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Sammanfattning 
 
CIDAN Machinery Sweden AB, ursprungligen AB Göteneds Mekaniska Verkstad, 
har tillverkat maskiner för plåtbearbetning och delar för industrin som utrustas 
med olika slags kontrollpaneler eller manöverlådor. Företaget vill nu undersöka 
möjligheter till förbättringar, både i kostnad som funktion och utformning 
gällande dessa manöverlådor. Målet med examensarbetet är att undersöka 
möjligheten att utforma en manöverlåda som ska ersätta tre befintliga modeller 
och leda till en mer ekonomiskt gångbar produkt med förbättringar inom 
områden som tillverkning, montering, användbarhet och hållbar utveckling. 
Manöverlådan har även som krav att använda sig av den befintliga elektroniken. 
 
Förstudien påbörjades med Quality Function Deployment som metod för att 
arbeta med kund och kvalitetsinriktad design. Stegen innefattade observationer 
och intervjuer med målgruppen, analys av befintlig konstruktion med en 
felriskanalys och en undersökning på alternativa material för att identifiera och 
vikta kundbehov som kan kopplas till tekniska specifikationer. Den insamlade 
informationen resulterade i en kravspecifikation som den nya produkten skulle 
uppfylla. 
 
Konceptutvecklingen påbörjades med en analys av företagets produktidentitet. 
Därefter delades manöverlådan in i delfunktioner och förslag på dellösningar 
genererades. Med en morfologisk matris togs 6 helhetslösningar fram. Slutligen 
valdes ett av två vidareutvecklade koncept som ansågs ha störst potential och 
skulle uppfylla specifikationen bäst. Konceptet förfinades i CAD med, bland 
annat, ökad modularitet och minskad vikt samt en förenklad form. Ritningar togs 
fram för att konceptet skulle vara redo för produktion. 
 
Resultatet blev en manöverlåda som uppfyller de satta kraven och ersätter två av 
tre befintliga modeller, med förbättringar inom miljö, kostnad och 
produktidentitet. En fullskalig prototyp togs slutligen fram tillsammans med 
företaget som visade att slutkonceptet gick att tillverka. 
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Abstract 
 
CIDAN Machinery Sweden AB, originally AB Göteneds Mekaniska Verkstad, has 
manufactured machines for sheet metal processing and parts for industry that 
are equipped with various control panels or control boxes. The company now 
wants to explore possibilities for improvement, both in cost as function and 
design regarding these control boxes. The aim of the degree project is to explore 
the possibility of designing a control box that will replace three existing models 
and lead to a more economically viable product with improvements in areas such 
as manufacturing, assembly, usability and sustainable development. The control 
box also has the requirement to use the existing electronics. 
 
During the prestudy, Quality Function Deployment was implemented as a 
method of working with customer and quality-oriented design. Steps included 
observations and interviews with the target group, analysis of existing design 
with a failure modes and effects analysis and a study of alternative materials to 
identify and weighted customer needs that can be linked to technical 
specifications. The information gathered resulted in a requirement specification 
that the new product would meet. 
 
Concept development initiated with an analysis of the company's product 
identity. Subsequently, the control box was divided into partial functions and 
suggestions for sub-solutions were generated. A morphological matrix was used 
to produce six complete solutions that were then evaluated and screened 
depending on how well they met the needs. 
Finally, one of two further developed concepts was considered to be the greatest 
potential and would best meet the specification. 
 
The result became a control boxes that fulfills the requirements and replaces two 
of three existing models, with improvements in environment, cost and product 
identity. A full scale prototype was finally made in collaboration with the 
company which showed that the final concept could be manufactured. 
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1 Introduktion 

1.1 CIDAN Machinery Sweden AB 
 
CIDAN Machinery Sweden AB, ursprungligen AB Göteneds Mekaniska Verkstad, 
har tillverkat maskiner och delar för industrin sedan 1907. Under 1940-talet 
började de tillverka maskiner för plåtbearbetning och har fortsatt med detta än 
idag där deras utveckling och tillverkning lett till ett flertal patent på 
konstruktioner och lösningar samt en försäljning på internationell nivå. 
  
CIDAN arbetar för att visa professionalism, respekt, stolthet, laganda och agera 
ansvarsfullt utifrån hållbarhets och arbetsmiljöperspektiv. 

1.2 Bakgrund 
 
CIDAN arbetar ständigt med att utveckla nya lösningar för att optimera 
plåtbearbetningsindustrin. Varje aspekt i maskinen måste utvärderas och 
optimeras för att företaget ska vara i framkant bland sina konkurrenter och 
kunna erbjuda kunderna det bästa på marknaden. Om en funktion i maskinerna 
hamnar efter kan det påverka helhetsintrycket och kvalitén och leda till att 
kunden inte köper från CIDAN. 
 
CIDAN har i nuläget tre olika typer av maskiner för plåtbearbetning: 
kantvikmaskiner (används för bockning av olika typer av plåt), maskingradsaxar 
(klipper plåtar i bestämda längder) och klippsträckor (rätar ut och klipper plåt 
från spolar) som sammanlagt innefattar 13 maskiner (CIDAN, 2018). Till dessa 
kan olika kontrollpaneler, eller manöverlådor, väljas beroende på vilket pris och 
vilka funktioner som söks. Dessa manöverlådor är olika i storlek och form men 
är uppbyggda på samma sätt med ett mittstycke som har plats för skärmen och 
eventuella knappar, två gavlar som hjälper till att sluta manöverlådan, ett 
bakstycke som kan skruvas loss för att komma åt elektroniken och en fot/arm 
som håller fast manöverlådan och ger möjlighet för rotation. De är alla 
tillverkade i bockad 3 mm och 2 mm tjock stålplåt som svetsats ihop och 
lackerats med vit färg. 

1.3 Problemformulering 
 
Vissa av dessa manöverlådor har inte ändrats på flera år, vilket bemärkts av 
företaget som nu vill undersöka möjligheter till förbättringar, både i kostnad som 
funktion och utformning. 
 
De tre modeller som uppmärksammats är, se figur 1: 
•EasyLink, det billigare alternativet till kantvikmaskinerna K15 och K25 
•CutLink, finns att välja till maskingradsaxarna RAPIDO och EVO 
•LineLink, sitter på klippsträckan COMPACT II 
 
 
De frågor som ska besvaras under projektets gång är: 
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• Vilka aspekter på framtagningen av manöverlådan påverkar priset och till 
vilken grad? 

• Vad finns det för alternativ till det aktuella materialet? 
• Hur kan manöverlådans miljöpåverkan förbättras? 
• Vilka funktioner behöver finnas med i manöverlådan/vad behöver 

manöverlådan klara av? 
• Går det att finna EN lösning för alla tre varianter på manöverlådan?  

 
Figur 1: De tre olika manöverlådorna, från vänster: EasyLink, CutLink och LineLink (CIDAN 2018). 

1.4 Syfte och mål 
 
Syftet med projektet är att undersöka de tre modellerna, EasyLink, LineLink och 
CutLink, utifrån aspekter som miljö, prisbild, hållfasthet, servicevänlighet och 
utseende för att sedan ta fram en lösning som presterar bättre än de existerande 
modellerna. 
 
CIDAN har som krav att den nya manöverlådan ska vara anpassad för att rymma 
de komponenter som används i nuläget. De befintliga komponenterna är två 
displayer på 16x13x5mm och 16x26x5mm, och totalt fem sorters knappar 
(start/stopp, nödstopp, en knapp kallad TIP och en nyckel för automatisk eller 
manuell drift som är avsedda för LineLink samt en CUT-knapp för CutLink, 
EasyLink har start knapp i samma storlek som CutLinks CUT-knapp samt ett 
nödstopp) och de kablar som kopplas till dessa, se figur 2.  

 
Figur 2: Komponenter som ska rymmas i befintliga manöverlådor. 
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I nuläget är det endast LineLink som har knappar på manöverlådan medan 
EasyLink och CutLink har knappar placerade på ett elskåp under, detta har 
CIDAN som önskemål att flytta upp för alla befintliga modeller. Manöverlådan 
ska även visa en minskning i kostnad som är satt relativt den dyraste modellen 
av de nuvarande tre varianterna. 
Målet med projektet är att: 
•Utforska möjligheten att ta fram endast en lösning till de tre modellerna 
•Utforma den nya manöverlådan utifrån kundens och företagets behov och krav 
•Minska på kostnaden vid tillverkning och montering 
•Ta fram en CAD-modell i Autodesk Inventor 
•Ta fram en funktionell prototyp 
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1.5 Arbetets struktur 
Arbetet följer ett upplägg likt den fyrstegsprocess som beskrivs av Nigel Cross 
(2008) med vissa ändringar, se figur 3. Det första steget är förstudien som består 
av informationsinsamling från relevanta områden. Med QFD identifieras 
behoven tillsammans med de tillhörande egenskaperna och förbättrar 
förståelsen för produkten som ska utvecklas (Ullman, 2015). Förstudien leder till 
utformningen av en kravspecifikation.  
 
I det andra steget appliceras den insamlade informationen för att generera olika 
koncept genom metoder som brainstorming och konceptkombinering med 
morfologisk matris. I den tidiga fasen av konceptgenerering är utforskning 
viktigt och kvantitet går före kvalitet i lösningsförslag. Det är bra att ha en 
struktur, för att inte bli överväldigad av de lösningar som kommer upp, och 
kategorisera lösningar för att enklare kunna sålla bort de som inte har potential 
för utveckling (Ulrich & Eppinger, 2012). I det tredje steget ska de genererade 
koncepten sållas ytterligare för att bestämma ett slutligt val. Detta utförs genom 
jämförelse med kravspecifikationen för att se den som uppnår kriterierna bäst.  
Det slutliga steget består av en mer detaljerad konstruktion med tillhörande 
ritningar och renderingar samt en fungerande prototyp.  
 
Kurvan ovanför de olika stegen i figur 3 representerar divergensen (topparna) 
och konvergensen (dalarna) i arbetet. I början är förstudien divergent då mycket 
olika information samlas in men blir mer och mer konvergent med tiden när 
information sållas bort och sammanställs. Sen, i konceptgenereringen, ökar 
divergensen igen när olika lösningar utforskas och tas fram för att minska mer 
och mer när ett koncept blir valt för vidareutveckling och till sist blir den slutliga 
produkten. 
 

 
Figur 3: Illustration på designprocessen inspirerad från Cross (2008) 
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2 Förstudie 
Syftet med förstudien är att skapa en förståelse till kontexten för produkten och 
ge kunskap för att tillåta en välgrundad och relevant utveckling av produkten. 
För att skapa en bred grund till utvecklingen av produkten följdes bland annat 
QFD-metoden som fokuserar på att omvandla användarkrav till design med 
kvalitetsfokus. Fler områden undersöktes, som ergonomi, aktuellt 
fabriksupplägg, och undersökning av alternativa material. Förstudien mynnade 
ut i olika behov och krav som produkten senare ska uppfylla. 
 

2.1 Design för tillverkning, montering och miljö 
Enligt Whitney (1988) är det under produktutvecklingen som 70 % till 80 % på 
de slutliga produktionskostnaderna bestäms. För att uppnå 
kostnadsreduceringar utan att riskera en sämre produktkvalitet och förbättra 
andra tänkbara aspekter på en produkt, används “design for X”-metoder (DFX) 
som i detta projekt innefattar design for manufacturing (DFM), design for 
assembly (DFA) och design for environment (DFE) (Ulrich & Eppinger, 2012). 
Dessa tre metoder vävs samman och integreras i produktutvecklingen för att 
resultera i en kostnadseffektiv och monteringsvänlig produkt med så låg 
påverkan på miljön som möjligt. Då företaget använder sig av en “multi-product 
assembly line” i produktionen, anser Rekiek, De Lit och Delchambre (2000) att 
monterings- och tillverkningsfrågor måste tas upp redan under 
utvecklingsstadiet, DFM och DFA har visat sig leda till stora fördelar som, lägre 
monterings- och tillverkningskostnader, ökad kvalité och minskad tid för att 
produkten ska nå marknaden.  
 
Med design for manufacturing ligger fokus på effektiv tillverkning. Element som 
påverkar tillverkningskostnader kan kategoriseras i tre grupper (Ulrich & 
Eppinger, 2012):  
 

1. Kompomentkostnader, som handlar om produkten ska bestå av 
standardiserade delar som kan köpas in från andra företag eller 
specialkonstruerade delar som tillverkas på fabriken eller beställs med 
egna specifikationer. 

2. Monteringskostnader, eller design for assembly (DFA), som går ut på att 
förenkla och tidseffektivisera monteringen. Anses en komponent vara 
överflödig kan den försöka integreras i en annan komponent eller flera 
för att, därigenom, kunna minska på monteringstiden och antalet 
nödvändiga verktyg vid montering. Dock kan detta leda till en mer 
komplex form som försvårar tillverkningen. Balansen mellan en enkelt 
bearbetbar del och en enkelt monterbar del kan vara svår att 
åstadkomma men viktig att ha i beaktning (Corbet et al., 1991).  
 
Förutom integrering av komponenter i DFA finns även ett flertal 
egenskaper i en produkt som leder till optimerad montering. Några 
exempel är att en del inte kräver verktyg, att det endast krävs en hand för 
montering eller att delar bara kan monteras på ett sätt, antingen genom 
symmetrisk konstruktion eller stor skillnad mellan delar som förhindrar 
fel montering.  
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3. Övriga kostnader, som innefattar resterande kostnader som exempelvis 

hantering av material, transport, underhåll av utrustning för tillverkning 
och bearbetning, personal och lokaler. 

 
När en produkt har en negativ inverkan på miljön är det inte bara miljön som 
påverkas utan även företaget. En produkts negativa inverkan på miljön är ofta på 
grund av svårigheter i återvinning, förbrukning av naturresurser, utsläpp och 
energiåtgång, både under tillverkningen och vid slutanvändningen (Ulrich & 
Eppinger, 2012). Större utsläpp och svår hantering under återvinning leder 
många gånger till en ekonomisk kostnad för företaget. Enligt Fiksel (1996) 
bestäms upp till 80 % av livscykelkostnaderna under produktutvecklingen. 
Därför är det viktigt att implementera design for environment (DFE) tidigt i 
produktutvecklingen för att kunna reducera dessa kostnader och minska 
miljöpåverkan men även fortsätta med DFE under hela 
produktuvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2012). Fokus brukar ligga på 
material och energi för att lösa de miljöproblem som kan uppstå.  

2.2 Produktbeskrivning 
Förståelse kring användandet av maskinerna var viktig för att kunna identifiera 
de behov användarna kan ha och vilka krav som ställs på manöverlådan. För att 
få fram detta krävs det även att undersöka kontexten som manöverlådorna 
används i, alltså hur maskinerna används. 

2.2.1 EasyLink 
Easylink sitter som standard på kantvikmaskinerna K15 och K25 och är den 
enklare varianten av styrsystem som CIDAN erbjuder, se figur 4. Easylink har en 
större touchskärm jämfört med CutLink och LineLink eftersom att den har fler 
funktioner, det går det att lagra upp till 1000 program, varje steg innehåller 
konfigurerbar information om vinkel, anslag, öppningshöjd, press tryck och 
omslagstryck, detta tillåter operatören att konfigurera maskinen exakt till dess 
behov. Sedan när operatören använder maskinen används fotpedalerna för att 
höja och sänka överprismat samt att köra vinklingen. Easylink tillåter även 
användaren att rotera manöverlådan och två handtag som tillåter enklare 
rotering. Utöver pekskärmen har kantvikmaskinerna ett nödstopp och även en 
driftlampa som är placerade under skärmen. Materialkostnaden för EasyLink 
ligger på 1593 sek. (CIDAN, 2018) 

 
Figur 4: Kantvikmaskin "K15" (CIDAN, 2018). 
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2.2.2 CutLink 
CutLink är standarden för maskingradsaxarna, se figur 5, alternativet är en 
manuell justering med digital längdmätare. Arbetssättet liknar EasyLink då 
maskinen först konfigureras till operatörens önskade mått och antal, därefter 
används fotpedalen till att aktivera saxen. Manöverlådan går även att rotera för 
att lättare kunna anpassas för varje användare. Utöver pekskärmen används 
start- och stoppknapp, nödstopp och en “Cut”-knapp som kan användas istället 
för fotpedalen. Materialkostnaden för CutLink ligger på 783 sek. (CIDAN, 2018) 

 
Figur 5: Maskingradsax "EVO" (CIDAN, 2018) 

2.2.3 LineLink 
LineLink är den enda manöverlådan som finns som ett alternativ till 
klippsträckan “Compact”, kunden kan dock välja om manöverlådan ska vara 
placerad på vänster eller höger sida, se figur 6. Funktionerna i LineLink ger 
möjlighet till att lagra ett flertal program, kan bestämma antal, längd och 
bredder. Valsarna kan justeras genom fyra manuella vevar på ovansidan. 
Manöverlådan går även att rotera för att anpassas för varje användare. Utöver 
pekskärmen finns det nödstopp, start- och stoppknapp, en vridknapp “Tip” och 
ett reglage som byter mellan automatiskt och manuell kontroll. 
Materialkostnaden för LineLink ligger på 180 sek. (CIDAN, 2018) 
 

 
Figur 6: Klippsträcka “Compact” (CIDAN, 2018). 
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2.2.4 Sammanfattning av manöverlådor 
För att inte utesluta lösningar som de nuvarande manöverlådorna använder sig 
utvärderade vi de nuvarande lösningarna genom en PNI (Positivt, 
Negativt,Intressant), se tabell 1, där alla positiva, negativa och intressanta 
aspekter och lösningar listas. Detta tillåter även en bättre överblick på vad som 
behöver förbättras i konstruktionen och vad som kan vara kvar. 
 

Tabell 1: PNI över existerande manöverlådor. 

 
 

Eftersom att målet med projektet är att minska på kostnaden kräver detta en 
mer detaljerad beskrivning av kostnaden för alla delar inom konstruktionen. 
Detta för att på ett enkelt sätt kunna fokusera på de delar som är dyrast att 
tillverka också för att lättare kunna utvärdera nya koncept och lösningar om de 
är bättre än originaldelarna. I tabell 2 kan alla kostnader för delar, total 
materialkostnad och även kalkylpris exklusive påslag vid försäljning. Den största 
kostnaden på alla manöverlådorna är foten eller röret, då de utgör mer än 
hälften av kostnaden i alla manöverlådor så kommer detta ligga i fokus vid 
utforskning av alternativa lösningar. 
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Tabell 2: Kostnader för de olika manöverlådorna. 

 

2.3 Ergonomi 
 
I en fabrik är arbetarens välbefinnande viktig för en effektiv produktion. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till de arbetsförhållanden som är aktuella. I en studie 
utförd av Deros, et al. (2011) uppvisades det att en icke ergonomiskt utformad 
arbetsplats med obekväma arbetsställningar kan leda till muskuloskeletala 
sjukdomar hos arbetaren, vilket stärker betydelsen av en väl ergonomiskt 
utformad arbetsplats.  
 
För att ta fram en bekväm arbetsställning och öka effektiviteten för både 
slutanvändare och tillverkare krävs först en antropometrisk studie där 
kroppsmått tas i beaktning för utformningen av produkten och arbetsstationen 
(Helander, 1995). Genom att använda sig av antropometriska designprinciper 
kan produkten anpassas till en stor variation personer, både män som kvinnor 
(Helander, 1995). 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi 
(AFS, 2012:2) är en lämplig arbetshöjd vid armbågshöjd, ca 95cm för kvinnor 
och ca 120cm för män i Sverige, se figur 7, om arbetet kräver mycket 
armrörelser, och lite över armbågshöjd vid precisionsarbete där synen är viktig. 
En bra arbetsplats utmärks om arbetsytan kan anpassas för individen att 
personen kan arbeta i stående ställning med armarna nära överkroppen och 
avslappnade axlar (AFS, 2012:2).  En gynnsam belastning kan också identifieras 
med variation i arbetet, där personen är i en arbetsställning under en kortare tid 
med få repetitiva moment och en balans mellan arbete och vila finns (Helander, 
1995). 
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Figur 7: Lämplig arbetshöjd för kvinna och man i Sverige (AFS 2012:2, s.21). 

I nuläget varierar höjderna vid montering för varje manöverlåda. Detta 
begränsas av den nuvarande placeringen av manöverlådorna och kan inte 
sänkas. För LineLink och CutLink befinner sig arbetshöjden i brösthöjd för de 
befintliga montörerna (cirka 1220mm-1420mm) medan Easylink, som monteras 
på en höj-och sänkbar ställning, är från armbågshöjd till ögonhöjd (cirka 
1400mm i minsta höjd) men sträcker sig till cirka 1700mm för de detaljer som 
sitter högre upp på manöverlådan, se figur 8. Manöverlådorna kräver viss 
finmotorik vid montering av elektronik vilket gör brösthöjd optimal och längre 
perioder med ett visst moment sker sällan, dock är denna höjd inte anpassad för 
olika individer. 
     

 
Figur 8: Höjd vid montering av manöverlådor, från vänster: CutLink, Easylink och LineLink. 

Vid användning av maskinerna är höjden på manöverlådorna viktig för att 
operatören inte ska behöva anstränga sig, men även vinkeln på skärmen måste 
tas hänsyn till. I en studie utförd av Brand och Judd (1993), där vinkel på skärm i 
kontorsmiljö undersöktes, visades att den föredragna vinkeln på skärmen är när 
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den är parallell med ansiktets koronalplan, det vill säga att den har samma vinkel 
som användarens ansikte. 

2.4 Fabriksupplägg 
För att projektet ska resultera i en lösning som har tagit hänsyn till alla möjliga 
aspekter inom området ansågs det nödvändigt att undersöka möjligheter och 
begränsningar som finns i företagets produktion och fabrik. Produktionen på 
CIDAN är batch-tillverkning där det produceras en låg volym med stora 
anpassningsmöjligheter (Cooney, 2002). Den totala produktionen uppskattas till 
140 enheter per år för maskiner med CutLink, LineLink och EasyLink.  
Produktionen av manöverlådorna, som den ser ut idag, börjar med att omålade 
delar anländer till fabriken från leverantörer, därefter bockas relevanta bitar till 
för att sedan svetsas samman. Manöverlådorna brukar tillverkas i mindre 
“batcher” beroende på antalet beställningar. Stegen för detta är först bockning av 
de färdigskurna plåtarna, därefter svetsning och slipning på grund av att 
svetsningen skapar märken på utsidan av gavlarna (figur 9). Bockningen och 
svetsningens arbetsflöde är upplagt som en “arbetsstation”, båda sker i samma 
rum med alla verktyg och maskiner runt om i rummet.  Därefter spraymålas 
manöverlådorna tillsammans med många andra detaljer, när färgen torkat är 
manöverlådan klar för montering. 
 

  
Figur 9: Plåtdelar redo för bockning (vänster) och svetsning av redan bockade delar (höger) 

Monteringslinan som visas i figur 10 visar flödet för monteringen vid 
maskinerna och inte bara manöverlådorna, den består av manuell 
monteringslinje där varje montör måste klara av uppgiften under cykeltiden som 
i detta fall är åtta timmar. Monteringen av maskinerna är även en “Multi-product 
assembly line”(MPAL) där flera olika typer av maskiner monteras i samma 
monteringslina, detta är vanligare vid mindre volymer där produkten har olika 
valbara möjligheter som till exempel bilar (Rekiek, De Lit & Delchambre, 2000). 
 
CutLink monteras på montering 7 medan EasyLink monteras på ett elskåp som 
monteras på arbetsstation 1 eller 2. LineLink monteras på en arbetsstation 
eftersom att klippsträckmaskinen är mycket mindre och monteras enklare på en 
arbetsstation. Varje steg av monteringen är väldigt stora steg och innefattar 
många olika moment därför är varje steg på monteringslinan mer uppbyggd som 
en arbetsstation där de relevanta komponenterna och verktygen plockas fram 
när de ska användas.  
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Figur 10: Monteringsupplägg i fabrik 

2.5 Quality Function Deployment 
För att bättre förstå problemet måste kundbehov identifieras och tolkas för att 
slutligen översättas till tekniska, mätbara specifikationer. Dessa definierar vad 
produkten i fråga behöver uppnå. Quality Function Deployment är en samling 
metoder som tillsammans kan användas för att ta fram en högre designkvalité 
med mål att tillfredsställa kunden. (Ullman, 2015) 
 
Ett verktyg för att utföra en bra QFD är House of Quality, ett kvalitetsdiagram där 
information inom olika områden samlas i en matris för att, bland annat, enklare 
lista de identifierade behoven, ta fram egenskaperna för att uppfylla behoven 
och visa korrelationen mellan dessa två (Akao, 1992). En föreslagen version på 
uppbyggnaden och stegen i ett House of Quality för detta uppdrag kan ses i figur 
11. 

 
Figur 11: Uppbyggnad av metoden “House of Quality”. 
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Stegen är inspirerade från David G. Ullmans (2015) process för QFD och 
anpassade till det aktuella uppdraget.  
 

1. Identifiera kunder och tolka kundbehov 
2. Vikta kundbehov 
3. Analysera konkurrenter och jämför befintliga produkter 
4. Ta fram produktspecifikationer med mätbara målvärden  
5. Bestäm relationen mellan kundbehov och produktegenskaper och vikta 

egenskaperna. 
 

2.6 Steg 1, QFD: Identifiera kunder och tolka behov 
 
För att en produkt ska lyckas på marknaden gäller det att veta vad kunden vill 
ha. För en produkt som en plåtbearbetningsmaskin finns det inte bara en kund 
utan flera olika grupper, och det är sällan alla vill ha samma sak. Därför är det 
viktigt att kartlägga vilka kunderna är och hur de påverkas av produkten 
(Ullman 2015).   
 
De primära användarna är enligt Janhager (2005) de som använder produkten 
för dess huvudsyfte, alltså i detta fall de operatörer som styr maskinerna hos 
kunden. Utöver primära användare kan användarna delas upp i grupper som alla 
påverkas av produkten fast på olika sätt, sekundära användare, sidoanvändare 
samt samanvändare (Janhager, 2005): 
 
Primäranvändare: Operatörer som använder maskinen till dess primära syfte.  
 
Sekundära användare: Städare, reparatörer och säljare då de har kontakt med 
den men inte med dess huvudsyfte. Företaget/kunden som köper in maskinen 
men inte agerar som operatör. 
 
Sidoanvändare: De som tillverkar och monterar manöverlådan, samt de som 
levererar och distribuerar maskinerna.  
 
Samanvändare: Medarbetare, personer som befinner sig i samma lokal när 
maskinen används för sitt primära syfte.  
 
Då uppdraget från företaget är att designa om höljet för manöverlådan påverkas 
inte huvudfunktionen särskilt mycket, eftersom den interaktion som finns med 
primära användare och manöverlådan är mest genom pekskärmen och 
programvaran. Eftersom att företaget har valt att lägga fokus på samt en 
effektivisering av material, tillverkning och montering resulterar det i att fokus 
under projektet kommer att ligga på först sidoanvändarna och i 
primäranvändarna i andra hand.  
 
För att samla information om kundbehov krävs interaktion med kunderna 
(Ulrich & Eppinger, 2012). Denna interaktion kan utföras på olika sätt som, 
exempelvis, intervjuer eller observationer. Då monteringen var viktig att 
undersöka för att möjliggöra kostnadsreduktion, lades stor betoning på 
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observationer på montering av de olika manöverlådorna. Dessa observationer, 
tillsammans med intervjuer, lade basen för att identifiera kundbehoven. 

 
 

2.6.1 Deltagande observation av befintlig tillverkning och montering 
Tre deltagande observationer utfördes på montering av manöverlådorna samt 
en under svetsning. Under observationerna togs tid för montering samt 
fotografier och anteckningar för varje steg. Deltagande observationer är till för 
att identifiera dolda utvecklingsområden samt behov som finns i specifika 
situationer, det är observationer men att observatören frågar och ställer 
följdfrågor till montören (Wikberg Nilsson, Törlind & Ericson, 2015). Deltagande 
observation kan även vara som ett komplement till intervjuerna då de kan fånga 
fler latenta behov. Alla tre manöverlådor krävde liknande förberedelser innan 
montering. I denna observation startar processen efter att plattorna laserskurits 
och anlänt till fabriken. Där behöver mittstycket bockas för alla tre 
manöverlådor i olika grad för att sedan svetsas ihop med två sidostycken och 
den arm som kommer hålla upp manöverlådan, processen kan ses nedan i Figur 
12. 

 
Figur 12: Tillverkningsflöde över manöverlådan. 

2.6.2 Befintlig montering av EasyLink 
Totalt 70 minuter för montering varav 20 minuter lades till att åtgärda att 
skärmen inte passade. Tio verktyg användes varav fyra var för elmontering: två 
skruvmejslar, två insexnycklar, borrmaskin, två avbitartänger och morakniv.  
 
Sammanställning av iakttagande:  

• Montören behöver förborra elskåpet för att montera foten för 
manöverlådan till EasyLink. 

• Vissa steg för montering kan ske i olika ordning beroende på montörens 
preferenser. (Gäller alla tre manöverlådor) 

• Arbetshöjden är inte optimal, är det en kortare person som behöver 
montera kan den ha svårt att nå för vissa moment. 

• Manöverlådan som monterades under observationen hade hålet för 
displayen utskuren för hand (brukar inte göras då de anländer redan 
laserskurna) vilket ledde till svår passning av display och mycket tid lades 
på att fila ner utrymmet för att få rätt dimensioner 

• De separata handtagen tog plats på manöverlådan som kunnat användas 
för att minska på storleken. 

• Fästena för att låsa fast displayen var väldigt krångligt att montera. De 
krävde en hand för att hålla fästet i rätt position och en hand för att 
skruva fast den med en skruvmejsel, se figur 13. Detta krävde ett visst 
utrymme i manöverlådan vilket inte riktigt fanns på bägge sidor av 
displayen och var lätta att tappa. Dessa fästen kommer med displayen och 
kan inte ändras. 
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• Kabeldragningen och monteringen av kontakter tog lång tid men kunde 
utföras i en rimlig arbetshöjd, även om de tog lång tid. 

• Fastsättningen av en av kontakterna kräver “tre” händer för att fästa 
kablarna. En skruvmejsel stöds mot montörens kropp och trycker in en 
fjäderbelastad knapp medan en hand håller i kontakten och den andra 
trär in sladden. 

• Bakpanelen kunde skruvats fast med viss lätthet. Vissa av hålen på 
bakpanelen hade avlånga hål som gör upp för de skillnader i dimensioner 
som uppstår vid bockning och svetsning.  

• Hålen för bakpanelen är inte förgängade som i LineLink och CutLink utan 
har separata gängor som kläms på innan bakpanelen monteras. 
 

 
 

Figur 13: Montering av skärm i trånga utrymmen 

2.6.3 Befintlig montering av LineLink 
Totalt 79 minuter för montering varav 22 minuter lades på att, bland annat, 
hämta inre komponenter från lager. Åtta verktyg användes varav fem var för el 
montering: tre tänger, två skruvmejslar, en insexnyckel, en morakniv och eltejp. 
 
Sammanställning av iakttagande: 

• Ett hål på röret behövde gängas igen på grund av att färg hade hamnat i 
hålet och täckt den gängade ytan. 

• Motståndet på gångjärnen kan justeras med hur åtstramande av skruvar. 
• Montering av knappar kräver ett specialverktyg som är för stor för att 

kunna användas i manöverlådan. Den kan plockas isär och får då plats 
men saknar det moment som handtaget på verktyget ger, se figur 14. 

• Knapparna har inget som hindrar dem från att rotera när de är 
fastmonterade. Endast trycket från den bakre skruven som håller fast 
dem hindrar rotation. Detta påverkar tre av fyra knappar då dessa har 
som funktion att vridas. 

• Det måste finnas en yta, på insidan, runt om knapparna för att markera 
vilken som är vilken med klistermärken. Här är det nära att displayen 
täcker dessa markeringar eller gör dem svårlästa. 

• Fästena för att låsa fast displayen är av en annan modell än de för 
EasyLink, dessa är enklare att fästa men kräver fortfarande två händer. 
De två fästen som sitter under displayen är svårast då montören inte ser 
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vart hålen är utan måste gå på känsla och knappar samt sladdar är ofta i 
vägen. Fästet tappas lätt vid montering. 

• På grund av att knappar finns på manöverlådan krävs fler sladdar än för 
CutLink eller LineLink. Detta tar upp mest tid under montering då 
kontakter måste kopplas till sladdarna. Kräver samma “trehands” kontakt 
som för EasyLink och CutLink. 

• Sladdarna är för långa men kan inte kortas ner då manöverlådan ska 
kunna monteras på bägge sidor av maskinen och det ska finnas en 
möjlighet att byta. Detta leder till otymplig kabelhantering/förvaring inuti 
lådan. 

• Denna modell beställs väldigt sällan, vilket gör att montören inte kommer 
ihåg alla steg eller vet var alla inre komponenter finns att hämta och 
monteringstiden ökar. 

• Kan vara svårt att veta vad som är upp och vad som är ner på bakstycket. 
 

 
 

Figur 14: Specialverktyg för knappar (vänster) och montering av knappar med isärplockat specialverktyg i 
trånga utrymmen (höger). 

2.6.4 Befintlig montering av CutLink 
Totalt 30 minuter för montering. Fem verktyg användes varav tre var för el 
montering: en tång, två skruvmejslar, en insexnyckel och eltejp.  
 
Sammanställning av iakttagande: 

• När manöverlådan träs igenom fästena finns det en risk att bottendelen 
på röret lämnar märken på ellådan under.  

• Kräver två händer för att trä igenom sladdarna där 90° vinkeln på röret 
försvårar genomdragandet. 

• Kabelskalning och kontakter tar längst tid under monteringen. 
• Arbetshöjden är inte optimal för korta personer. 
• Displayens fästen är svåra att fästa på undersidan på grund av den höga 

kanten på manöverlådan, se figur 15. Detta skulle även hindra montering 
av knappar på manöverlådan. 

• En tång används för att koppla jorden i displayen då det är ett trångt 
utrymme runt om hon-kontakten. 

 



 17 

 
 

Figur 15: Problem med kant som hindrar enkel tillgång för montering av skärm i CutLink. 

2.6.5 Intervjuer 
För att utföra en effektiv insamling av information av både montörer och 
svetsare intervjuades de på ett strukturerat sätt. Strukturerade intervjuer 
innebär att frågorna som ställs till de intervjuade är stort sett samma, detta 
tillåter en enklare och snabbare analys av svaren från de intervjuade (Qu & 
Dumay, 2011). Två montörer, som hade arbetat med alla tre manöverlådor, 
valdes för intervju. Frågorna som ställdes kan ses i bilaga A. 
 
Sammanfattningsvis anser montörerna att LineLink och EasyLink tar längst tid 
för att det är mer elinstallation med LineLink och EasyLink kräver att montören 
borrar flera hål i elskåpet. Utöver borrandet i elskåpet anser montörerna att 
elinstallation är både mest tidskrävande och jobbigast, bland annat på grund av 
små detaljer och brist på utrymme vid montering. För svetsarna var svaren 
väldigt lika då både sa att svetsning och uppmontering av den jigg de använder 
sig för att få röret i korrekt vinkel under svetsning var mest tidskrävande. Det 
jobbigaste momenten för svetsaren var bockningen då minsta vinkelfel 
resulterar i att lådan är monteringsbar. Alla svar kan ses i bilaga A. 

2.6.6 Slutanvändaren 
Fokus under hela projektets gång har varit på att förenkla montering och på 
eventuell prissänkning. Produkten som utvecklas har mindre interaktion med 
slutanvändaren som resten av maskinen. De funktioner som slutanvändaren 
kommer i kontakt med är i huvudsak arbetsstycket och pedalen och ska ej 
förändras. Dessa två faktum resulterade i att inte mycket fokus lades på 
slutanvändaren. Det som observerades hos slutanvändaren var hur de hanterade 
maskinen CutLink. Resultatet från de två observationerna gav en bättre inblick 
till vad för funktioner som användes av de knappar och styrenheter som fanns 
tillgängliga. Vid ett av tillfällena användes fotpedalen för att styra maskinen, 
detta var vid en lite större kvantitet. Vid det andra tillfället användes “Cut”-
knappen för att använda maskinen, detta var när enstaka klipp var önskade. 
Observationerna resulterade även i validering av information om att 
manöverlådan används i början av arbetet för att ställa in maskinen eller när 
många olika klipp behövs. 
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2.6.7 Sammanställning av behov 
De identifierade behoven sattes in i ett behovsträd och grupperades hierarkiskt i 
tre nivåer. Fyra huvudgrupper utgjorde den första nivån som grenade ut till 9 
mindre grupper i den andra nivån och sist 35 slutliga behov i den tredje. På detta 
sätt kan ett område enkelt undersökas ifall något behov saknas. Detta ger en bra 
överblick och struktur som sammanfattar behovsanalysen på ett tydligt sätt 
(Ulrich & Eppinger, 2012). De identifierade kundbehoven kompletterades med 
principer från DFM, DFA och DFE, behov från slutanvändaren i de områden som 
skulle gå att påverka, som greppbarhet och tydlig layout på fysiska 
funktioner, samt önskemål från företaget. Behov som liknade varandra försökte 
integreras eller tas bort. Resultatet kan ses nedan i figur 16. 
 

 
Figur 16: Behovsträd. 
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2.7 Steg 2, QFD: Viktning av kundbehov 
Viktning av behov ger en insyn på prioritering av resurser, som tid och 
ansträngning, för att de olika behoven ska uppfyllas (Ullman, 2015).  Det är 
viktigt att bedöma för vem behoven gäller (Ullman, 2015). Då många av de 
identifierade behoven hamnade inom företaget, som i detta projekt ses som 
huvud kunden, viktades de tillsammans med två konstruktörer från CIDAN som 
fick företräda för de olika behovens betydelse. 
 
För att bestämma relationen mellan behoven och kunna rangordna dem 
användes en viktningsmatris där behoven ställdes mot varandra och bedömdes 
med 0 om behovet det jämfördes med var mindre viktig och med 1 om det 
ansågs viktigare. För att lättare hantera matrisen och minska tiden för utförande 
användes den andra nivåns behovsgrupper (Ullman 2015). Alla behov från de 
tredje nivån som tillhör samma grupp i den andra nivån får därför samma 
viktningspoäng.  
 

Tabell 3: Viktning av behov. 

 

2.8 Steg 3, QFD: Analys av konkurrenter 
En marknadsanalys genomfördes att identifiera framtida möjligheter till 
lösningar och analysera om vad som finns på marknaden idag. Enligt Wikberg 
Nilsson, et al., (2015) är det en bra strategi att fokusera framförallt på 
framgångsrika produkter på marknaden. 
 
CIDANs största konkurrenter pekades tidigt ut av företaget, för att kunna utföra 
en analys på deras produkter som motsvarar manöverlådorna. Konkurrerande 
produkter undersöktes genom företagens hemsidor, resultatet i form av positiva, 
negativa och intressanta aspekter sammanfattas i tabell 4. Konkurrensanalysen 
resulterade i en bättre förståelse angående utformningen och funktionen av 
displayhållare samt betydelsen för plåtbearbetningsmaskiner. 
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Tabell 4: Konkurrentanalys. 

 

2.9 Steg 4, QFD: Produktegenskaper med mätbara målvärden 
Kundbehov och andra behov är ofta subjektivt beskrivna då de brukar 
formuleras i kundens språk, vilket gör de svåra att använda när en produkt ska 
utvecklas (Ulrich  & Eppinger, 2012). Tydligare egenskaper eller specifikationer 
behöver tas fram som beskriver hur behoven kan uppnås genom mätbara 
målvärden. Det är med dessa som ett slutligt koncept utvärderas för att se om 
det uppnår det slutliga målet och utgör grunden för ett resultat av bra kvalité. 

2.10 Steg 5, QFD: Relation mellan kundbehov och produktegenskaper 
Med behoven och egenskaperna fastställda kunde mittpartiet i House of Quality 
fyllas i där egenskaperna korrelerades med behoven. Varje behov borde vara 
kopplad till minst en egenskap (Ullman, 2015). Relationen beskrivs genom tre 
olika symboler som representerar hur starkt samband egenskapen har till 
behovet. En svart prick visar ett starkt samband, en vit prick visar ett 
medelsamband och en triangel, ett lågt samband. Dessa symboler ger olika värde 
som bidrar till egenskapernas viktning (Tabell 5). Sambandets poäng 
multipliceras med det viktade värdet för det kopplade behovet, dessa adderas för 
att ge ett slutligt viktat värde för varje egenskap, både absolut som procentuellt 
(Ullman, 2015). Detta underlättar sedan bedömningen av koncept för att välja de 
som bäst uppfyller de viktigaste mätbara egenskaperna. 
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Tabell 5: Utdrag från House of Quality (Bilaga B). 

 

2.11 Undersökning av alternativa material 
Genom utvärdering av alternativa material är det möjligt att undersöka 
potentialen, både ur miljösynpunkt som kostnadseffektivitet, i jämförelse med 
det existerande materialet. Eftersom att produktionen är väldigt låg leder det i 
att en förändring i material kan resultera i en större påverkan på kostnaden. 
Därför efterfrågade företaget att lägga fokus på lågkolstål, som är det material de 
använder i nuläget, men även utforska möjligheter specifikt inom plaster och 
aluminium. Dessa tre material används vanligen vid tillverkning av 
kontrollpaneler eller liknande. Uteslutandet av vissa material kan underlätta 
senare delar av projektet, som konceptgenerering där många lösningar kan 
exkluderas baserat på begränsningarna hos materialen. 

2.11.1 Lågkolstål 
Det material som används i dagens konstruktioner är stål, mer specifikt är det 
stålet S235J2G2 enligt standard, stålet har en maximal kolhalt på 0,17 %(SIS 
2004). På grund av den låga kolhalten har stålet väldigt stor seghet och god 
svetsbarhet, därför används det ofta till konstruktioner med längre krav på 
hållfasthet samt enkel och billig bearbetning. Priset för stål med låg kolhalt är 
enligt CES Edupack mellan 5,5–6,6 SEK/kg (CES Edupack, 2017). Ofta kräver 
dock stålet ett skydd från korrosion eftersom att det väldigt lätt rostar, detta 
brukar lösas genom ett lager med färg (Johansson, 2014). 

2.11.2 Tekniska plaster 
Då plaster skulle undersökas och eftersom det är ett väldigt brett område beslöts 
enbart en undersökning i tekniska plaster. T.R. Crompton beskriver tekniska 
plaster som ersätter traditionella material som metall och legeringar i olika typer 
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av tekniska konstruktioner och därför valdes tekniska plaster att utforskas 
(Crompton, 2014).  
 
Då tekniska plaster är en väldigt bred grupp med olika plaster, valdes ABS-
plasten för att analyseras vidare med. ABS-plasten, som är en sampolymer av 
akrylnitril, butadien och styren är en plast som är mycket vanlig att användas till 
bland annat maskinkåpor och instrumentpaneler. Det är en plast som är styv och 
har en god slagseghet, den är även lätt att forma eftersom att det är en 
termoplast. ABS-plast har en ungefärlig kostnad på 20,6-24,3 SEK/kg. Vanliga 
tillverkningsmetoder som används vid tillverkning med ABS-plast är extrudering 
och gjutning, detta kräver en större kostnad för tillverkning av verktyg och 
gjutformar, därför lämpar det sig bättre för större produktioner.  (CES Edupack, 
2017) 

2.11.3 Aluminium 
Aluminium är det näst mest använda konstruktionsmaterialet inom mekanisk 
industri, den har låg vikt, god hållfasthet, god korrosionshärdighet, lättbearbetad 
och är lätt att återvinna (Karlsson, 2014). Genom aluminiumlegeringar går det 
att uppnå olika egenskaper inom exempelvis hållfasthet och formbarhet 
(Karlsson, 2014). Priset av aluminium är ungefär 16,3-17,1 SEK/kg (CES 
Edupack, 2017). Tillverkningen sker ofta genom extrudering och gjutning, 
verktygen för dessa tillverkningsmetoder är, likt ABS-plasten, ofta en dyrare 
investering och lämpar sig bättre för större produktioner. Ett alternativ för 
egentillverkning är att använda färdiga standardprofiler, enligt Karlsson 
möjliggör detta billiga och rationella konstruktionslösningar (Karlsson, 2014). 

2.11.4 Miljöjämförelse 
Företaget hade med miljöaspekt som ett underliggande krav även om inte det 
var första prioritering från företagets synpunkter. För att utvärdera detta på ett 
objektivt sätt användes programvaran CES Edupack (2017), där olika materials 
miljöpåverkan kan jämföras beroende på hur de bearbetas, vilken kvantitet och 
hur det hanteras i slutet på livscykeln, se Figur 17 och 18.  
 
Eftersom att de olika materialen har olika hållfasthet och densitet leder det till 
att för att de olika materialen ska uppfylla samma krav som stål gör resulterar 
det i olika vikt för de olika materialen. Därför analyserades endast materialens 
miljöpåverkan vid användning av 1 kg för varje material, alltså inte beroende på 
materialåtgången. I scenariot som analyserades producerades 100 st á 1kg, där 
användes materialen lågkolstål, åldringshärdande aluminiumlegering 
och Akrylnitril-Butadien-Styren, ABS. Den primära processen var satt som grov 
valsning för stålet, extrudering för aluminium och gjutning för plasten. Slutet i 
materialets livscykel blev satt till att allt återvanns. Transport uteslöts då det 
också kan variera beroende materialet. 
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Figur 17: Energiförbrukningen vid tillverkning av 1 kg av respektive material (CES Edupack 2017). 

 
Figur 18: Koldioxidavtryck vid tillverkning av 1 kg av respektive material (CES Edupack 2017). 

Resultatet visar tydligt miljöpåverkan av de olika materialen, eftersom att de 
olika materialen har olika densitet och hållfasthet lades fokus på hur väl 
materialets potential i slutet av livscykeln, kallas “EoL potential” i tabellen, det 
står för den potential materialet har i slutet av sin livscykel, i detta fall mäter 
programmet hur mycket av materialets energi och koldioxidavtryck som tjänas 
in vid återvinning av materialet se tabell 6 till 8. Stålet kan spara in 11 MJ av 21,7 
MJ alltså 50% av energin förbrukad och 45% av koldioxid avtrycken, för 
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aluminium är det 68% energi och 61% av koldioxid avtrycken och slutligen är 
det 42% energi och 4% av koldioxid avtrycken som sparas in för ABS-plasten.  
 
Det som tabellerna och graferna visar är att materialet påverkar miljön mest då 
det kräver mest energi och resulterar i mest utsläpp i koldioxidutsläpp, därefter 
följer tillverkning av manöverlådorna och sist påverkan vid när företaget ska 
slänga produkten. Transport och användning togs inte med i analysen då det ej 
var relevant till syftet med undersökningen som var att undersöka materialets 
och tillverkningens påverkan på miljön.  
 

Tabell 6: Energi och koldioxidavtryck från 1 kg lågkolstål (CES Edupack 2017). 

 
 
Tabell 7: Energi och koldioxidavtryck från 1 kg åldersbeständig aluminiumlegering (CES Edupack, 2017). 

 
 
Tabell 8: Energi och koldioxidavtryck från 1 kg ABS-plast (CES Edupack, 2017). 

 
 
Materialen som används i koncept och manöverlådorna jämförs även med en 
lista på Europaparlamentets och rådets direktiv (COM/2017/0490) som tar upp 
råvaror som har risk för brist och även råvaror som har en större ekonomisk 
betydelse i dagens samhälle. Detta kommer att användas som lista att för att 
jämföra att inga kritiska råmaterial används i konstruktionen. 
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2.12 Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling handlar om att tillförse sina behov utan att påverka 
kommande generationers möjligheter till att tillgodose sina behov. Hållbar 
utveckling brukar delas upp i tre olika delområden, ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet kan likställas till ekonomisk tillväxt 
där det anses vara hållbart så länge kapitalet ökar. Social hållbarhet fokuserar på 
att det ska vara rättvisa, som jämställdhet och motverka fattigdom. Ekologiska 
hållbarheten omsluter allt som har med ekosystemet att göra, alltså är det till för 
att förhindra nedbrytning av naturen på olika sätt. (World Commission on 
Environment and Development, 1987) 
 
 
Enligt Mulder (2006) skapar hållbar utveckling värde för företag vilket i sin tur 
leder till ökad försäljning. För att uppnå hållbar utveckling anser Mulder (2006) 
att metoden LiDS wheel (Lifecycle Design Strategies-wheel), är en lämplig metod. 
Den innefattar åtta olika strategier som ska finnas i åtanke under utvecklingen, 
dessa punkter utvärderas och poängsätts i slutet för att se hur väl det har 
förbättrats: 
 

1. Materialval med låg påverkan på miljö. För bästa resultat ska det vara 
förnybara material, materialen kräver inte mycket energi vid tillverkning, 
materialen ska vara återanvända, återanvändbara och att det inte ska 
innehålla några gifta material. 

2. Reducera vikt. Användning av mindre vikt i material minskar ofta 
påverkan på miljön. En reducering av volym effektiviserar även transport 
av produkten.  

3. Välja hållbara produktionsmetoder. Undersöka produktionsmetoder som 
innehåller kemiska ämnen går att ersättas och vatten vid produktion går 
att reduceras. Minska stegen vid produktion, minska på spill. Använda sig 
av mindre energi och renare energi.  

4. Minska förpackningsmaterial och även välja ett ekologiskt hållbart 
förpackningsmaterial. Även se till att effektivisera energin och använda 
sig av rena energikällor vid distribution av produkten. 

5. Att användandet av produkten inte påverkar miljön i form av ren energi 
och minskning av energiåtgång för produkten.  

6. Förlänga produktens livslängd genom att göra den enklare att reparera, 
underhållas, modulär och även genom att stärka bandet mellan 
användare och produkten.  

7. Optimera slutet av livscykeln, genom att tillåta återanvändning av hela 
produkten och delar av produkten, detta kräver en lätt demontering av 
produkten om vissa delar ska kommas åt. Även en minskning i variation 
av material tillåter en enklare återvinning.  

8. Optimera sättet som funktionen är utförd på. Denna strategi fokuserar 
inte på att utveckla en existerande produkt utan det är ett tankesätt som 
alltid ska vara med, det ifrågasätter om det nuvarande sättet är det bästa 
sättet funktionen kan lösas på.  
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2.13 Mål och funktionsanalys 
För att uppnå ett väl baserat resultat som möjligt gjordes ett målträd för att 
klargöra de mål och delmål som finns inom projektet. Metoden är till för att 
omvandla otydliga uttalanden från företaget till mer specifika krav, detta görs 
genom att bland annat ställa sig frågorna varför, hur och vad? (Cross, 2008).  
 
De uttalade mål som företaget hade nämn var att produkten skulle ha låg 
kostnad och vara miljövänlig, två andra sidomål var att den också skulle ha god 
användbarhet och vara estetisk tilltalande. Målträdet som gjordes ger en god 
uppfattning om varje mål och sidomål, den visar också på ett enkelt sätt hur de 
olika målen kan vara kopplade till varandra (Cross, 2008). 
 
Då produkten som utvecklas inte har mycket direktkontakt med användaren kan 
det finnas en del dolda funktioner som inte läggs märke till, för inte missa dessa 
funktioner i senare utveckling ansågs det viktigt att göra en detaljerad 
funktionsanalys på alla tre displayhållare och analysera varje liten detalj och 
beskriva dess funktion, se figur 19. Syftet beskrivs enligt Wikberg Nilsson, et al., 
(2015) följande: “Syftet med en funktionsanalys är att utveckla en gemensam 
förståelse för vad lösningen ska klara av utan att definiera lösningar”. Ett lämpligt 
sätt att beskriva funktionen är med hjälp av verb + substantiv, då det ger en 
objektiv och förklarande bild av detaljens funktion (Valueanalysis.ca, 2018). 

 

 
 

Figur 19: Utdrag från komponentlistan över Easylink. (Bilaga C) 
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2.14 Failure Mode and Effect Analysis 
Syftet med en FMEA är att identifiera olika felmöjligheter i en konstruktion eller i 
en process. Detta görs tidigt i processen för att kunna i tid kunna åtgärda 
problemen som upptäcks och även kunna utvärdera olika konstruktioner utifrån 
vad som kan gå fel med dem. Det finns olika typer av FMEA, både konstruktion- 
och process-FMEA, i detta projekt används endast K-FMEA, då det är 
konstruktionen som ligger i fokus för att designas om. Vid konstruktions-FMEA 
används den tidigare framtagna komponentlistan, de kategoriseras i nio olika 
kategorier, framstycke, bakstycke, sidostycken, handtag, display, knappsats, rör, 
sladdar och rörhållare, dessa analyseras sedan om vad för fel som kan uppstå 
och vad konsekvenserna är, hur ofta ett sådant problem sker, hur allvarligt det är 
och vad sannolikheten för upptäckt är. Felintensiteten, allvarlighetsgraden och 
sannolikheten för upptäckt betygsätts med hjälp av en siffra från 1 till 10, där 
alla steg mellan 1 till 10 har definierats, se bilaga D. De tre värdena multipliceras 
ihop för att få ut ett RPN-värde (Risk Priority Number) som används för att 
kunna analysera risken med ett problem, RPN-värdet kan sträcka sig från 1 som 
är allra bäst till 1000 som är allra värst. Ett lågt RPN värde kan dock fortfarande 
betyda att det krävs åtgärder, då det är viktigt att se helheten och inte bara 
fokusera på RPN-värdet. (Britsman et al., 1993) 
 

Tabell 9: Utdrag från feleffektsanalys (FMEA). (Bilaga D) 
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2.15 Kravspecifikation 
Informationen samlad i förstudien och materialet i House of Quality lade 
grunden till kravspecifikationen. Kriterierna från “HoQ”-tabellen och viktningen 
på dessa inkluderades tillsammans med en beskrivning på kriteriet, om det var 
krav eller önskemål, vilka mål och kravvärden som behövde uppfyllas 
kravspecifikationen.  
Det är viktigt att specifikationen har rätt generalisering för uppdraget (Cross, 
2008). Vissa befintliga kriterier kan därför komma att ändras eller tas bort då 
förståelse kring problemet ökar med tiden och ger ny insikt i de krav och behov 
som är nödvändiga.  
 
Tabell 10: Första utkast av kravspecifikationen. (Bilaga E) 
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3 Konceptutveckling 
Under konceptutvecklingen används den insamlade informationen från 
förstudien för att generera lösningar som sedan viktas och slutligen leder till ett 
koncept för vidareutveckling. Formspråk identifierades och konkretiserades för 
att försäkra att det slutliga konceptet följer företagets produktidentitet. 
Manöverlådan delades upp i 7 delfunktioner för att underlätta genereringen. 
Målet under idégenereringen var att utforska olika typer av tillverkningsmetoder 
och vilka former som skulle gå att tillverka för att få en så kostnadseffektiv 
produkt som möjligt. Förbättringar som, till exempel, minskat antal fästdon eller 
modulär konstruktion försökte implementeras och kombineras. Ett koncept 
sållades fram utefter viktade krav och vidareutvecklades för att bättre uppnå den 
slutliga kravspecifikationen 

3.1 Formspråk och produktidentitet 
Även om formspråket inte var högsta prioritet ansågs det viktigt att inte 
ignoreras för projektet ska resultera i en säljkraftig produkt. En grundläggande 
formspråksanalys togs fram för att identifiera de former och detaljer som de 
nuvarande maskinerna bestod av, resultatet kan ses nedan i figur 19. Resultatet 
visade en form som följer funktion, för varje kant och yta finns det en 
bakomliggande tanke med att optimera både utrymme och kostnad för 
maskinen. Varje yta är så avskalad som möjligt. Fästdon, som skruvar, visas 
tydligt på maskinen. 

 
Figur 20: Formspråks och färganalys 

Formspråket som CIDAN använder sig av kretsar mycket runt färgerna då de har 
samma färgkombinationer på alla sina maskiner. Färgerna som används i 
maskinerna är en primär färg som är gråvit, “RAL 9002”, en kontrastfärg som är 
antracitgrå, “RAL 7016”, och en limegrön färg, “Munsell 75 GY 7/10”, som 
funktionsfärg för att tydligt visa vart på maskinen som det händer något eller går 
att använda (Holtzschue, 2017). Till exempel så använder CIDAN den gröna 
färgen för att markera fotpedalerna, prismat för bockningen och bladet för 
plåtsaxen. 



 30 

3.2 Generering 
För att metodiskt generera koncept delades manöverlådan upp i delfunktioner. 
Resultatet blev 7 delfunktioner som tillsammans utgjorde hela manöverlådan. 
Nästa steg var att generera lösningar till dessa funktioner. Detta utfördes genom 
speedstorming med hjälp från tre andra designingenjörsstudenter från 
Högskolan i Skövde.  
 
I början introducerades deltagarna om uppdraget och målet med 
speedstormingen (Wikberg Nilsson, Törlind & Ericson, 2015). Bilden ovan och 
beskrivningar på några av CIDANs maskiner fanns till hands under hela 
sessionen som inspiration för deltagarna, se figur 19. Det genererades lösningar 
för en funktion i taget under en tid på cirka 15 minuter var. Lösningarna kunde 
vara både i textform som skisser och ibland bägge för att lättare beskriva 
lösningen, se figur 21. 
I slutet på varje session gick varje person igenom sina idéer för resten av 
gruppen som kunde komma med input och tankar. Alla lösningar samlades in för 
att sedan fortsätta med nästa funktion i en ny session. 

 
Figur 21: Utdrag från konceptgenerering av form (Bilaga F) 

3.2.1 Morfologisk matris 
Efter genereringen av dellösningar sållades liknande koncept bort för att 
grupperas och läggas in i en morfologisk matris, se figur 21, där varje rad 
representerar en delfunktion och varje kolumn är en specifik lösning på en 
delfunktion. Med detta kan olika lösningar utforskas på ett flexibelt men 
systematiskt sätt och tillåter en organiserad generering där alla steg 
dokumenteras ifall det finns behov att gå tillbaka och generera igen (Ulrich & 
Eppinger, 2012).  
 
En färgad linje dras till en kolumn från varje rad. Slutligen fås en kombination av 
dellösningar som tillsammans bildar ett helt koncept. En ny färg innebär ett nytt 
koncept där andra delfunktioner kombineras och leder på så sätt till att olika 
lösningar kan tas fram. 
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Figur 22: Morfologisk matris 

Vissa dellösningar valdes bort av olika skäl. Plast, som material, anses bli för dyrt 
med den låga produktion som finns i nuläget, det skulle ta för lång tid för 
företaget att gå i vinst om en eller flera former för plastdetaljer behövdes tas 
fram och valdes därför bort. Halvcirkel och cirkel fungerar bra om materialet är 
plast men blir mer komplicerad med plåt och aluminium. Vid fästmetoder tas 
inte nitar eller lim/tejp med, då bägge är till viss del permanenta och nya verktyg 
skulle behöva köpas in. Lucka, galler och jalusi var lösningar på skärmskydd som 
ansågs för komplicerade med avseende på funktionen i att de förhindrar eller 
försvårar åtkomst av knappar och skärm. Insänkta greppytor och dragkrok leder 
till högre kostnader genom bearbetningsmetoder som inte används i nuläget 
eller dyra detaljer. En flerledad arm används i nuläget med en dyrare variant för 
kantvikmaskinerna men tas inte med i detta arbete på grund av höga kostnader. 
Till förflyttning valdes fyra alternativ bort. Dessa skulle resultera i dyrare 
tillverkning och inköp eller kräva en omkonstruktion av maskinen för att kunna 
implementeras. Alla delfunktioner som valdes bort markerades tydligt i figur 22 
genom att kryssas över.  
 
Genom att kombinera olika dellösningar till varje funktion togs sex koncept fram 
som gick vidare för sållning, se figur 23. 
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Figur 23: Framtagna koncept från morfologisk matris. 

Koncept 1 sitter fast på maskinen och går inte att rotera, se figur 23. Den skruvas 
fast med 8 skruvar och kräver att ett hål finns på kanten av maskinen där den 
ska sitta fast. Som skydd till skärmen och, till viss del, knapparna är framstycket 
nedsänkt i manöverlådan. Framstycket är även separat vilket underlättar 
montering av skärm och knappar. Den skruvas sedan fast i nedsänkningen. 
 
Koncept 2 liknar de nuvarande manöverlådorna till viss mån, se figur 23. Den 
består av samma antal delar som CutLink men mittstycket har enbart 90˚ 
bockningar, som underlättar både tillverkningen som montering av skärm och 
knappar samt tillåter användandet av specialverktyget för knapparna. Sidorna 
skruvas fast istället för att svetsas. För att få till en vinkel på skärmen kommer 
röret svetsas fast i vinkel istället för rakt. Handtagen har även integrerats i 
sidoskydden för att minska på materialvariationen och monterings-stegen i 
lådan (med avseende på EasyLinks handtag). Bakstycket sitter fast, likt de 
befintliga modellerna, med 4 skruvar för att komma åt de inre komponenterna. 
 
Koncept 3 byggs upp av ett ramverk av aluminiumprofiler med två bockade 
plåtskivor som omsluter de inre komponenterna, se figur 23. Profilerna ska vara 
standardiserade vilket kan sänka produktionskostnaden och kräver ingen 
svetsning, förutom fäste av rör. Plåtskivorna skjuts in i aluminiumprofilernas 
spår och fixeras med skruvar. Röret svetsas fast i vinkel likt koncept 2. Den 
främre plåtskivan tillåter montering av knappar och skärm på separat plats och 
underlättar användandet av specialverktyg som verktyget för knapparna. 
 
Koncept 4 använder sig av flikar för att hålla ihop delarna, se figur 23. Den 
främre panelen, där skärmen ska sitta, har skåror där flikar på manöverlådans 
sidor får plats. Detta minskar användandet av skruvar och behovet att svetsa 
ihop den. Dock krävs två skruvar på ovansidan för att fixera alla delar. Ett 
handtag, integrerat i ett av plåtstyckena, på manöverlådans botten tillåter grepp 
för förflyttning. En viss del av det inre utrymmet kommer inte användas och 
leder till högre materialanvändning. 
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Koncept 5 består av två bockade plåtstycken där framstycket kan skjutas in i ett 
spår på bakstycket och fixeras med skruvar ovanifrån, se figur 23. Framstycket 
är separat vilket underlättar montering av inre komponenter. En fördel med 
konceptet är att ingen svets krävs, utöver fastsvetsning av rör, och mängden 
skruvar kan minimeras. Dock blir bockningen mer komplicerad. 
 
Koncept 6 har en löstagbar framsida, likt tidigare koncept, som skruvas fast på 
resten av höljet, se figur 23. Sidorna är fastsvetsade likt de befintliga modellerna 
vilket ger en robust konstruktion. Den triangulära formen ger manöverlådan ett 
kompakt utseende och kräver endast tre bockningar. För att skydda skärmen 
används en genomskinlig plastkåpa som tillåter operatören att komma åt 
skärmen underifrån men skyddar i alla andra riktningar. Den har ett handtag på 
botten av höljet likt de handtag som används på EasyLink, som även hjälper till 
att skydda knapparna. Ett problem kan bli att få plats med skärmen och 
knapparna utan att behöva förstora höljet. En viss del av det inre utrymmet 
kommer inte användas och leder till högre materialanvändning. 

3.2.2 Mock-ups 
För att bättre kunna utvärdera koncepten byggdes mock-ups i kartong, som 
komplement till skisserna. Med hjälp av enkla prototyper kan och aspekter som 
funktion, tillverkning och montering lättare analyseras och ge insyn på problem 
som kan uppstå med de olika lösningarna (Ulrich & Eppinger, 2012). Modellerna 
tillverkades i skala 1:2. Detta gav en verklighetstrogen bild över konstruktion 
och egenskaper, som utrymme för skärm och knappar och möjligheter för 
hopsättning, för varje koncept samt om dimensionerna var rimliga, se figur 24. 
 

 
 

Figur 24: Mockups på Koncept 2, 3, 4 och 6. 

3.3 Konceptsållning 
De sex framtagna koncepten sållades utifrån Pughs konceptsållningsmatris 
(Pugh, 1990) där urvalskriterier tagna från kravspecifikationen används för att 
bedöma koncepten. En av de befintliga manöverlådorna används som referens 
för att jämföra koncepten med +, - och 0 beroende på om de presterar bättre, 
sämre eller lika bra som referensen. Det sammanlagda poängen för varje koncept 
avgör om det ska vidareutvecklas eller sållas bort. Poängsättningen utfördes 
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enskilt och visades upp till företaget som kom med en andra åsikt kring varje 
koncept. Då urvalskriterierna endast är en liten del av kravspecifikationen är det 
vissa aspekter på koncepten som inte utvärderas i denna typ av sållning. 
Företagets röst tar med dessa extra kriterier och visas kortfattat som 
kommentarer i matrisen. Innan koncepten sattes in i matrisen jämfördes de med 
de befintliga kraven och uppskattades om de uppfylldes eller inte. Därefter 
bedömdes koncepten gentemot CutLink om hur bra de uppfyllde de valda kraven 
och önskemålen.  

Tabell 11: Konceptsållningsmatris. 

 
 

Koncept 1 hade lägst poäng på -4 och ansågs för komplicerad enligt företaget, för 
många ändringar skulle krävas för att implementera lösningen.  
 
Koncept 2 fick näst högst betyg med 4 poäng och företaget såg möjligheter med 
den. Ett problem som märktes i modellen var att ett mellanrum bildades vid 
sammansättningen av sidorna och mittstycket som kunde riskera att vätskor och 
smuts lätt kan ta sig in, något som kommer undersökas mer i vidareutvecklingen. 
 
Koncept 3 fick delad första plats på fem poäng med koncept 6. Denna lösning 
skiljer sig mycket från de andra i att den är uppbyggd av aluminiumprofiler med 
minst antal bockar och, nästintill, ingen svetsning. Hittas en standardiserad profil 
som lämpar sig kan denna lösning, förhoppningsvis, drastiskt kunna minska på 
den totala kostnaden. Något som måste undersökas är vilka möjliga profiler som 
är tillgängliga och hur stabil konstruktionen kan vara.  
 
Koncept 4 fick tre poäng och fästmetoden med flikar istället för skruvar eller 
svets var intressant men i helhet ansågs den inte utstråla en robust känsla på 
grund av de utstickande flikarna. Vissa tvivel fanns på hur hållbar den skulle bli 
med flikarna och mängden material som skulle krävas, med den befintliga 
formen, och valdes därför bort.  
 
Koncept 5 fick endast ett poäng och valdes bort för det antal bockningar som 
skulle krävas. Den hade även färre möjligheter för implementering av 
skärmskydd och blev komplicerad när kablarna ska fästas på skärm och 
knappar.  
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Koncept 6, som bygger på en helt triangulär form, visade sig ha omöjliga 
bockningar då två av tre vinklar är 45 grader och en bock kan inte vara mer än 
130 eller mindre än 50 grader. Det inre utrymmet var inte heller optimerat för 
de inre komponenterna då en stor del av utrymmet inte skulle användas och 
bara gå till spillo. Även om det fick bra betyg på sållningen var det inte möjligt att 
implementeras och fick därför sållas bort. 
 
Utifrån resultatet från sållningsmatrisen och önskemål från företaget valdes 
koncept 2 och 3 för vidareutveckling, se figur 25. Koncept 2 valdes för sin likhet 
med de befintliga manöverlådorna och skulle inte kräva nya 
tillverkningsmetoder. Koncept 3 hade en blandning av befintliga och nya 
tillverkningsmetoder och hade tillräckligt med potential för vidare 
undersökning. 

 
 

Figur 25: Koncept valda för vidareutveckling. 

3.4 Vidareutveckling 
I vidareutvecklingen fortsatte arbetet med de två valda koncepten. Förtydligande 
av antal delar, tillverkning och mer detaljerad konstruktion låg i fokus under 
detta steg. Problem som inte hade definierats helt under konceptgenereringen, 
som exakt fastsättning av arm eller tjocklek på material, undersöktes djupare. 
Principer från DFA och DFM försökte implementeras i konstruktionen som 
modularitet, standardisering av delar och multifunktionalitet. Slutkonceptet gick 
igenom ett antal iterationer där olika delar och egenskaper granskades och 
omarbetades vid behov för att bättre uppfylla kravspecifikationen. Dessa 
iterationer presenteras i kronologisk ordning och tar ibland upp lösningar som 
inte gick vidare. 

3.4.1 Val av slutligt koncept 
Vid djupare undersökning av möjligheten med aluminiumprofiler konstaterades 
att det skulle behöva köpas in profiler och annat material för att veta hur stabil 
konstruktionen skulle bli. Med en paneltjocklek på 5 mm (standardprofilers 
minsta möjliga tjocklek) eller användning av gummifog tillsammans med 2-3mm 
plåt eller tillverkning av en egentillverkad profil ansågs att detta alternativ inte 
skulle vara gångbart för projektet. Efter diskussion med företaget bedömdes det 
att panelerna inte skulle sitta fast tillräckligt med den befintliga konstruktionen 
och skulle annars kräva ett omarbete som riskerar leda till en dyrare 
manöverlåda än de befintliga modellerna. 
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3.4.2 Anpassning till elkomponenter 
Möjligheten med att endast ha en manöverlåda för alla tre modeller var ett av de 
första stegen i vidareutvecklingen. Då EasyLinks skärm var dubbelt så stor som 
CutLinks och LineLinks skärm, testades ett förlängt koncept som kunde få plats 
med antingen EasyLinks skärm, som skulle täcka hela framsidan på 
manöverlådan, eller Line/CutLinks skärm med fyra knappar placerade under 
skärmen i en ordning på 2x2, se figur 26. På detta sätt är storleken för alla tre 
manöverlådor densamma, vilket minskar antalet unika delar. Dock skulle det 
fortfarande krävas två olika modeller på mittstycket. 
 

 
 

Figur 26: Storleksskillnad mellan EasyLink och Line/CutLinks skärmar. 

 
Ett problem som kvarstod var företagets önskan om att flytta upp knappar till 
manöverlådan på alla modeller, något som skulle kräva en längre variant för 
EasyLink då de framtagna lösningarna inte hade plats för knappar när den större 
skärmen skulle användas. Proportionerna på en manöverlåda anpassad för 
knappar till EasyLink skulle leda till stora tomma utrymmen när CutLink eller 
LineLink monterades. Den ökade mängden material och oproportionerliga 
storleken på ett sådant koncept resulterade i en omprioritering i arbetet. Efter 
diskussion med företaget valdes det att fokusera på utveckling av en modell för 
enbart CutLink och LineLink. EasyLink skulle bli en egen modell med samma 
formspråk som det framtagna konceptet för LineLink och CutLink men endast 
utvecklas om tid fanns över. Värden, som var kopplade till egenskaper från 
EasyLink, från kravspecifikationen justerades. 

3.4.3 Reducering av fästdon 
Det befintliga konceptet hade betydligt fler fästdon än originalmodellerna, detta 
på grund av bägge sidostycken som skruvas fast istället för att svetsas ihop. 
Koncept 4 användes som inspiration till att omforma det löstagbara bakstycket 
och implementera flikar vilket skulle minska antalet skruvar med två och 
underlättar monteringen, se figur 27. En nackdel är att stabiliteten i bakstycket 
försämras men då denna del sällan ses av operatören och endast kommer att 
interageras med vid underhåll är detta inte ett stort problem. 



 37 

 
 

Figur 27: Koncept 2 med flikar i baksida 

3.4.4 Anpassning till CutLink 
En undersökning gällande omplacering av CutLink utfördes för att se om det går 
att undvika det krökta röret som sitter på manöverlådan. Tanken var att använda 
samma rör som på LineLink, ett rakt rör som är fastsvetsat underifrån. Detta 
visade sig vara svårt att genomföra på grund av hur de inre komponenterna i 
maskinen är placerade. För att placera om manöverlådan skulle en 
omkonstruktion krävas på maskinen vilket skulle leda till ett omständigt arbete 
och stora kostnader. 
 
Då det befintliga konceptet var utformat för ett fastsvetsat rör underifrån fick det 
omarbetas för att fungera med ett krökt rör och tillåta montering av knappar 
utan något i vägen. Lösningen blev att vända på framstycket och bakstycket. 
Framsidan blev ett separat stycke där skärm och knappar monteras på förhand 
för att sedan kopplas till sladdarna och skruvas fast på resten av manöverlådan, 
medan bakstycket sitter fast på armen och agerar huvudstycke som alla delar 
monteras på. En CAD-modell togs fram i Inventor för att bättre se hur den nya 
lösningen skulle se ut, se figur 28. 
 

 
 

Figur 28: Jämförelse mellan ursprungligt koncept 2 (Vänster) och omarbetat koncept (Höger). 

Då bakstycket inte längre är separat kan flikar inte användas men möjligheter 
finns att implementera flikar på framstycket. Nedan kan ett exempel ses där 
fliken fungerar likt ett gångjärn som håller fast framstycket i resten av 
manöverlådan för att underlätta för montören som annars behöver hålla i 
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Figur 30: Svetsad i 
vinkel. 

Figur 31: Krökt rör för CutLink och LineLink. 

framstycket för att koppla kablarna, se figur 29. Dock kvarstår problemen med 
stabilitet och utseende vilket gör skruvar mer fördelaktiga oavsett om en rak 
eller böjd flik används. 
 

 
 

Figur 29: Förkastad lösning på framsida med flik 

3.4.5 Utformning av fäste för arm 
Med två olika typer av armar, ett rakt rör för LineLink som sitter vertikalt och ett 
böjt rör för CutLink som sitter horisontellt, behövdes en lösning för att fästa 
dessa i vinkel, på ett enkelt sätt och utan för många unika delar. 
Tre lösningar togs fram: 

1. Röret svetsas fast i vinkel i ett av två ovala hål på 
manöverlådan, se figur 30. 
Fördelar: Manöverlådan behöver inte fler extra 
bockningar i olika vinklar för att luta skärmen. 
Nackdelar: Kommer ta längre tid för svetsare att 
fästa röret rätt, speciellt med det krökta röret, kan 
kräva en ställning för att placera i rätt vinkel. Det 
oanvända hålet blir svårt att täcka då det är 
ovalformat 

 
 

2. Rören bockas i vinkel och svetsas fast “rakt” i 
ett av två runda hål på manöverlådan, se figur 
31. Det kvarvarande hålet täpps till med ett 
plastlock. 
Fördelar: Röret kan svetsas fast rakt i 
manöverlådan, det kvarvarande hålet kan lätt 
täckas för med plastlock. 
Nackdelar: Kostnaden ökar om bägge rör ska 
bockas, kan bli komplicerat för svetsare att 
fästa röret utan att manöverlådan blir sned. 
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Figur 32: Bockad platta för vinkel på skärm. 

3. En separat platta används för att svetsa fast 
röret som skruvas sedan fast i ett utskuret 
område på manöverlådan, figur 32. 
Fördelar: Ökad modularitet i 
manöverlådan då röret enklare kan 
separeras från resten, lättare för svetsare 
att fästa röret rakt. 
Nackdelar: Leder till mer komplicerad 
bockning, ökat antal unika delar, längre 
monteringstid, risk att rör till CutLink 
svetsas i fel riktning. 

 
Efter diskussion med företaget valdes lösning 3 med en separat platta som röret 
svetsas fast på rakt. Även om det skulle resultera i en längre monteringstid och 
ökat antal delar föredrogs denna lösning framför sned svetsning eller bockning 
av rör, då dessa antogs leda till en högre kostnad än lösning 3.  
 
Fortsatt utveckling av lösning 3 gav upphov till två olika modeller, en för 
LineLink och en för CutLink, se figur 33. Hålet på manöverlådan, där röret ska 
fästas, är likadant för bägge modeller, vilket gör att alla delar på manöverlådan 
är likadana, förutom plattorna för rören. Ett problem som kvarstår är 
mellanrummet som bildas för CutLinks platta där kablarna syns, detta har 
åtgärdats till bästa möjliga grad men kan inte elimineras helt. 
 

 
 

Figur 33: CAD-modeller på platta för LineLink (Vänster) och CutLink (Höger). 

3.4.6 Vinkel på skärm 
Manöverlådans lutning är till för en bekvämare hantering av pekskärm för 
operatören. De befintliga manöverlådorna har två olika vinklar, LineLink har 15° 
medan CutLink har 30°, detta för att det horisontella avståndet från operatören 
till manöverlådan skiljer sig mellan modellerna.  
 
Den nya manöverlådan har möjlighet för två olika vinklar beroende på vilken 
maskin den ska monteras på, då monteringsplattorna kan omformas individuellt, 
men detta kan leda till mer komplicerade bockningar för monteringsplattan. 
Handtagen är utformade för att vara vinkelräta med marken och skulle kräva två 
olika versioner om olika vinklar används. Då fokus med projektet låg på att 
minska kostnaderna och antalet delar valdes en vinkel mellan bägge 
ursprungliga modeller, på 20° för båda manöverlådor. Skärmen kommer inte 
vara parallell med alla användares ansikte men då operatören enbart interagerar 
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med skärmen i korta stunder är val av vinkeln inte lika central som med andra 
typer av skärmar. 

3.4.7 Placering av knappar 
Ett nytt mål från företaget dök upp gällande placering av knappar där det 
önskades inkludera plats för USB-uttag tillsammans med de befintliga 
knapparna. Detta ökar det totala antalet knappar till 5 stycken för CutLink och 4 
stycken för LineLink. För att få USB-uttaget att passa, ökades bredden på 
manöverlådan, se figur 34. Med ett ojämnt antal knappar kunde nödstoppet 
placeras i mitten för att minska risken att manöverlådan roterar vid tryckning av 
knappen. Hålet som inte kommer användas på LineLink täcks med en plastplugg, 
en befintlig detalj som redan används på maskinernas elskåp. 
 

 
 

Figur 34: CutLink med 4 knappar (vänster) och 5 knappar (höger). 

Knapparnas placering var först tänkt att spegla den ordning som CIDAN 
använder sig av i nuläget. Efter att nödstoppet flyttades till mitten valdes 
knapparna att arrangeras om. Arbetsflödet som används idag för knapparna är 
att de börjar med att starta maskinen, sedan eventuellt föra över filer med hjälp 
av USB, därefter används de andra knapparna under användandet av maskinen. 
För att få en riktning i arbetsflödet placerades USB-port, start- och stopp-knapp 
till vänster, de reglage och knappar som är till höger är reglage som används när 
maskinen används. Ett arbetsflöde från vänster till höger är vanligt i västvärlden, 
då maskinerna säljs mest där ger det en känsla av konsekvens för operatörerna, 
vilket resulterar i en generellt mer lättförståeliga kontroller (Norman, 2002). För 
marknaden i Asien som ofta har arbetsflödet tvärt om, från höger till vänster, 
finns möjligheten att vända på knapparna, detta hade dock krävt en annorlunda 
framsida då hålen inte är desamma.  
 
USB-porten placerades längst till vänster för att inte USB-minnet ska förhindra 
nedtryckning av nödstoppet. En risk med manöverlådan är att operatören inte 
når nödstoppet i tid då den kan komma att vara vriden bort från operatören, 
därför rekommenderas att mer än ett nödstopp finns installerat på maskinen, 
fördelaktigt ett på manöverlådan och ett på maskinen. 
 
 
 



 41 

 

3.4.8 Vidareutveckling av sidohandtag 
Sidostyckena omformades för att få en rundare form. Radien på den yttre och 
inre kanten på handtaget ökades vilket gav manöverlådan en mindre utstickande 
känsla och en jämnare kraftfördelning för att minska spänningar, se figur 35. 
 

 
 

Figur 35: Modell, före (vänster) och efter rundning av handtag (höger). 
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3.4.9 FEM 
För att utforska om de framtagna delarna kommer att hålla för olika krafter, 
simulerades de olika delarna i olika scenarion. De rör som finns i de nuvarande 
manöverlådorna har godstjocklek på 3 mm, detta gör det mer problematiskt och 
dyrare att bocka till i den radien som önskas. Därför undersöktes det om en 
minskning av godstjocklek var möjlig. Scenariot som användes skulle simulera 
att en extra vikt lades på manöverlådan, till exempel att en person lutar sig mot 
den. Kraften valdes till 200N och röret fixerades längst ner. Simuleringen skedde 
endast på CutLink då det är en mycket större hävarm i konstruktionen jämfört 
med LineLink. 
 

 
 

Figur 36: Påfrestningstest av rör, 3mm godstjocklek till vänster 2 mm till höger. 

  
Förändringen i godstjockleken ökade den maximala spänningen från 34,73 MPa 
till 52,9 MPa, alltså riskerar inte röret att brista eftersom stålet har en 
sträckgräns på 207 MPa, se figur 36. Förskjutningen som sker i Y-led gick från 
0,38 mm till 0,55 mm förskjutning.  
 
Sidostycket och handtaget var också testat för att undersöka hur mycket som 
handtagen klarade. Scenariot som sattes upp var en kraft som tryckte ytterst på 
spetsen av handtagen med 200N, detta skulle simulera att en person råkar slå till 
sidan med ett arbetsstycke. Till en början simulerades sidostycket i figur 37 till 
vänster, där handtagen är 15 mm breda. Det resulterade i en spänning på över 
200 MPa som sträcker sig över bredden i handtaget, vilket kommer att leda till 
att handtaget plasticeras. Det ledde till att handtaget breddades till 20 mm och 
det resulterade i att spänningen i tvärsnittet ligger runt 150 MPa.  
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Figur 37: Påfrestningstest av sidostycke, handtags bredd med 15mm till vänster och 20 mm höger. 

 

 
 

Figur 38: Påfrestningstest av moteringsplatta, CutLink till vänster och LineLink höger. 

Scenariot som sidostyckerna simuleras i är ett värsta scenario eftersom i vanliga 
fall hade en sådan kraft lett att manöverlådan endast hade roterat runt. Detta 
scenario tar upp mer om det kommer ett kraftigt slag mot handtaget. 
  
Monteringsplattan simulerades även för samma fall som röret, att någon lutar sig 
mot den, se figur 38. För att kunna simulera att plattan var monterad i en 
manöverlåda sattes begräsningarna vid alla hål och kraften sattes på mitt på 
röret med riktning framåt, se bilaga G. Spänningen som monteringsplattorna 
kom upp i var runt 110 MPa vid vecket på CutLink och väldigt låga spänningar på 
LineLink. Max spänningen visar vissa punkter som uppnår väldigt höga 
spänningar men eftersom det är mindre punkter resulterar inte detta i någon 
plasticering. 
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3.4.10 Färgval 
Med en modulär konstruktion ökar möjligheterna för olika färgkombinationer. 
Sidostycken, framsida, baksida och arm kan nu ha olika färger där originalen 
enbart hade två delar som kunde färgas olika. Olika alternativ togs fram och 
renderades med företagets färgkoder för att välja en slutlig kombination, se figur 
39. 
 

 
 

Figur 39: Olika färgkombinationer för att uppnå bättre produktidentitet, se bilaga H. 

Färgval kan vara en väldigt subjektiv bedömning men fokus försökte läggas på en 
bra återspegling av CIDANS produktidentitet och de befintliga maskinernas 
samspel av färger. Tre färger präglar CIDANs maskiner: vitt, grönt och svart, där 
vitt är den dominanta färgen som täcker den största delen av produkterna. Till 
vissa delar, som handtag och luckor, används grönt som en accentfärg och svart 
för detaljer som skruvar och andra fästdon.  
 
De befintliga manöverlådorna är helt vita och har ingen direkt koppling till 
CIDAN utan resten av maskinen. En tanke med den nya manöverlådan är att den 
ska kunna identifieras som en produkt från CIDAN även utan maskinen. Grönt 
skulle därför implementeras i modellen men fick inte vara dominant. Det slutliga 
valet blev alternativ 1, med gröna sidohandtag och resten vitt.  
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4 Resultat 
Resultatet är en modulärt uppbyggd manöverlåda som fungerar för både CutLink 
som LineLink-modellerna med plats för valfria knappar. För att manöverlådan 
ska fungera för bägge modeller används två olika monteringsplattor till rören 
som tillåter montören att välja beroende på vilken maskin som ska monteras, se 
figur 40. Med handtag integrerade i sidostyckena kan operatören enkelt greppa 
tag och flytta manöverlådan i önskvärd position. Ett mer utstickande sidostycke 
skyddar även knappar till viss grad mot oönskade stötar. Slutkonceptet 
konstruerades helt i CAD med hjälp av Autocad Inventor, vilket resulterade i 
renderingar och ritningar, se bilaga I. Med hjälp av ritningarna beställdes en 
prototyp av konceptet. 

 
 

Figur 40: Renderingar av slutkoncept för CutLink och LineLink till vänster och deras armar för respektive 
manöverlåda. 

 
Den nya manöverlådan passar in på de befintliga maskinerna med en ny 
färgkombination som ger manöverlådan mer samhörighet och även en 
gemensam form för olika modeller som förstärker företagets produktidentitet, se 
figur 41. 
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Figur 41: Exempel på maskiner med den nya manöverlådan. 

4.1 Tillverkning, montering och kostnad 
Tillverkningen av de nya manöverlådorna använder sig av samma processer som 
de äldre manöverlådorna har tillverkats i. Profilerna är beställda från en 
leverantör där de är utskurna med laser, därefter bockas framstycket, bakstycket 
och monteringsplattan. Vid bockning av bakstycket, böjs flikarna för sidostycken 
först i 90°, därefter bockas formen till. Utöver monteringsplattorna har vinklarna 
för bockningen hållits till 90° då det gör det enklare för att uppnå en exakt och 
jämn vinkel.  
 
Den nya manöverlådan för både Cut- och LineLink innebär totalt 5 unika delar 
jämfört med tidigare där det totalt var 6 unika delar, exklusive rör, elektronik 
och fästdon. I den nya konstruktionen är det endast en del som skiljer sig mellan 
de två olika modellerna, monteringsplattan för att svetsa fast röret på.  Tanken 
med den nya manöverlådan är att den skall leda till en enklare montering samt 
demontering då svetsar har minskats genom att ersätta sidostyckets 
fastsvetsning till montering med hjälp av tre skruvar som fästs mot bakstycket, 
se figur 42. Tanken med att framstycket är den del som är lös är att det ska tillåta 
montören till en bekvämare arbetsställning då större delen av monteringstiden 
ägnas åt elinstallation och det tillåter en större anpassningsmöjligheter att lägga 
framstycket på en mer komfortabel plats. Detta tillåter även montören att 
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komma åt montering av knappar och skärm utan att hinder av sidostycken eller 
trångt utrymme.  
 

 
 

Figur 42: Sprängskiss av manöverlådan. 

Vid montering av manöverlådan monteras röret på maskinen därefter skruvas 
bakstycket fast mot monteringsplattan, nästa steg är att montera sidostycken 
med tre skruvar, framstycket hade även kunnat monteras innan sidostyckena 
men eftersom att sidostycket inte har någon geometrisk guidning till bakstycket 
är det lämpligare att skruva fast sidostyckena före då det tillåter att montören 
ser vart skruvhålen är.  
 
Eftersom att den nya manöverlådan använder sig av samma 
tillverkningsmetoder som de gamla lådorna, samt att mängden material har 
minskat, antas det att kostnaderna minskat. Andra fördelar med manöverlådan, 
som att den förväntas vara enklare att tillverka och montera kommer också i 
längden bidra med en minskad kostnad för arbetskraft. Den totala 
tillverkningstiden av manöverlådan förväntas kortas ner eftersom att svetsning 
kommer att minskas till en liten detalj, detta leder till att montörer inte behöver 
vänta in svetsade delar utan kan börja montera knappar på framstycket redan 
när det är bockat.  

4.2 Miljöpåverkan 
Till en början angreps utmaningen med att minska miljöpåverkan genom att 
minska vikten stålplåt som används, detta hade resulterat i en minskad 
miljöpåverkan. Längre in i projektet växte det fram att vikten inte går att 
förändra särskilt mycket om samma material ska användas. Det slutliga 
konceptet har en total viktminskning på 200 gram för både LineLink och 
CutLink. Detta resulterar i en minskning av miljöpåverkan på 4% för både 
koldioxidavtryck och energiåtgång, se figur 43 och 44. 
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Figur 43: Skillnaden på energiåtgången av 250 CutLink exemplar (CES Edupack, 2017). 

 

 
Figur 44: Skillnaden på koldioxidavtrycket av 250 CutLink exemplar (CES Edupack, 2017). 

Då vikten inte gick att sänka mer för att behålla nödvändig hållfasthet, lades 
fokus om på DFE och hur det går att effektivisera produktion, underhåll och 
återvinning. Genom att sänka det totala antalet unika delar för CutLink och 
LineLink tillsammans kunde vi effektivisera montering och tillverkning. För att 
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underlätta demontering vid eventuell återvinning har svetsfogar försökts att 
undvikas, därför monteras sidostyckena fast med skruvar, detta leder även till 
att konstruktionen är mycket enklare att reparera och underhålla. (Mulder 
2006) 

4.2.1 LiDS-hjulet 
Metoden LiDS Wheel, Lifecycle Design Strategies, användes för att på ett enkelt 
och tydligt sätt visa vilken miljöpåverkan slutkonceptet har jämfört med CutLink. 
Både produktens miljöbelastning kunde illustreras genom att använda de åtta 
strategier angående hållbar utveckling. Bedömningen skedde genom en 
poängsättning, 0 till 3, där 0 är dåligt och 3 är väldigt bra, resultatet illustreras 
som ett utsträckt nät, se figur 45. CutLink visas i mörkblått nät och slutkonceptet 
i ljusblått.  
 
Både slutkonceptet och CutLink använder sig av lågkolsstål som material. Det 
resulterade i en poängsättning på två poäng eftersom att det är återvinningsbart 
stryktåligt och giftfritt material, på grund av att inte materialet är förnybart fick 
det inte tre poäng. Den totala vikten har minskat en aning och därför gavs två 
poäng på strategie två. Eftersom att tillverkningen är den samma och att inget 
fokus har lagts på att optimera transport eller att minska miljöpåverkan under 
användning resulterar det i att slutkonceptet och CutLink får samma poäng 
vilket är en tvåa.  
 
Eftersom CutLink består av flera delar som är fastsvetsade med varandra 
förhindrar detta en enkel reparation och underhållning av delar. Slutkonceptet 
däremot monteras med hjälp av skruvar och tillåter en enkel demontering och 
byte av delar, det resulterar i en stor poängskillnad då slutkonceptet får tre 
poäng. Samma gäller angående slutskedet av livscykeln, eftersom slutkonceptet 
är mycket lättare att demontera specifika delar resulterar det i en poäng ökning 
till två poäng. Strategi 0 poängsätts till 0 eftersom att det är en strategi som ska 
följa med hela tiden och inte bara under produktutvecklingen och den 
ifrågasätter om lösningen är den bästa.  

 
Figur 45: LiDS wheel, mörkblått representerar CutLink och ljusblått slutkonceptet. 
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4.3 Uppföljning av feleffektsanalys 
Riskanalysen på de befintliga modellerna kompletterades med den slutliga 
lösningen och de åtgärder som utförts, för att se om den nya lösningen ger ett 
mindre RPN och, på så sätt, leda till en förbättring. Resultatet visar en minskning 
från 5500 RPN till 4600 RPN, se bilaga I. Att minskningen inte är större beror på 
att ändringar i konstruktionen har ökat risken för vissa fel för att förbättra andra 
aspekter. Ett exempel på detta är utbytet av svets till skruv som förbättrar 
underhåll och ökar livslängd, då komponenter enklare kan bytas ut om de går 
sönder eller slits ut, men leder till en svagare fog för sidostyckena som inte 
längre tål samma krafter som originalen. 

4.4 Verifiering med kravspecifikation 
I tabell 12 visas vilka krav och behov från kravspecifikationen som har uppfyllts 
och inte uppfyllts. De grönmarkerade kraven betyder att de har uppfyllt kraven 
eller önskemålen och de rödmarkerade är de som inte uppfyllt önskemålen. De 
gulmarkerade symboliserar de krav och önskemål som förväntas uppfylla målen 
men har inte kunnat verifieras ännu. Det är 19 av 32 krav som är uppfyllda, 
utöver det är 8 krav overifierade och 5 som inte är uppfyllda. 
 

Tabell 12: Verifiering av kravspecifikation. 
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4.5 Prototyp 
En fullskalig prototyp i 2mm och 3mm tjock plåt togs fram i samarbete med 
företaget där monteringsplattan och knapparna för modellen LineLink användes, 
se figur 46. Prototypen visade att konceptet som tagits fram går att producera. 
Vissa justeringar, som ökat utrymme för monteringsplatta, kan utföras för att 
exempelvis underlätta monteringen ytterligare. Tjockleken på plåten kan även 
testas att minskas i handtag och monteringsplatta för att enbart använda en 
2mm tjocklek i hela manöverlådan. Upphettning av skärm kan komma att bli ett 
problem men måste testas ytterligare då den nya manöverlådan är mer kompakt 
och skulle i så fall kräva ventilationsgaller på baksidan för ett bättre luftflöde. 
 

     
 

 
 

Figur 46: Prototyp med monteringsplatta från LineLink 
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5 Diskussion 
Det ursprungliga målet med projektet, att utforska och utforma en manöverlåda 
som kan ersätta tre befintliga modeller och minska i kostnad, anses har uppnåtts 
delvis. Två av tre manöverlådor, LineLink och CutLink, har kunnat anpassas för 
att använda samma modell till manöverlådan med endast armen som skiljer sig. 
Den tredje modellen, EasyLink, hade för stora skillnader i dimension för att 
kunna ha samma storlek för alla tre maskiner utan att manöverlådan känns för 
stor och klumpig för de mindre modellerna. Det går att dimensionera om den nya 
manöverlådan för att anpassas till EasyLink men det blir då två olika modeller 
och fler unika delar. Möjligheten har ändå undersökts vilket ger svar på en av de 
ställda frågorna och ett av målen: Ja, det går att utforma EN lösning för de tre 
befintliga manöverlådorna, men med de elektriska komponenter som används i 
nuläget leder det till ett ineffektivt använt inre utrymme och konstiga 
proportioner vilket försämrar utseende och ökar materialkostnaden.  
 
De andra målen har uppnåtts men ibland med viss oklarhet, främst på grund av 
att den funktionella prototypen inte är klar vilket leder till att exakta 
tillverknings och materialkostnader är svåra att bestämma och kan endast 
uppskattas. Den nya manöverlådan uppfyller alla krav som är ställda och de 
flesta önskemål från kravspecifikationen, kostnaden antas minska då 
tillverkningsmetoden är den samma och mängden material reducerats. De 
kriterier som saknas kommer förhoppningsvis kunna fyllas i när prototypen är 
färdigställd. En CAD-modell har tagits fram i Inventor och ligger som bas för 
ritningar, renderingar och prototyp. 
 
Alla frågor som ställdes i början på projektet har även kunnat besvaras, vissa 
mer än andra: 
 

• Vilka aspekter på framtagningen av manöverlådan påverkar priset 
och till vilken grad? 
 Aspekterna som påverkar priset hamnade främst inom mängden 
material och hur mycket det behövde bearbetas. Vissa komponenter 
kunde skilja sig väldigt mycket i pris och möjligheter till förbättringar 
identifierades. Även bearbetningen på fabriken, som svets och montering, 
försökte reduceras till den mån att manöverlådan inte påverkades 
negativt.  

 
• Vad finns det för alternativ till det aktuella materialet? 

Materialen försökte avgränsas till endast tre alternativ då det annars kan 
bli en enorm undersökning och det var svårt att avgränsa till rätt material 
utan att utesluta för många möjligheter.  

 
• Hur kan manöverlådans miljöpåverkan förbättras? 

Förbättringar i miljöpåverkan var ibland svåra att konkretisera. 
Tillverkningsprocesser var svåra att definiera i mer detalj än antaganden 
att en process hade mindre relativ påverkan än en annan. Siffror på hur 
mycket utsläpp eller energi som uppstod med en viss process kunde inte 
erhållas och skulle kräva en separat studie för mer information. Fokus låg 
på den information som kunde fås ut från CES-EduPack gällande 
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materialval, mängd och en förenklad version på tillverkningsmetod. 
Andra aspekter undersöktes med hjälp av LiDS-hjulet vilket gav ett 
resultat med få förbättringar men ändå en bättre slutlig inverkan på 
miljön. 

• Vilka funktioner behöver finnas med i manöverlådan/vad behöver 
manöverlådan klara av? 
De flesta funktioner som skulle finnas med var satta redan från början då 
den största funktionaliteten fanns i elektroniken. Vissa extrafunktioner, 
som handtag och skärmskydd lades till utifrån de identifierade behoven. 
Krafterna som manöverlådan behövde klara av undersöktes inte så 
mycket då det ansågs att den inte skulle utsättas för alltför stora krafter, 
med undantag från extremfall.  

 
En av utmaningarna under projektets gång var att samla in information kring 
manöverlådor generellt sett då det ofta är en liten del av en större maskin, detta 
resulterade ofta i att mycket information kring manöverlådor var diffus och 
krävdes ofta egna slutledningar. Detta påverkades mycket under 
marknadsanalysen då information om konkurrenternas manöverlådor var svåra 
att få tag på, den informationen som erhölls var ofta bilder vilket gav 
marknadsanalysen en inriktning på utseendet och estetiken. Då det finns väldigt 
många liknande produkter på marknaden valdes det att endast undersöka de 
konkurrenter som CIDAN hade namngett, med målet att bli mer 
konkurrenskraftig på den aktuella marknaden.  
 
Till en början var också kostnadsfrågan i största fokus eftersom att det var det 
företaget ville fokusera på, detta förändrades en bit in i konceptgenereringen då 
det blev tydligt att CIDAN ansågs det vara bäst att behålla de armar i 
konstruktionen som stod för majoriteten av kostnaden av manöverlådorna i 
samtliga konstruktioner. Då CIDANs försäljning av de tre manöverlådorna låg 
totalt på 350 enheter per år, samt att de endast var möjligt med mindre 
kostnadsreducering resulterade det i att fokus riktades bort från kostnaden av 
materialet till att förenkla tillverkning samt montering och genom en sådan 
effektivisering öka värdet för företaget. Ursprungligen planerades ergonomi att 
användas mer, till exempel till placering av knappar och till att skapa ett 
komfortabelt handtag och användande av produkten. Detta ansågs inte lika 
relevant en bit in i projektet och prioriterades bort eftersom att produkten är en 
del av en större maskin och används ej tillräckligt mycket för att rättfärdiga en 
bredare ergonomisk utveckling.  
 
Vid observationerna av montering och tillverkning upptäcktes det att 
majoriteten av tiden som det tog för montörerna att att montera de olika 
manöverlådorna bestod av att installera elkomponenter. Detta ledde till att fokus 
för effektivisering av montering inriktade sig på att tillåta utrymme vid 
elinstallation. Tiderna och händelserna som observerades kan också ifrågasättas 
eftersom att det endast observerades en gång för varje manöverlåda. Då 
produktionen av de tre manöverlådorna inte var högre under tiden vi gjorde 
förstudien förhindrade det flera observationer och jämförelse mellan de tre olika 
manöverlådorna visade att montering av dem var lika varandra. För att samla in 
kundbehoven hos montörerna valdes först en enkät för att inte störa montörerna 
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under deras arbetstid, då endast en enkät samlades in följdes det upp av korta 
intervjuer efter godkännande av företaget, intervjuerna baserades på enkäten 
och mer utvecklade svar, eftersom att antalet tillgängliga montörer som hade 
arbetat med manöverlådorna endast var två stycken resulterade det i en 
kvalitativ metod med få intervjuer, vilket Qu och Dumay(2011) beskriver som 
lämpligt eftersom att en kvalitativ metod är lämpligare för mindre kvantiteter. 
Den kvalitativa metoden valdes av den orsaken att brist på montörer som har 
hanterat de manöverlådorna och att ansvarig personal angav att 15 minuter var 
önskad längd vid intervjuer. Konsekvenserna av de få deltagande och de korta 
intervjuerna kan leda till att vissa underliggande behov förbises. 
 
Användandet av metoden QFD i förstudien tolkades till en början som en 
delmetod men nu i efterhand är det tydligt att det är mer en process eller 
metodik som bidrar till en välstrukturerad förstudie där varje delmoment har ett 
tydligt syfte och skapar ett tydligt sammanhang mellan varandra. QFD-metoden 
mynnade i slutet ut till en “House of Quality”(HoQ)-matris, vilket var utmanande 
att fylla i då det kräver att många områden integreras samtidigt.  
 
Vid viktningen som gjordes bedömdes endast andra nivåns behovsgrupper. 
Eftersom att det ansågs vara viktigare att samarbeta fram viktningen med folk 
som jobbar på CIDAN blev tidsaspekten nödvändig för att de skulle ha tid att 
delta. Detta kan resultera i att vissa behov inte får den viktning som stämmer in 
bäst, vissa som är mindre relevanta kan få en högre viktning och tvärtom. Till 
exempel hade den låga materialkostnaden en väldigt låg poäng även om 
huvudsyftet med arbetet är att minska kostnaden på manöverlådan och 
materialkostnaden är högst relevant för detta. Anledningen till detta är att i HoQ 
undersöks det om materialkostnaden påverkar de behoven som står listade och 
det ansågs att materialkostnaden är en enskild specifikation även om det är så 
centralt. Vilket leder till en väldigt låg viktningspoäng. Vid viktningstillfället var 
samarbetet med två konstruktörer, inga montörer tillfrågades då de ansågs att 
de inte har en tillräckligt översiktlig bild som behövdes för att endast jämföra 
andra behovsnivån. Alternativet hade varit att vikta de specifika behoven inom 
montering, men den exaktheten ansågs inte vara nödvändig för endast 
monteringsbehoven.  
 
Några av de behov eller krav som ursprungligen var med i HoQ-matrisen och 
kravspecifikationen har i ett senare skede upptäckts vara olämpligt på olika sätt. 
Läng bredd och tjocklek var ursprungligen ett krav för att inte få manöverlådan 
för stor eller för tjock, detta har senare i konceptutvecklingen upptäckts vara 
hämmande för utvecklingen då de resulterar i att koncept med alternativa 
material inte klarar samma krav som var ursprungligen baserade för en 
stålkonstruktion. “Antal moment vid montering” var också en punkt som togs 
bort eftersom att det var en tolkningsfråga och svårt att klarställa exakt vad som 
var ett moment, till exempel är montering av foten till EasyLink ett moment eller 
är det nio moment då montören behöver borra 5 hål och skruva i 4 skruvar. 
Detta resulterade i en oexakt jämförelse, istället jämfördes monteringstiden och 
antalet unika delar och fästdon. Andra omdiskuterade punkter i 
kravspecifikationen är mätbara egenskaper som är subjektiva, ett utav dem är 
att manöverlådan ska se kraftig och robust ut, detta är något som är subjektivt 



 55 

för varje åskådare. Detta är väldigt subjektivt och även om företaget anser om de 
är robusta manöverlådor finns det en risk att slutanvändaren ej samtycker. 
Genom att valen i projektet har gjorts i samarbete med företaget försöker valen 
för de subjektiva punkterna baseras på flera olika åsikter. Dock om de subjektiva 
punkterna hade undvikits helt från kravspecifikationen hade detta riskerat att 
projektets slutliga resultat hade avvikit sig från företagets önskemål.  
 
Vid undersökning av alternativa material utforskades lågkolsstål, aluminium och 
plast. Detta eftersom att CIDAN hade frågat efter att utforska alternativ inom 
dessa områden. Detta resulterade i en väldigt smal materialundersökning, 
konsekvenserna är att många alternativa koncept kan ha uteslutits. I efterhand 
hade det varit relevant att undersöka alternativ för kompositmaterial. Trots att 
både plast och kompositmaterial ofta resulterar i dyra verktyg med avseende på 
produktionsmängden, hade det varit intressant att utforska koncept för att 
bättre kunna motivera begränsningen av alternativen. Då kan slutkonceptet 
presenteras med vetskapen att de flesta koncept har prövats. Detta gäller även 
för bristen av undersökningen av alternativa tillverkningsmetoder, de flesta 
tillverkningsmetoder parades ihop med materialet och valdes bort i med 
materialvalet, ett exempel på ytterligare tillverkningsmetoder som valdes att 
inte undersökas var additiv tillverkning. Då företaget har en låg tillverkning på 
90 enheter per år hade detta varit en möjlighet, men då det ansågs att additiv 
tillverkning var långt ifrån dagens tillverkningsmetoder hade detta resulterat i 
extra kostnader och resurser för att kunna förse nuvarande konstruktörer med 
kunskapen eller att anställa ny personal. Då manöverlådan är en relativt liten del 
av helheten, inte särskilt dyr och tillverkas i små kvantiteter ansågs det att 
additiv tillverkning hade lett till för stora investeringar. 
 
Materialens miljöpåverkan jämfördes med hjälp av CES Edupack där varje 
material jämfördes med 1 kg, detta för att få en bild av hur varje väl varje 
material återvinns. Ett problem med detta är att 1 kg stål håller för mycket mer 
än 1 kg ABS-plast. Hållfastheten för de olika materialen beror mycket på 
densiteten och hur strukturen ser ut. Konsekvenserna är det att miljöanalysen 
inte är väldigt exakt, det korrekta sättet hade varit att skapa tre likadana lådor 
som hade samma hållfasthet som varandra, därefter analysera vikten och den 
totala miljöpåverkan, då företaget inte lade mycket fokus på att minska 
miljöpåverkan ansågs inte en så pass detaljerad miljöanalys nödvändig. 
 
Resultatet från konceptutvecklingen anses vara tillräcklig och täcka de områden 
som CIDAN frågat efter. Slutkonceptet särskiljer sig inte mycket från nuvarande 
manöverlådor utan istället koncentrerar på att optimera tillverkningen och 
monteringen, den stora skillnaden är de räta vinklarna i plåten och framför allt 
att det är till stor del samma manöverlåda för både CutLink och LineLink. 
Slutkonceptet hade få risker därför också inte stor innovationspotential, men 
möjlighet till att utveckla manöverlådan ytterligare i framtiden eftersom att den 
är modulärt uppbyggd. En viss potential sågs dock med konceptet som använde 
sig av aluminium och användning av profiler, något som skulle kunna utforskas 
mer av företaget men som valdes bort i projektet på grund av för många okända 
variabler. 
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5.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Det som behöver göras med manöverlådan är att undersöka om godstjockleken 
på sidostyckena håller för att användas och ger en robust känsla vid vridning av 
manöverlådan. Även att undersöka om det finns andra alternativ för armar till 
manöverlådorna eftersom att det står för majoriteten av kostnaden, antingen 
helt ny variant av arm, undersöka alternativa leverantörer och undersöka 
användning av rör med mindre godstjocklek.  
 
Konceptet med aluminiumprofiler hade många okända variabler, konceptet har 
fortfarande potential och tål därför att undersökas mer. Utmaningarna angående 
konceptet var att finna färdiga profiler som passade realistiskt tjocka plåtar, om 
plåtarna kommer att skramla och stabiliteten av ett sådant koncept. Detta kan 
förslagsvis testas med en prototyp.  
 
Ett utav de största problemen som kom upp under observationerna var att 
montörerna hade problem med en specifik kontakt där de behövde använda fler 
händer än vad de hade, detta problem tog vi inte hänsyn till då det inte angår 
manöverlådan, det hade dock effektiviserat montering och elinstallationen 
avsevärt.  
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