var löstagbar. Att kunna demontera frontplåten och utföra monteringsarbete av knappar 

och kablage utanför panelen är något som eliminerade många svåra monteringsmoment 

som skedde inuti den befintliga ManFlex. Författarna ansåg att montering av knappar, 

tråddragning och montering av tangentbord skulle bli betydligt enklare med detta 

koncept, något som instämdes med SVIA. 

Panelens smalare utseende var också ett koncept som författarna hade önskat, mestadels 

för att få bort det breda utseendet som enligt deras åsikt hade för stora tomma ytor på 

utsidan. De smala dimensionerna på panelen krävde dock att USB-/Ethernet-

kontakterna flyttades ner i foten, något som förenklar kabeldragningen genom 
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upphängningen. Standardiserade RGB-lister skulle också placeras i panelen och 

förhoppningarna med standardiserade lister var att priset skulle gå ner drastiskt och att 

dessa alltid skulle finnas att tillgå. Det nya konceptet eliminerade också användandet 

av lim, en punkt som fanns med bland kraven från kravspecifikationen. 

 

5.5 Analys av DFA2-2 
Analys av den DFA2-2 som gjordes belyser hur den andra frågeställningen besvaras, 

genom att direkt ge siffror på monteringseffektiviteten som påvisar resultat av en lägre 

monteringstid. Den genomförda DFA2-2 skiljer sig på flertalet punkter jämfört med 

den DFA2-1. Led-lister, bussning och tangentbord har i DFA2-2 avsevärt högre resultat 

än den tidigare DFA2. Det färre antalet monteringssteg bidrar även till det högre DFA2-

indexet på 62,72%. De monteringssteg som, enligt DFA2-2, är mest komplicerade på 

konstruktionsförslaget är montering av skärmen och DIN-skenahållaren. Dessa moment 

är svåra att förenkla då de innehåller komponenter som är förutbestämda. En av dessa 

komponenter är skärmen som har fördefinierade, gängade hål, vilket gör det svårt att 

komma fram med nya lösningar eftersom hålbilden inte kan förändras. Vad som också 

framgår av DFA2-2 är att fler komponenter nu självpositioneras, vilket bidrar till en 

högre monteringseffektivitet. Vidare kan också analyseras att infästningsmetoderna är 

mindre komplexa och att det mer sällan behövs använda verktyg för att få 

komponenterna på plats. Den högre monteringseffektiviteten bidrar även till att den 

andra frågeställningen kan besvaras, då en högre monteringseffektivitet är direkt 

kopplad till en lägre monteringstid.   

Vad som inte framgår i DFA2 är att viss hänsyn till elektronik har tagits, förändringar 

som minimerar monteringstiden avsevärt när elkomponenter ska kopplas till panelen. 

Den komponent som drabbats mest av detta är DIN-skenahållaren, då den har fått ett 

lågt resultat i DFA2 men i verkligheten kommer ha en stor förändring jämfört mot den 

befintliga produkten eftersom kablagemonteringen är förenklad. 

Även antalet skruvtyper och skruvmoment innefattas inte av denna metod, vilket gör 

att DFA2-2 resultatet inte är rapportens hela resultat. Resultatet måste vägas med 

hänsyn till skruvtyper och därmed blir slutresultatet av den andra DFA2 sämre än vad 

den egentligen är i verkligheten. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet nedan följer en sammanfattning av arbetets utfall samt diskussion av det 

slutgiltiga resultatet, slutsatser presenteras och implikationer framhävs. Även 

begränsningar som har uppkommit på grund av arbetet redogörs för. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare arbete ur företagets perspektiv och ur ett forskningsperspektiv. 

 

6.1 Resultat 
Sammanfattningsvis resulterade arbetet i ett nytt konstruktionsförslag innehållandes 

3D- och ritningsunderlag, där merparten av ingående komponenter konstruerades om 

för att uppfylla syftet med arbetet. Ett förslag på en manöverpanel med en högre 

monteringseffektivitet och lägre materialanvändande har lämnats till företaget. 

Förslaget som överlämnades skiljer sig utseendemässigt inte så mycket från dagens 

ManFlex, utöver att panelen är smalare. De största skillnaderna syns på insidan av 

manöverpanelen, då infästningar och monteringssteg har gjorts om helt. Även 

upphängningen av panelen på foten har konstruerats om för att minimera problemet att 

panelen svajar, men även för att minska den direkta materialkostnaden för 

upphängningen.  

Den andra DFA2 som genomfördes resulterade i en monteringseffektivitet på 62,72%, 

vilket är en ökning mot tidigare med 7,16%. Författarna hade förväntat sig en större 

ökning, men inser även att de har tagit hänsyn till elektroniken i konceptet vilket inte 

innefattas av den gjorda DFA2. Författarna har möjliggjort att stora delar av 

tråddragningen nu kan ske utanför panelen, vilket är en stor förändring av 

monteringstiden. Denna förändring syns dock inte i DFA2, eftersom författarna har valt 

att inneha elektronikkomponenter som en avgränsning för arbetet. Likaså antalet 

skruvmoment och skruvtyper behandlas inte i DFA2 vilket gör att DFA2 resultatet 

måste vägas tillsammans med övrigt resultat för att få en helhetsbild. Hur arbetet med 

DFA2 utförs finns beskrivet i kapitel 3. 

Antalet skruvmoment har reducerats från 87 stycken till 67 stycken, där flertalet av de 

återstående skruvmomenten har flyttats till mer lättåtkomliga positioner. Framför allt 

flyttades skruvmoment från interna positioner till externa, det vill säga att komponenter 

på konceptet kan monteras samman vid en arbetsbänk för att sedan tillsammans föras 

in i panelen som en helhet. Detta var en stor bidragande faktor till varför så många 

skruvmoment kan utföras utanför panelen.  

Panelens smalare utförande leder till att mindre material kan användas vid framställning 

av produkten, vilket är direkt kopplat till arbetets syfte. Panelens vikt har sänkts med 

6,12kg, vilket indirekt innebär en lägre materialkostnad för företaget. Värt att notera är 

att denna viktminskning endast uppkommer tack vare användandet av mindre material 

och inte påverkas av elektroniken, då elektronik ingår i arbetets avgränsningar. Den 

lägre vikten och en tyngdpunkt som nu sitter närmare fotens axel medför även att panels 

kritiska område, upphängningen, upptar ett mindre moment och en lägre egenvikt. 

Vilket är nödvändigt eftersom panelen ska uppfylla samma funktioner som tidigare. Då 

frontplåten i författarnas koncept är löstagbar sker en försvagning av panelens styvhet, 

vilket kompenseras med en smalare och lättare panel.  
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Ovan nämnda förändringar kan direkt sammankopplas med arbetets syfte, då 

monteringsprocessen på författarnas koncept är effektivare än dagens montering och 

den direkta materialkostnaden är sänkt tack vare den lägre vikten.  

Författarna anser även kravspecifikationen som upprättades under förstudien har 

uppfyllts. Kraven på att reducera antalet ingående detaljer, skruvtyper och 

skruvmoment har uppfyllts. Enklare infästning av RGB-lister, dator och upphängning 

har också uppnåtts i teorin genom DFA2-2. Det krav som författarna inte anser vara 

helt tillfredsställt är ”upphängningen skall vara lika stabil som innan”. Det är svår att 

verifiera detta krav utan att ta fram en färdig produkt och se den i praktiken. Enligt 

prototyptesterna är det bottenplåten som kan bidra till att panelen sviktar och detta är 

svårt att kontrollera utan att ta fram en fullskalig produkt. Därmed anser författarna att 

kravet på att panelen skall vara lika stabil som innan är svårt att verifiera. 

Avslutningsvis är författarna tillfreds med resultatet vilket direkt kan kopplas till syftet 

med arbetet, eftersom de kritiska komponenterna och monteringsmomenten har 

omkonstruerats och materialanvändandet är lägre än tidigare. Samt att resultaten som 

tagits fram har, jämfört med tidigare manöverpanel, förändrats till det bättre med 

utgångspunkt i arbetets syfte.  

 

6.2 Implikationer 
Eftersom panelen har en högre monteringseffektivitet och antalet unika skruvmoment 

har minskat drastiskt bör manöverpanelen nu ta kortare tid att montera hos SVIA. Att 

monteringen tar kortare tid innebär en lägre monteringskostnad vilket är det som 

eftersträvats. 

Att flera komponenter nu monteras utanför panelen bidrar till en bättre arbetsmiljö för 

montörerna. Flera av monteringsmomenten sker inte längre inuti panelen, vilket gör 

arbetet mer överskådligt och därmed effektivare att montera. Då fler av 

elkomponenterna monteras tillsammans utanför panelen kan delar av kabeldragningen 

också ske utanför panelen, vilket underlättar otroligt mycket för montörerna. En del 

kablar behöver dock fortfarande monteras inuti panelen, för att en säker och bra 

kabeldragning mellan fot och panel ska kunna innehas. 

Även monteringen av komponenter på datorplåten underlättar arbetet, då detta inte 

behöver ske inuti foten. En del kablar kan även kopplas utanför foten vilket minimerar 

kopplingsarbetet inuti foten. 

 

6.3 Begränsningar 
Begränsningar som arbetet ger kan vara att det blir svårt att byta ut dagens 

tangentbord, om företaget i framtiden skulle vilja använda ett tangentbord som upptar 

mer plats inuti panelen. Även att byta ut dagens skärm till en större dimension kan 

vara svårt, eventuellt måste hela panelen då bli bredare.  

Det finns nu även större begränsningar för hur bred DIN-skenan kan vara, det finns idag 

lika mycket plats för DIN-skenan men den kan inte utökas avsevärt mycket om så skulle 
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behövas. Dock finns utrymme i panelen för att ytterligare en DIN-skena ska få plats, 

men ett separat fäste behöver då skapas för att montera den. 

 

6.4 Slutsatser 
Författarna anser att syftet och dess tillhörande frågeställningar är tydligt besvarade 

genom rapporten. Syftet är uppfyllt genom att ett konstruktionsförslag som är mer 

monteringseffektivt än dagens konstruktion har lämnats till företaget, förslaget 

använder även en mindre mängd material vid tillverkning vilket ingick i arbetets syfte.  

Första frågeställningen besvaras tydligt genom den omfattande förstudien som 

genomfördes. Förstudien gav avgörande kunskap om produkten, vilket gjorde att 

författarna var medvetna om vilka delar av produkten som var mest kritiska ur ett 

monterings- och kostnadsperspektiv. Förstudien gav även stor inblick i hela produkten 

och hur den används, vilket hjälpte författarna i den senare konstruktionsfasen.  

Författarna har lämnat ett konstruktionsförslag till företaget, vilket gör att även den 

andra frågeställningen är besvarad. Vid utveckling av konstruktionsförslaget har stor 

hänsyn till tidigare förstudie tagits, vilket gör att problem som uppenbarats i tidigare 

skede kan elimineras. Konstruktionsförslaget har en högre monteringseffektivitet och 

ett lägre materialanvändande, vilket var syftet med arbetet.  

Det konstruktionsförslag som framtagits uppfyller nästan alla krav som författarna har 

arbetat efter. Alla krav, bortsett från “Upphängningen skall vara lika stabil som innan”. 

För att kunna verifiera att det kvarvarande kravet är uppfyllt behöver en prototyp 

tillverkas. Företaget ska beställa en prototyp, men den hinner inte levereras innan 

arbetets slut. Författarna har dock gjort prototyper på endast upphängningen vilket 

styrker att konceptet fungerar.  

Uppdraget som utförts av författarna, har enligt deras mening haft god anknytning till 

det högskoleprogram som de studerat. Projektet har frambringat kunskap inom 

produktutveckling som behandlats under studietiden. Uppdraget har också krävt att nya 

kunskaper inom området har studerats och jämförelser mellan olika metoder har utförts 

för att ge en uppfattning om vilken metod som är bäst tillämpad till vardera moment.  

Projektet har också frambringat bredare kunskaper i hur litteratur söks, som exempelvis 

vetenskapliga artiklar, böcker och annan litteratur. Förstudien har också lärt författarna 

att föra intervjuer, ta kontakt med företag och knyta samarbeten. 

Det CAD-material som framställdes på SVIA innebar också att stora mängder kunskap 

inom konstruktion inbringades eftersom samtal och råd från konstruktörer ständigt 

behandlades.  

 

6.5  Rekommendationer till vidare arbete/forskning 
För att produkten i framtiden ska kunna bli mer kostnadseffektiv skulle företaget kunna 

överväga att standardisera datorns placering i robotcellens styrskåp. Detta skulle ge mer 

plats i manöverpanelens fot och minska antalet skruvmoment inuti panelen. En sådan 
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förändring gör det även lättare att montera panelen i ett industrigolv, då mer utrymme 

för verktyg erhålls. 

Även att ersätta tangentbordet och skärmen med en touchdisplay kan övervägas i 

framtiden, då ett sådant beslut skulle göra att hela panelen skulle kunna bli mindre och 

lättare att montera. Manöverpanelen skulle då kunna få ett helt nytt utseende, som bidrar 

till en enklare konstruktionslösning med färre ingående komponenter. 

Vidare forskning inom de teorier som behandlats i denna rapport kan utföras på DFA2. 

Det uppdraget som utförts har stött på vissa begränsningar vid användandet av denna 

metod. Det första som författarna önskar förbättras är hur DFA2 behandlar antal 

skruvmoment och skruvtyper. Det önskas vara lättare att se hur reducering av 

skruvtyper och skruvmoment påverkar DFA2-resultatet. Det andra som författarna 

välkomnar en förbättring på är hur DFA2 behandlar elektronik. Det skulle vara 

fördelaktigt att medbringa tråd- och kabeldragning i produkter. Poängskalan kunde 

exempelvis ta hänsyn till dragningslängd, hur många svängar kabeln/tråden skall dras 

runt och vad kabeln/tråden skall fästas i. 
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Bilaga 1 Kravspecifikation 

 

Hela manöverpanelen skall uppfylla samma funktion som idag och den totala 

monteringstiden samt direkta materialkostnaden skall reduceras. Nedan finns krav på 

tre olika områden som konceptgenereringen valts att delas upp på. 

Dagens värde finns beskrivet inom parentes(x). 

 

Foten 

 

 Effektivare montering 

 Färre ingående detaljer(4 stycken) 

 Färre antal skruvmoment inuti foten(14 stycken) 

 Minska antalet unika skruvtyper(7 stycken) 

 Enklare infästning av dator 

 Underlätta framställningen av fotkonstruktionen (minskad materialkostnad i 

form av enklare tillverkning hos leverantören) 

 

Upphängningen 

 

 Rotera 180 grader 

 Effektivare montering 

 Färre ingående detaljer(4 stycken) 

 Utrymme för kabeldragning 

 Upphängningen skall vara lika stabil som innan, dvs. inte göra så att panelen 

sviktar. 

 

Panelen 

 

 Lättare att komma åt med verktyg 

 Minimera antalet unika skruvtyper(14 stycken) 

 Effektivare montering av RGB-lister 

 Minimera användandet av lim. 
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Bilaga 2 Intervju med produktionsansvarig 

 

Intervju produktionsansvarig 

Datum: 2015-01-21 

 

1) Finns det något som gör panelen mindre bra? 

Styrkulan har varit väldigt dålig när det kommer till att rita i PickVision, denna 

har dock ersatts av en touchpad på den nya panelen. 

En annan nackdel är såklart det knöliga montaget. 

2) Har det funnits några problem med panelen? 

Bussningen som sitter mellan panelen och benet glappar ibland. Detta innebär att 

panelen slokar. Man har svetsat på en förstärkning för att stabilisera upp 

konstruktionen.  

3) Hur används USB/Ethernet-uttagen? 

USB kan t.ex. användas till en extern mus eftersom rullkulan inte har varit bra vid 

ritande. Kan även användas för att göra backuper på sina program. 

Ethernet används för att t.ex. göra uppdateringar av programvara. Dessa används 

ofta och bör sitta lättåtkomligt då kunden använder dessa. 

4) Hur lång tid tar det att montera panelen hos kund? 

Cirka två timmar hos SVIA(demontering) och två timmar hos kund(montering). 

Det mest kritiska vid montering hos kund är när allt kablage i ManFlex är på plats, 

det blir då svårt att skruva fast panelen i marken. 

5) Hur ofta använder man tangentbordet? 

Det används mycket ofta. 

a) Vilka använder tangentbordet? 

De flesta som använder panelen 

b) Vad används musen till? 

Rita in områden i PickVision 

6) Är knappen “Lights” en viktig funktion? Hur ofta används den? 

Används för att tända visionbelysningen till kameran inom robotcellen. Denna 

knapp finns även på styrskåpet men bör finnas kvar eftersom man själv vill kunna 

styra belysningen då denna består av en högeffektiv lysrörsarmatur som blir 

mycket varm, man vill därför kunna få upp ljuset innan man börjar köra. 

7) Skulle det kunna finnas möjlighet att integrera tangentbord och skärm (Touch)? 

Troligtvis inte då det är svårt att rita ut områden inom PickVision-systemet. 

8) Är den tung och otymplig? 

Väger ca.80kg 

9) Varför är dator, nätaggregat och router så “långt” ifrån varandra? 

Det fanns inte riktigt någon förklaring till detta, de skulle mycket väl kunna gå att 

monteras nära varandra men då måste fläktarna på datorn möjliggöra kylning 

10) Hur fäster man den på plats? skruvarna som sitter i botten är ju lokaliserade i 

mitten av benet och en av dem är under 3G-modemet. Är det problematiskt? 

Benet skruvas på plats när allt är monterat i panelen. Detta skapar såklart problem 

vid montering eftersom sladdar ligger i vägen, montering på plats önskas bli 

bättre. 

a) Förekommer det ofta att den är beställd med 3G-modem? 

Inte jättevanligt men förekommer där kunden inte har möjlighet till 

nätanslutning vid roboten. 

11) Hur ofta används robotkontrollen? 

Den används relativt ofta, felmeddelanden visas där b.la. 
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12) Är avlastningsytan för robotkontrollen användbar? 

Flexpendanten bör vara lätt att komma åt, men den kan ju sitta där det passar bäst. 

Dess display ska också vara väl synlig för operatören.  

13) Är LED-listerna runt panelen viktiga? Är dom tillräckligt synliga/Är dom för 

synliga? LED-listerna bör synas väl. Detta för att tydligt och visuellt tala om vi 

vilket läge roboten befinner sig. Dock skulle man kunna använda endast en längd 

av lister istället för dagens två varianter. 

14) Är det någon fördel att montera dator, nätaggregat och router separat? Skulle 

dom gå att “slå ihop”? 

a) Hur är monteringen av dessa delar idag?  

Dessa delar skulle kunna slås samman för att minska mängden artiklar. Man 

måste dock kunna läsa tydligt på in och utgångar på, datorn, nätaggregatet och 

routern. Det måste dock finnas mycket plats för kylning. 

15) Hållare för nätaggregatet, klämmer man fast produkten? 

Nätaggregatet kläms idag fast med en skruv 

16) Vad tar mest tid vid montering av ManFlex? Vilka moment är mest kritiska/ tar 

lång tid att göra? 

Det som är mest kritiskt under monteringen är dragningen av kablage genom 

“plastbussningen”, där panelen rör sig i förhållande till foten. 

17) Hur är passformen mellan delarna? 

Passformen är generellt sett bra. Det problem som har uppdagats är infästningen 

av LED-listerna där man har behövt justera infästningen. 

Bussningen som fästs på benet kunde också vara svårt att få på plats om röret på 

benet var lackat. Man fick då slipa av lack för att få plats med bussningen. 

18) Hur ofta behövs “ommontering” pga. av att en del har t.ex. monterats åt fel håll? 

Ommontering sker oftast pga. av att kablar har glömts att dra fram till rätt ställe, 

detta gör att man kan behöva montera isär vissa delar igen för att få kablaget rätt. 

19)  Hur ofta öppnas luckan i bak efter det att den är installerad? 

Luckan öppnas i stort sätt aldrig efter installation, men gångjärn underlättar under 

uppbyggnaden i SVIA:s lokaler. Om skruvar används istället så finns det en risk 

att kunden någon gång monterar loss luckan och aldrig orkar montera tillbaka den. 

Det blir då öppet rakt in i skåpet, vilket inte är önskvärt. 

20) Monteras elektroniken ihop inuti skåpet eller kan delar av den monteras utanför? 

Elektroniken monteras idag ihop inuti skåpet, vilket gör att det kan vara “pilligt” 

att få allting på plats. 

21) Monteras elektroniken samtidigt eller gör man det allt eftersom? 

Det beror på, en del kablage är tvunget att “dras” innan annat kablage pga 

utrymmesbrist. Framförallt när det är stora kontakter som ska dras genom små 

utrymmen. 

22) Vad gör alla knapparna och hur ofta används dom? 

Motor on, robotstart, lampor, usb, ethernet, nyckeln, nödstopp 

23) Är det ofta som man vrider panelen? 

Panelen vrids ofta för att kunna se roboten när den körs manuellt, inget problem 

med kablaget att vrida 180 som det går att göra på den ny idag. 
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Bilaga 3 Intervju med processtekniker 

 

Intervju processtekniker 

Datum: 2015-01-28 

 

1. Vad är bra med panelen? 

Den är lättöverskådlig och allt man vill ha finns på en liten yta. 

2. Vad är mindre bra med panelen? 

a. Finns det någon funktion som saknas eller finns det någon funktion 

som är överflödig? 

En överflödig funktion är pappershållaren, som nu är borttagen. 

3. Hur ofta använder ni panelen? 

Används när man byter produkt och när man ska ändra i PickVision. 

4. Är knappen “Lights” en viktig funktion? Hur ofta används den? Skulle den 

kunna vara placerad på annat ställe? 

Belysningen inne i robotcellen är oftast alltid tända och används sällan av 

operatörerna. Lamporna släcks ofta av städaren som kommer på kvällen. 

5. Hur känns tangentbordet? och hur ofta används det? 

Används inte så ofta. Används under “inlärning” av nya produkter, till t.ex. att 

skriva artikelnummer. 

6. Är vinkeln på tangentbordet bra? 

    JA 

7. USB/Ethernet hur ofta används dessa? 

USB används för att koppla in extern mus under “inlärning” av detaljer, och kan 

också användas till backup. Backup gör de på Husqvarna ungefär 2ggr/år innan 

jul och innan sommaren.  

a. Hamnar inte inkopplade USB-enheter i vägen för tangentbordet? 

    Har inte varit ngt problem då sladden lätt läggs bakom nödstoppet.  

8. Vart placeras extern mus? 

    Ofta på medhavd vagn eller på närliggande transportband.  

9. Är avlastningsytan för robotkontrollen en bra lösning? 

a. Hur ofta använder ni robotkontrollen? 

Används för att godkänna start av roboten vid varje uppstart av roboten. 

Den bör vara synlig och man ska kunna trycka på den utan att flytta den 

får sin position.  

b. Hur är kontakten som sitter på panelen? (Kan den sitta på 

benet?) Hamnar inte sladden i vägen för personalen. 

Sladden kan hamna i vägen, detta beror då på slarvig personal. Att tänka 

på är att sladden inte bör nudda marken för att underlätta städningen.  

10. Hur ofta vrids panelen? Är gradantalet bra? 

Panelerna på Husqvarna vrids aldrig, bara när man ska ta bort luckan. 

11. Hur är LED-belysningen på sidan av panelen? (Lyser den för stark/svagt?) 

Ljuset är bra, och väldigt tydligt. 

12. Hur är ljuset på SVIA-loggan som lyser under skärmen. Kan det vara ett 

störande ljus? 

SVIA-loggan och dess ljus gör ett snyggt intryck. Ljuset är bra och inte 

störande. 

13. Hur ofta öppnas luckan i bak? 

Den intervjuade har öppnat luckan 3 gånger på 4 år. (alltså sällan) 
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14. Knapparna som sitter ovanför tangentbordet, är de bra placerade? Kan de 

sitta någon annanstans? 

Knapparna sitter bra över tangentbordet. Det är svårt att “råka” komma åt dom 

så det är en säkerhetsgrej. De ger också ett bra flöde när man skall köra igång 

roboten. 
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Bilaga 4 intervju med konstruktör 

 

Intervju konstruktör 

Datum: 2015-02-09 
1. Vertikala plåt i foten, vad gör den?  

Sätta fast sladdar 
2. Varför är plastbussningen så lång? Den tar endast upp kraft i vertikalled  

Konstruktören höll med om att den kanske inte behöver vara så lång. 

3. Hur är plastbussningen tillverkad? 

Svarvad trodde han 

4. Tjockleken på nedre rörplåt i benet tar "endast" upp moment, kan den göras 

tunnare?  

Det borde den kunna göras, men den har troligtvis valt till den tjockleken för att 

vara samma som den övre. 
5. Finns det några beräkningar på konstruktionen? 

Nej inte på hållfasthet. 

6. Varför så många olika skruvtyper?  

Det är inget som har tagits i åtanke. Kan ha och göra med olika längd på skruv. 

7. Varför kommer kablarna ut på långsidan och inte kortsidan? 

För att det blir mer estetiskt tilltalande. 

8. Varför finns det 6 skruvar som håller fast montageplåten till datorn? 

6 skruvar är antagligen överflödigt. 

a. Finns det risk för vibrationer? 

Nej konstruktionen utsätts inte för några märkvärdiga vibrationer. 

9. Hur har man tänkt över byglarna som håller fast tangentbordet? Man vet ju 

aldrig hur hårt  

man skall dra åt skruvarna? (Den böjer sig och skapar ett konstant tryck på 

muttern) 

Man borde kanske ha haft ngt som gjorde att de inte böjde sig. 

10. Varför så många hål i “montageplåt för bildskärm”? 

Används för att sätta fast LED-listen med buntband eller till att sätta fler skruv 

som för att öka trycket på plastlisten. 

11. Har ni standardiserat RGB-listerna från andra produkter hos er än? 

Diskussionen har varit uppe men inget konkret beslut har tagits. Nackdelen är att 

det blir mindre estetiskt tilltalande med fyrkantiga hål för listerna. 

12. Har man tagit hänsyn till hur man förenklar konstruktionen hos underleverantör? 

Inte direkt, konstruktionen har ändrats efter att problem har påpekats, Plåtar som 

har svetsats ihop har även fått “nyckelhål” för att underlätta svetsningen.  

13. Har ni använt er av någon kravspecifikation när ni konstruerat ManFlex? 

Nej. 

14. Har man tänkt mycket på att underlätta för montering genom att ge större 

utrymme för verktyg? 

Ja, dom flesta förbättringarna på konstruktionen har ägnats åt att underlätta för 

montering. 

15. Har man tänkt något på att flytta exempelvis knappar ner till foten? Vad är 

anledningen till att USB/Ethernet sitter där uppe? 

Det man nog inte funderat på, men det skulle kunna vara ett alternativ.  

16. Finns det några speciella regler/lagar att tänka på vid utveckling av en 

manöverpanel? 

Inget som har tagits till hänsyn under förbättringsarbetet, men kanske när man 

gjorde den första upplagan. 
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17. Vad är anledningen till att man gjort om konstruktionen på bakluckan till en med 

gångjärn? 

Av både bekvämlighetsskäl och säkerhetsskäl. Om luckan går att montera av kan 

den glömmas att skruvas på igen. 
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Bilaga 5 Bedömningsmall för DFA2 

 

 Antal identiska parter 

 Orientering : Hur en part är lokaliserad på lagret, eller där den plockas ifrån. 

Hur lätt är det att få den åt rätt håll? 

9 : Ingen omorientering behövs (sfär, kloss) 

3 : Delvis orienterad men behöver en sista justering (rör) 

1 : Omorienteras helt  (såga till en DIN-skena) 

 Haka fast : Krokar sig detaljerna fast under montering 

o 9 : Kan inte haka fast i varandra 

o 3 : Möjligt att dom hakar i varandra 

o 1 : Hakar fast nästan varje gång 

 Symmetri : Är detaljen symmetrisk? 

o 9 : Symmetrisk. 

o 3 : Delvis symmetrisk (ex.3 hål i en fyrkant) 

o 1 : Ej symmetrisk 

 Vikt : Vad väger detaljer 

o 9 : 0,1 <= 2kg 

o 3 : 2kg < 6kg 

o 1 : G > 6kg 

 Längd : Hur lång är längsta sidan 

o 9 : 10cm <= L <= 20cm 

o 3 : 5mm <= L < 10cm ; 20cm < L <= 40cm 

o 1 : 5mm < L ; L > 40cm 

 Hantera part : Hur enkelt är det att själv hantera en part 

o 9 : Mycket lätt att hantera själv 

o 3 : Ofördelaktigt att göra det själv 

o 1 : Extern hjälp behövs 

 Tillgänglighet : Sitter något i vägen 

o 9 : Inga hinder för montering 

o 3 : Infästningen är delvis täckta och man måste ändra vinkeln på 

detaljen för att fästa in den. 

o 1 : Hinder i vägen, man måste ha specialverktyg för att montera fast 

den. 

 Självpositionering : Finns det något som gör det enklare att placera detaljer 

på rätt ställe 

o 9 : Det finns faser för enklare montering. 

o 3 : Det finns inga faser men annan yta hjälper till att positionera 

detaljen. 

o 1 : Det finns inget som hjälper för positioneringen. 

 Infästningsmetod : Vilka medel används för att fästa detaljen 

o 9 : Ingen metod alls, eller snäppfunktion. 

o 3 : Skruv eller pressförband. 

o 1 : Krävande metoder, svetsning, lödning, nitning och limning. 

 Extrautrustning : Behöver man använda sig av andra verktyg för att fästa 

parten 

o 9 : Ingen extrautrustning krävs. 

o 3 : Extrautrustning krävs för att fästa dit parten och användningen av 

verktyget sker från samma håll som monteringen. 
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Bilaga 6 Resultat av DFA2-1 
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Bilaga 7 Koncept U1-U2 
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Bilaga 8 Koncept U3-U4 
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Bilaga 9 Koncept U5-U6 
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Bilaga 10 Koncept U7 
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Bilaga 11 Koncept F1-F2 
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Bilaga 12 Koncept F3-F4 
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Bilaga 13 Koncept F5-F6 
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Bilaga 14 Koncept P1-P2 
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Bilaga 15 Koncept P3-P4 
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Bilaga 16 Koncept P5-P7 
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Bilaga 17 Koncept K1 
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Bilaga 18 Koncept K2 
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Bilaga 19 Koncept K3 
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Bilaga 20 Koncept K4 
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Bilaga 21 Koncept K5 
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Bilaga 22 Koncept K6 
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Bilaga 23 Vidareutvecklade Koncept 
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Bilaga 24 Renderade konceptbilder av olika breddutföranden under 

vidareutvecklade koncept 
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Bilaga 25 Resultat av DFA2-2 

 

 
 

  



Bilagor 

77 

Bilaga 26 Gantt-schema 
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Bilaga 27 Renderade bilder på konstruktionsförslaget 
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Bilaga 28 Sammanställning av konstruktionsförslag 

 

 


