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Sammanfattning
Arbetets syfte är att på ett metodiskt vis utveckla en produkt som skall fungera
som ett tillbehör för en smartphone vid dokumentering. En förstudie gjordes för
att få en djupare kunskap och förståelse kring digitala mötesrum, hur en kamera
fungerar samt vad upplösning är. Med den informationen gick arbetet vidare till
en litteraturstudie kring additiv tillverkning, hur en design kan konstrueras och
skrivas ut i 3D-skrivare. Förstudien mynnade ut i en kravspecifikation som låg
till grund för konceptgenerering och senare ett resultat.
Resultatet blev en prototyp av en lätt och portabel hållare för smartphones som
är utskrivbar via 3D-skrivare och tillverkad i endast ett material vilket medför
goda återvinningsmöjligheter för användaren. Prototypen uppfyller flertalet av
de delmål som tidigt ställdes upp och huvudsyftet med projektet kunde även
tillgodoses.
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Abstract
The purpose of the degree project is to methodically develop a product that will
serve as an accessory for a smartphones during documentation. A preliminary
study was done to gain a deeper knowledge and understanding of digital meeting
rooms, how a camera works and what resolution is. With the information
gathered, the work went on to a literature study on additive manufacturing, how
a product can be designed and printed digitally. The preliminary study resulted
in a requirement specification that formed the basis for concept generation and
later a result.
The result was a prototype of a lightweight and portable holder for smartphones
that is 3D-printable and made out of only one material, which provides good
recycling opportunities for the user. The prototype fulfills most of the sub-goals
that were set up early and the main purpose of the project could also be met.
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1 Inledning
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Integrerad Produktutveckling,
utfört i samarbete med IT-avdelningen på Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige.
Syftet är att ta fram en hållare för en mobiltelefon som skall agera tillbehör för
användare vid undervisning på distans eller vid e-möten.

1.1 Uppdragsgivare
Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och
välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt
konkurrenskraftig forskning. Dess IT-avdelning arbetar med att stödja
högskolans verksamheter att uppnå sina visioner och mål genom att bidra med
tekniska lösningar samt tillhörande tjänster. Högskolans IT-miljö utvecklas
ständigt och får därmed högre krav på support och service, de levererar idag
tjänster inom produktion och inspelning av digital läromedia, e-möten och
support (Högskolan i Skövde, 2015).

1.2 Bakgrund
På Högskolan i Skövde finns det för lärare och studenter en mjukvara vid namn
Zoom tillgänglig, dess mjukvaran tillhandahåller en unik plattform som
kombinerar webbmöten och HD-videokonferenser tillsammans. I virtuella
mötesrum kan upp till 25 deltagare närvara, när som helst och var som helst,
tack vara dess molntjänst. Mjukvaran finns tillgänglig för Windows, Mac, IOS och
Android och tjänsten ger möjlighet att använda både via smartphone eller dator
och samtidigt om så önskas (National Louis University, u.å.).

1.3 Målgrupp
Primär målgrupp är lärare på Högskolan i Skövde som till vardags använder sig
av dokumentkameror eller dylikt vid e-möten eller dokumentation av
onlinekurser som ges på distans. Sekundär målgrupp är lärare och studenter vid
andra högskolor i Sverige med samma behov av hjälpmedel.

1.4 Problemformulering
Problemet baseras på användaren av Zoom som med hjälp av en smartphone
dokumenterar, undervisar eller visar information under ett möte eller
undervisning. Användaren upplever svårigheter med att hålla smartphonen i ett
stadigt läge utan att skärpan försämras på grund av rörelser under tiden.
Problem med dålig bild och dålig dokumentation leder till försämrad
koncentration samt irritation för användaren och övriga deltagare i mötet,
istället för att uppnå en kvalitativ presentation och koncentration.

1.5 Syfte och mål
Projektets syfte är att designa en portabel hållare till smartphones för
videokonferenser samt digitala möten med avsikt att underlätta undervisning
samt e-möten på distans. Här skall det vara möjligt för en lärare att t.ex. kunna
undervisa en hel klass via internet och applikationen Zoom genom att med hjälp
av en hållare för smartphones kunna visa ett dokument eller föremål som ligger
på en bordsyta där t.ex. hållarens ben inte är i vägen eller stör. För att produkten
skall gå att vika ihop till en mindre volym som tillåter att transporteras behöver
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materialet tåla att vikas och även vara stöttåligt. Det finns dock befintliga
produkter, dokumentkameror och overheadprojektorer, som används vid
dokumentation eller vid undervisning. Dessa är stora i volym, har en hög
inköpskostnad samt är inte portabla.
Huvudmålet är att designa och formge en hållare för smartphones som möjliggör
inspelning och dokumentation, tillåter användaren att ha händerna fria, håller en
lägre kostnad än befintliga alternativa produkter på marknaden samt är smidig
och portabel.
Detta med flertalet delmål som följer:
 produkten skall inte kräva sladdar eller innehålla elektronik
 tillverka produkten i billigt material med hög kvalitet och livslängd
 låg tillverkningskostnad
 skapa en 3D-fil för 3D-utskrift
 materialsnål produkt
 återvinningsbar
 produkten skall vara hopvikbar och portabel
 kunna stå stabilt på en plan yta utan ytterligare hjälpmedel
 kamerahållarens skugga skall inte störa ytan som dokumenteras
Projektet syftar på att ge ny design och vidareutveckla en variant av en hållare
för smartphones, snarare än att utveckla en helt ny produkt. Förväntat resultat i
slutet av arbetet är en design som uppfyller både huvudmål och delmål samt
vara brukbar tillsammans med applikationen och programvaran Zoom
(https://zoom.us) som den primära målgruppen på Högskolan i Skövde
använder.

1.6 Metod
Projektet följer Cross (2008) fyrstegsmodell som till en början grundas i en fas
av utforskning eller förstudie, detta följt av idégenerering, därefter utvärdering
och till sist kommunikation där en beskrivning av produkten till företag och
kunder sker (Figur 1).
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Figur 1. Cross fyrstegsmetod.

Vid uppstart av projektet genomfördes en grundläggande förstudie, steg ett i
Cross fyrstegsmetod, för att skapa en stabil grund att stå samt basera projektet
på. All insamlad data användes senare till att upprätta en kravspecifikation där
initiala krav från uppdragsgivaren kombinerat med de mål som produkten
förväntas uppnå listats.
Steg två i processen, generering, tog form efter det att förstudien gett en stabil
grund och all teknisk information samlats in. Med hjälp av insamlad information
kunde en fas av idégenerering ta form där idéer med stöd från
kravspecifikationen ledde till ett flertal koncept. Dessa koncept fördes därefter
vidare till nästa fas, utvärderingsfasen där idéer och koncept utvärderades samt
jämfördes gentemot kravspecifikationen, som upprättades med hjälp av
förstudiens resultat samt krav från uppdragsgivaren, för att säkerställa att alla
krav och önskvärda mål blev uppfyllda. De idéer som utvärderades med gott
resultat gick senare vidare i processen för vidareutveckling. Sista steget,
kommunikation förmedlade resultatet av produkten till befintlig uppdragsgivare
och kund (Cross, 2008).
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2 Förstudie
Förstudien ligger till grund för fortsatt arbete och utgör en stor del av
utvecklingen som innehåller information och bakgrund för arbetet i form av
marknadsundersökningar och konkurrentanalyser. Problemformuleringen har
genomarbetats och getts förutsättningar för att analysera problemet grundligt.
Resultatet utmynnar senare i en kravspecifikation, vilken fastställer vilka krav
produkten skall klara av (Johannesson, Persson & Pettersson, 2013).

2.1 Vad är en dokumentkamera?
Föregångaren till en dokumentkamera är overheadprojektorn (Figur 2), som
med hjälp av en belyst yta projicerar förstoringar av transparenta bilder upp på
en duk. Med utveckling och modern teknik har overheadprojektorn under åren
antagit nya former, såsom projektorer och senare dokumentkameror.

Figur 2. Overheadprojektor (Amazon, 2018).

En dokumentkamera består av en kamera, arm och basplatta, se olika exempel i
Figur 3, och kan visa upp de dokument, bilder, föremål, etc., som placeras under
dess kamera, utan behovet att bli kräva belysning underifrån. Vissa varianter har
även en funktion där användaren kan lagra både bilder och videos i ett minne
som kopplats till kameran och med hjälp av en USB-sladd kan dessa filer föras
över till en dator eller projiceras på en duk, likt overheadprojektorn. Dessa
funktioner kan styras via en tillhörande fjärrkontroll eller via knappar på
dokumentkamerans bas, vilket varierar mellan olika produkter. Möjlighet till att
koppla samman dokumentkameran med en dator via USB-sladd kan även ges, då
i syfte till att styra kameran via en medföljande programvara (Essen, 2009).
På dagens marknad finns det mängder med dokumentkameror med varierande
funktioner samt kvalitet. Beroende på produkternas storlek, kvalitet och
tillhörande funktioner varierar priserna från 749 kronor (visunext.se, 2019) upp
till 26500 kronor (techedu.com, 2019), där det billigaste märket tillhör Hue och
det dyraste Wolfvison. Det är inte helt ovanligt att skolor som erhåller
undervisningar på distans eller inte har tillgång till projektorer använder sig av
dokumentkameror, då det fördelaktligen inte tar upp allt för mycket plats samt
går att flytta med sig mellan olika rum. Vissa produkter kan dessutom lagra
videos och bilder genom att användaren kopplat samman dokumentkameran
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med en dator. Nackdelar med befintliga dokumentkameror är att de kan
upplevas svåra att förstå, koppla upp och använda, detta beror på hur många
funktioner produkten har. I en marknadsundersökning, kapitel 2.4 sker en
jämförelse mellan tre olika varianter på marknaden.

Figur 3. Olika varianter av dokumentkameror.

2.2 Bildkvalité
En digital bild består av massvis med små färgrutor som tillsammans skapar en
bild. Dessa små rutor kallas pixlar och varierar i storlek och antal från bild till
bild, vilket gör att bildkvaliteten kan uppfattas olika beroende på storleken på
dessa rutor (Aaland & Burger, 1992). Ett litet antal stora rutor i en bild ger en
uppfattning av sämre kvalitet, medan en bild med många små rutor uppfattas
som bra i kvaliteten. För att mäta hur bra en kameras bildkvalitet är granskas
dess pixlar, som är ett sätt att ange vilken upplösning kameran har, dock finns
det fler inre faktorer som spelar in, bl.a. kamerans sensor och bländare. Utöver
de inre faktorerna finns även yttre faktorer, som miljön som bilden tas i, som
påverkar den slutgiltiga kvaliteten av bilden. Vid en videoinspelning med avsikt
att sändas mellan olika enheter, påverkas bilden av kvaliteten på uppkopplingen
mellan dessa enheter, vilket i sin tur påverkar den uppfattade bildkvaliteten av
videon. Exempelvis kan en smartphone med hög upplösning och sensor ge en
uppfattning av sämre bildkvalité om en bild tas i ett dåligt belyst rum eller
skickas till en annan enhet som har dålig täckning (Agfors, 2012), jämfört med en
bild som tas i ett väl belyst rum och skickas till mottagande enhet med god
täckning.
Vid jämförelse mellan diverse dokumentkameror och de vanligaste smartphones
på dagens marknad konstateras det att upplösningen, som mäts i megapixel,
varierar från dokumentkamera till dokumentkamera, medan det är relativt
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likvärdiga bland mobilkamerorna i den undersökta prisklassen 5 000-10 000
kronor. Som slutsats av jämförelsen kan det konstateras att en ny produkt, där
en smartphone agerar som enhet för dokumentering, kan ha de förutsättningar
som behövs för att få en bättre bildkvalité än de befintliga produkterna som finns
på dagens marknad.

2.3 Litteraturstudie
En litteraturstudie uträttas för att skapa en bredare uppfattning om ämnet som
skall studeras under arbetet. Det ger en tydligare inblick i vad som har funnits
och vad som finns inom området samt ger en djupare förståelse för hur och
varför vissa saker behöver analyseras. Litteraturstudien skall ligga till grund för
det fortsatta arbetet och skall även användas för återkoppling inom allt som
görs. Processen är iterativ och information kommer därför adderas allt eftersom
arbetet fortlöper (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Följande underrubriker
hanterar grundläggande information som i slutet av detta kapitel mynnar ut i en
kravspecifikation som baseras på insamlad fakta, delmål från specifikationen
samt krav från uppdragsgivaren.
2.3.1 Design for Additive Manufacturing (DFAM)
Design för additive manufacturing är en metod med förmåga att snabbt tillverka
eller via 3D-skrivare skriva ut objekt av olika material. Beroende på vilken typ av
teknik som används vid utförandet kan objektet anta olika nivåer av komplexitet.
Om en teknik inom 3D-skrivare används möjliggörs utskrifter av objekt i
komplexa former tack vare dess materialkomplexitet vilket grundar sig i att
tekniken som används arbetar med material lager för lager och därmed kan
bygga upp ett objekt med en väl detaljerad struktur om så önskas (Gebisa &
Lemu, 2017). Till en början skapas en tredimensionell ritning av ett objekt i ett
3D-CAD program, därefter konverteras filen till ett format som är kompatibelt
med ett så kallat ”program slicing” som delar upp objektet i flera skikt, vilket,
tillsammans med vald 3D-skrivare, skall samarbeta med varandra för att bygga
upp objektet i fysisk form. Produkter som tillverkas med hjälp av DFAM har
möjlighet att massanpassas och även personifieras, vilket ger ett brett
designutrymme för tillverkare, kund och användare.
Additiv tillverkning är ett begrepp inom DFAM som används till ett flertal
tillverkningsmetoder där en prototyp eller produkt skapas via ett verktyg som
kan addera material stegvis till ett slutligt tredimensionellt objekt (Klahn,
Leuteckner & Meboldt, 2014). Metoden är baserad på traditionella
designprocesser för att designingenjörer enkelt skall kunna göra antaganden vid
denna typ av tillverkningsteknik. DFAM har utvecklats under åren med fokus att
integrera processkunskap och strukturoptimering för att kunna förbättra
produktens prestanda (Gebisa & Lemu, 2017). Första steget i processen är att
skapa en 3D-ritning i ett CAD-program, som senare konverteras till en
tredimensionell fil som är kompatibel med en 3D-skrivare. Skrivaren bryter upp
filen i x- och y-axlar för att sedan med en lager-för-lager metod skriva ut ett 3Dobjekt på olika sätt, beroende på vilken typ av skrivare som används (Phillips
2016). Beroende på vilken typ av skrivare som används tillämpas den teknik
som skrivaren erhåller. Det finns många olika typer av 3D-skrivare och olika
tekniker därtill, vilket kan delas in i olika klasser (Pohjola, 2013):
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tillsättning av smält material som härdas (FDM)
vätskor som stelnar vid viss temperatur (SLA)
material i pulverform som sintras (SLS)

Till skillnad från annan traditionell tillverkningsteknik, adderas här material till
objektet som skall tillverkas, istället för att materialet skalas bort, på så vis kan
materialspill minskas och därmed även kostnaderna för material (Pohjola,
2013). Andra fördelar med additiva tillverkningsmetoder är de reducerade
tillverkningscyklerna, dess mindre negativa miljöpåverkan och minska stora
kvantiteter i lager (Phillips, 2016).
2.3.1.1 Fused Deposition Modeling (FDM)
Fused Deposition Modeling är en typ av additiv tillverkningsmetod där en
prototyp eller produkt byggs upp genom extrudering av termoplaster som i
uppvärmd form sprutas ut på en plattform där plasten snabbt stelnar (Pohjola,
2013). Steg ett i processen är att skapa en 3D-fil där ett objekt formges enligt
mått, vilken konverteras till en kompatibel form som möjliggör utskrift. Därefter
skickas den filen till skrivaren och skrivs ut. Det material som typiskt används
vid 3D-printing i FDM skrivare är främst Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS) eller
Polylaktid (PLA) i form av en tunn typ av tråd. Denna tråd av plast är upprullad
på en spole som i sin tur är kopplad till ett skrivarhuvud som vid utskrift smälter
ned platsen till lämplig temperatur (Jain & Kuthe, 2013). Munstycket styrs via ett
mjukvarusystem vilket tillåter utskriften att ske i två olika led (x-led och y-led).
Allt eftersom geometrin tar form förflyttas även en tillhörande plattform där
objektet byggs upp, i ett tredje led, z-led, vilket bidrar till att geometrin får en
tredimensionell struktur (Jain & Kuthe, 2013) (Figur 4).

Figur 4. Additiv tillverkning, FDM (Materialise, 2018).

På Högskolan i Skövde finns denna typ av skrivare tillgänglig, vilket under
arbetets gång kommer att undersökas, gällande huruvida det är möjligt att skriva
ut den slutliga produkten eller inte. Det material som finns tillgängligt på
högskolan är PLA, en typ av termoplast som tål höga temperaturer, är slitstark
samt biologiskt nedbrytbar (Oksman, Skrifvars & Selin, 2003), ytterligare
information om materialet finns i kapitel 2.3.2.
2.3.1.2 Stereolithography (SLA)
Stereolithography, SLA, tillhör en av de vanligaste metoderna inom additiv
tillverkning och tekniken innefattar stelning eller härdning av en form av
flytande polymer som är känslig för ljus. Även här krävs en 3D-fil kompatibel
med skrivaren för att objektet som önskas tillverkas skall ta form. Skrivaren har
en mjukvara som beräknar objektets form och därefter, med hjälp UV-ljus som
strålningskälla, härdas punktvis den flytande polymeren (Figur 5). En kemisk
härdningreaktion skapas, vilket genom tvärbindningsreaktioner binder samman
små molekyler samt bildar en så kallad korslänkad kedja av polymerer i
materialet som är olösligt samt högt tvärbundet (Bártolo, 2011).
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Figur 5. Additiv tillverkning, SLA (Materialise, 2018).

2.3.1.3 Selective laser sintering (SLS)
Selective laser sintering, SLS, är en teknik där ett material i pulverform härdas
till en geometri vid selektiv strålning av laser (Klahn, Leutenecker & Mebold,
2014). Skrivaren tar emot och analyserar en 3D-fil av objektet som önskas
skrivas ut och delar upp det i flera horisontella lager, därefter fylls skrivaren
med pulverpartiklarna som skall bilda objektet. Med hjälp av lasern smältes
sedan partiklarna samman i det område som specificerats och efter varje smält
lager upprepas processen på nytt till dess att objektet antagit sin slutliga form
(Figur 6).

Figur 6. Additiv tillverkning, SLS (Materialise, 2018).

2.3.2 Material
Både livslängden och funktionerna som produkten skall ha påverkas stort av
materialvalet. Olika material kan variera stort i hur mycket påfrestning de tål,
hur de kan vridas och vändas samt produktens förväntade livslängd. Materialet
kan även ha en stor påverkan på miljön och behöver därför jämföras noggrant
för att påverka så liten som möjligt. Vid val av material fanns flertalet parametrar
som behövde undersökas för att skapa en passande produkt för såväl
användarens behov som miljön, såsom framställning, återvinning och transport.
Materialet skall önskvärt ha liten påverkan på miljön både vid framställning som
när produkten skall kasseras och även främja återvinning av produkten för att
minska ytterligare på miljön (Ljungberg, 2005).
Ett av de givna målen var att skapa en produkt för 3D-printning och då
uppdragsgivaren samt den primära målgruppen på Högskolan i Skövde har
tillgång till den additiva tillverkningsmetoden FDM så gjordes en jämförelse
mellan de vanligaste plasterna för denna metod. Plasterna PLA och ABS lämpar
sig bäst för FDM och då dessa plaster är termoplaster (CES Edupack, 2018) kan
de även återvinnas vid återanvändning materialet.
Utmattning för ett material mäts för att ge en överblick hur materialet påverkas
av belastning. I CES EduPack (2018) finns detta givet för varje material och även
hur materialet kommer att påverkas vid belastning under en längre tid (fatigue
strength at 10^7 cycles) (Figur 7). Vid undersökning av denna utmattning kan
det ses att om spänningen ligger under det givna värdet vid 10^7 cykler kommer
inte materialet påverkas särskilt, inte ens efter det att produkten varit i bruk
under en längre tid (CES EduPack, 2018).
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Figur 7. Fatigue strength at 10^7 cycles/utmattning (CES EduPack, 2018).

2.3.2.1 Polylaktid (PLA)
PLA används vanligen vid tillverkning av plastpåsar eller engångsmuggar och
förekommer även vid 3D-printing, främst FDM, tillsammans med plasten ABS.
PLA kan återanvändas genom återvinning och är även biologiskt nedbrytbart då
den är främst gjord av majsstärkelse, alternativt mjölksyra (Oksman, Skrifvars &
Selin, 2003). PLA är tåligt och fungerar väldigt bra för hemmabruk men bör inte
användas för att skriva ut exempelvis bildelar, då PLA inte lämpar sig vid högre
temperaturer. Utmattningen över en längre tid, det så kallade fatigue strength,
ligger på 22,2-27,7 MPa (CES EduPack, 2018) och marknadspriset för PLA
filament till 3D-printning är 239 kronor/kg (3D Prima, 2019).
2.3.2.2 Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS)
ABS är en vanlig termoplast som används i diverse formsprutade produkter,
exempelvis plaströr. ABS-plast bygger i största del på omättade kolväten kallade
styren, ytterligare en benämning på detta är vinyl bensen vilket är en organisk
sammansättning och började användas redan på 1950-talet (McKeen, 2009). ABS
kan klara utmattningar som ligger på 11-22 MPa (CES EduPack, 2018) och är till
skillnad från PLA mer hållbar vid höga temperaturer, upp till 225 grader celsius.
Marknadspriset för ABS filament är 239 kronor/kg (3D Prima, 2019).
2.3.2.3 Livscykelanalys (LCA)
Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som används vid bedömning och djupare
förståelse av ett materials miljöpåverkan där en produkt utvärderas stegvis
under dess process från vagga till grav (Ljungberg, 2005). Genom att granska en
så kallad LCA går det att ta reda på vilken del av en produkts livscykel fas som
påverkar miljön mest och därmed inrikta produktutvecklingsarbetet i rätt
riktning för att minska detta i största möjliga mån (Johannesson, Persson &
Pettersson, 2013). Med hjälp av att tilldela varje produkt en miljöbelastning kan
en redogörelse för miljöpåverkan beräknas, t.ex. med lastenheten ELU
(index/kg), som är summan av en viss produkts miljöbelastning under dess
livslängd, där resultatet svart på vitt uttrycker kostnaden för att återställa miljön
till det ursprung den var innan påverkan av produkten (Ljungberg, 2005).
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De sex viktigaste stegen för utvärdering av LCA är följande (Ljungberg, 2005):
 Framställning av material
 Tillverkning
 Förpackning
 Transport
 Användning av produkten
 Avfallshantering
2.3.2.3.1 LCA Material
Från kapitel 1.5, syfte och mål för arbetet, listades delmål, såsom att produkten
skall vara materialsnål, återvinningsbar samt vara billig i tillverkningskostnad.
Utifrån dessa delmål har en miljöjämförelse av PLA och ABS gjorts. Främst för att
ta reda på hur de olika materialen påverkar miljön samt vilket av dem som
påverkar minst, men också för att ta reda på huruvida den slutliga produkten
kan leva upp till delmålen. Med hjälp av programvaran CES EduPack 2018
ställdes de två materialen PLA och ABS mot varandra (Figur 8 och 9).
En analys av 100 gram PLA respektive ABS gjordes, då materialåtgången per
produkt inte beräknats, men förväntas vara relativt låg. Tillverkningen sker
genom användning av 3D skrivare och då genom polymer extrudering eftersom
tillverkning i en FDM skrivare bygger på extrudering av termoplaster (kapitel
2.3.1.1). Transporten sattes till noll då tillverkning kommer ske på användarens
arbetsplats, i detta fall Högskolan i Skövde. Återvinning förväntas av användare,
då produkten förväntas bestå av återvinningsbart material samt skall vara
designad för att enkelt ta isär för återvinning om så krävs eller enbart bestå av
ett och samma material.

Figur 8. Energiförbrukning vid tillverkning av 100 gram PLA och ABS (CES EduPack 2018).
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Figur 9. Koldioxidavtryck vid tillverkning av 100 gram PLA och ABS (CES EduPack 2018).

Jämförelsen mellan PLA och ABS visar inga enorma skillnader i resultatet, dock
blir energiförbrukningen vid ABS 60 % högre än tillverkningen av PLA (Figur 8),
där PLA kräver omkring 5,5 MJ energi vid tillverkning à 100 gram material och
ABS kräver dryga 9 MJ vid tillverkning av samma mängd material. Materialens
potential för återanvändning resulterar i en förbrukning på ca 4 MJ för PLA och 6
MJ för ABS. Jämförelsen av koldioxidavtrycket mellan PLA och ABS visade ett
resultat där PLA ger ett avtryck på strax under 0,3 kg och ABS ger ett avtryck på
ca 0,35 kg (Figur 9). Vid återanvändning av materialen ger PLA ett avtryck på ca
0,2 kg och ABS mellan 0,2-0,25 kg, även här kräver ABS mer och uppnår 19 %
högre avtryck än PLA.

2.4 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning görs i början av arbetet för att få en bred inblick i vad
den nuvarande marknaden har att erbjuda användaren. Genom att undersöka
befintliga produkter skapas en bra bild om vad som har gjorts tidigare och kan
skapa en bra grund för konceptgenereringen. Vid en marknadsundersökning
undersöks inte bara den specifika produkten utan även produkter i närliggande
kategorier (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).
Vid marknadsundersökningen studerades ett flertal dokumentkameror som
varierar till utseende, märke och pris. Då produkten önskas kunna fungera som
en blandning mellan en dokumentkamera och en kamerahållare undersöks båda
dessa produktkategorier samt de tillbehör som kan komma att användas
tillsammans med den färdiga produkten, vilket i det här fallet blir smartphones.
Marknadsundersökningens mål var att ge tydliga exempel på önskvärda och icke
önskvärda egenskaper som finns för produktkategorin och sammanställa detta i
en PNI-tabell.
2.4.1 Lumens DC125
Dokumentkameran Lumens DC125 (Figur 10) kan användas vid flera olika typer
av sammanhang, t.ex. till att projicera tredimensionella föremål, visa
anteckningar så att ett helt klassrum kan se dessa samtidigt (Lär&Lek, 2018).
Produktens kamera har en hög prestanda som även kan kopplas samman med

11

ett mikroskop där ytterst små objekt kan observeras. Med hjälp dess justerbara
“arm” kan kamerans vinklar justeras på flertalet olika sätt och därmed
dokumentera objekt från olika håll samt svåra vinklar.

Figur 10. Lumens DC125 (Lär&Lek, 2018).

2.4.2 Lumens PS751
Till skillnad från dokumentkameran Lumens DC125 (Figur 11), har Lumens
PS751 en fast arm och två lampor vid sidan om kameran som kan justeras, för att
förhindra störande reflektioner som lätt kan uppstå (Lär&Lek, 2018). En stabil
platta fungerar som en yta att placera papper samt skriva på samtidigt som den
utgör en stabil grund till dokumentkameran.

Figur 11. Lumens PS751 (Lär&Lek, 2018).

2.4.3 HoverCam 8 plus
HoverCam 8 plus kan användas tillsammans med Skype, WebEx eller liknande
tjänster för utbildning eller undervisning på distans, då möjlighet till
skärmdelning finns (Figur 12). Dess mjukvara stödjer även interaktiva
skrivtavlor för presentationer som skall ske i realtid, via Powerpoint eller
liknande programvaror (FrölundaData, 2018). Tack vare dess hopvikbara
funktioner blir dokumentkameran portabel på ett smidigt sätt, och kan därför
enkelt tas med vid resor utan att ta för stor plats.

Figur 12. HoverCam Solo 8 plus (FrölundaData, 2018).

2.4.4 GripGo Mobilhållare
Vid en undersökning av mobilhållare kunde det konstateras att den vanligaste
varianten av hållare för smartphones är den som kan användas och fästas i bilar.
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Dessa finns i olika varianter och vid marknadsundersökningen valdes det att
undersöka GripGo mobilhållare från coolstuff.se (2018). Denna mobilhållare
fästs med hjälp av en sugpropp på önskad plats i bilen och hjälper användaren
att navigera enkelt på mobilskärmen under bilfärden (Figur 13). Produkten
använder sig av nanosugproppar vilket innebär att alla mobiler kan enkelt fästas
utan krånglig justering (Coolstuff, 2018).

Figur 13. GripGo Mobilhållare (Coolstuff, 2018).

2.4.5 Kamera Stativ för telefoner
Kamera stativ för telefoner från coolpriser.se (2018) undersöktes som en
alternativ mobilhållare där användaren, till skillnad från GripGo, kan använda
hållaren utan att produkten behövs fästas i ett annat föremål. Stativet har ben
som kan justeras till önskad höjd beroende på användningsområde (Figur 14)
och kan dras ihop för lättare transportering (Coolpriser, 2018).

Figur 14. Kamera stativ för telefoner (Coolpriser, 2018).

2.4.6 Joby Griptight One Gorillapod Tripod för mobil
Joby Griptight One Gorillapod Tripod för mobil från Kjell & Company (2018)
liknar Coolprisers Kamera stativ för telefoner med sina tre ben och fäste för
mobil som liknar ett stativ (Figur 15). Dock kan Kjell & Companys mobilhållare
bli avsevärt mycket mindre och även placeras på ojämn yta med sina justerbara
ben (Kjell & Company, 2018).

Figur 15. Joby Griptight One Gorillapod Tripod för mobil (Kjell & Company, 2018).

2.4.7 Lazy Cell Phone Holder
Lazy Cell Phone Holder från Amazon har ett böjbart stöd av aluminium som kan
böjas till önskad form och sedan fästas på diverse föremål (Figur 16). Den är
ergonomiskt anpassad för att kunna vinklas till användarens tycke och kan böjas
ihop för att enkelt tas med i exempelvis en väska (Amazon, 2018).
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Figur 16. Lazy Cell Phone Holder (Amazon, 2018).

2.4.8 Universal Lazy Flexible Long Arm
New Chics mobilhållare Universal Lazy Flexible Long Arm har en lång och böjbar
arm som kan vinklas till önskad position av användaren. Den fästs enkelt i ett
bord eller liknande och kan snurras ihop för att lätt bäras med i en väska (Figur
17).

Figur 17. Universal Lazy Flexible Long Arm (Newchic, 2018).

2.4.9 Smartphone
Sedan mobiltelefonen lanserades under 1980-talet har tekniken snabbt
utvecklats. Från att endast ha möjligheten att kommunicera via samtal har
mobiltelefonen numera gett användaren tillgång till SMS och internet samt
möjligheten att bära med sig i en inbyggd kamera i bakfickan (Bjärvall, 2011).
Det så kallade face-to-face kommunikationen som varit avgörande för
människan i århundraden har kommit att användas parallellt med dagens
smartphones trots att mobilerna tar upp mer och mer av vardagen för många. I
dagsläget behöver inte människan resa flera mil för att få kontakt med den
person man önskar utan kan enkelt hålla kontakten oavsett avstånd (Grundén &
Johansson, 2008). Detta skapar en enkelhet för användaren av dagens
smartphone, att kunna kommunicera mer på distans och förmedla samma slags
information även flertalet mil ifrån som vid att fysiskt närvara på en plats.
Då syftet med arbetet är att skapa en produkt där en smartphone skall användas
som dokumenteringskälla har de fem av vanligaste förekommande
smartphonetillverkarna
granskats
som
en
del
av
arbetsmarknadsundersökningen. Vid undersökningen låg fokus på att samla in
mätbara värden som kan användas för att anpassa produkten till flertalet
smartphones där vikt, höjd, bredd, djup samt upplösning hade huvudfokus
(Tabell 1). Två generationer från varje smartphonetillverkare har undersökts för
att få in en omfattande data att applicera på den slutgiltiga produkten för dagens
marknad.

14

Tabell 1. Insamlad data av ett urval av marknadens populära smartphones (Elgiganten, 2018).
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Som Tabell 1 visar undersöktes 10 stycken smartphones, som finns på dagens
marknad, där flertalet har dubbla eller trippla kameror för att förbättra bilden
för användaren och kan därför skapa en bättre helhetsupplevelse. Kamerornas
individuella upplösning, mätt i megapixel, har dokumenterats i den första
spalten för att se en överblick av hur det varierar från smartphone till
smartphone (Tabell 1).

2.5 Konkurrensanalys
En analys av konkurrensen på marknaden görs för att ta reda på vad som krävs
för att möta konkurrenternas krav och målsättningar (Österlind, 2010).
Resultatet av denna typ av analys visar befintliga produkters funktioner,
material etc. Att under detta stadie göra en PNI ger en uppfattning av vad som
krävs för att en ny produkt skall lyckas på marknaden och kanske till och med
vara bättre än konkurrenternas. För att lyckas med en ny produkt krävs det att
produkten möter kundernas krav, att den är minst lika bra som konkurrenternas
samt att priset kan möta de befintliga produkter som finns.
2.5.1 PNI
I syfte att analysera och samla in data från befintliga eller liknande produkter, i
detta fall hållare för smartphones på marknaden, skapades en PNI där positiva,
negativa samt intressanta aspekter sammanställdes (Österlin, 2010) (Tabell 2).
Då det ansågs vara mer intressant för projektet att undersöka mobilhållarens
funktioner framför dokumentkameror, analyserades de fem mobilhållarna från
marknadsundersökningen i en PNI-tabell. De analyserades och listades separat
med avseende på positiva och negativa funktioner samt intressanta aspekter.
Aspekter som ansågs viktiga för arbetet var att mobilens kamera och framskärm
inte skulle täckas av produkten, samt att mobilen kunde vinklas mot en yta utan
att ben eller annan utrustning var i vägen för kameran. Ytterligare aspekter som
ansågs intressanta var hur de befintliga produkterna hade löst problemet med
infästning för mobiltelefonerna, detta då den tänkta produkten i arbetet skall ha
för avseende att kunna användas till flertalet smartphones.

16

Tabell 2. PNI-tabell.

Under konkurrentanalysen granskades det ett flertal intressanta lösningar för
mobilfästen, vilket skulle kunna möjliggöra att låsa fast mobilen i en stadig
position utan att skymma eller vara i vägen för mobilen kamera eller skärm
(Tabell 2). Majoriteten av de undersökta befintliga produkterna hade även
smarta lösningar på hur de skulle kunna vikas ihop till en mer portabel och
smidig produkt, för att t.ex. kunna läggas ned i en väska. Dock inte tillräckligt
innovativa, då benen på två av tre produkter tog upp yta under kameran och
därmed skulle vara i vägen för dokumentationen.

2.6 Kund- och användarbehov
Vid identifiering av kundbehov sker en detaljerad granskning av hur användaren
uppfattas egenskaperna hos en befintlig produkt, mobilhållare eller
dokumentkamera. I detta steg anses det viktigt att få med dem uppskattade
egenskaper såväl som de sämre (Ulrich & Eppinger, 2014). I detta fall har
uppdragsgivaren från Högskolan i Skövde svara på hur befintliga produkter som
används i dagsläget uppfattas. Utifrån de svar som angavs skapades delmål,
vilket tas upp i kapitel 1.5 i denna rapport.
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Ytterligare behov har undersökts genom att studera distansutbildningar i
Sverige, för att sedan jämföras med de distansutbildningar som Högskolan i
Skövde erhåller, detta för att se hur en eventuell marknad skulle se ut.
Distansundervisning är en alternativ undervisningsform som gör det möjligt för
en individ att vara involverad i studier utan att behöva närvara på en specifik
plats, exempelvis en föreläsningssal. I undersökningen kan det konstateras att
utav det totalt 3076 st kurser och program, som gavs på distans hösten 2018, var
det 39 st utav dessa som kunde läsas vid Högskolan i Skövde (Antagning.se,
2018). Utav de 39 st var det 29 st som kunde läsas utan sammankomster.
I undersökningen framgick det att de lärosätena i Sverige som ligger i topp med
att förse studenter med distansundervisning utan sammankomster, är
Linnéuniversiteet, Uppsala Universitet och Umeå Universitet (Tabell 3). Utöver
detta har Högskolan i Dalarna och Karlstads Universitet ett stort antal
distansundervisningar, dock förekommer det sammankomster på respektive
campus. De tre största skolorna, Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska
Högskolan och Stockholms Universitet ligger alla i underkant och tillhandahåller
endast ett mindre antal distansundervisningar.
Tabell 3. Sammanställning av distansundervisningar.

Distansutbildningar användes redan i slutet 1900-talet för att skapa ett större
intresse för studenter att utbilda sig, speciellt för de studenter som annars haft
svårt att ta sig till lärosätet, genom flytt eller för långa pendlingsavstånd. Genom
att tillhandahålla möjlighet för fler att utbilda sig skapades ett större intresse för
dessa lärosäten som annars kunde ha befintligt färre sökande på grund av
geografisk placering. Som Tabell 3 visar framgår det tydligt att mindre lärosäten
tillhandahåller fler distansutbildningar än de större lärosätena, som enbart har
ett fåtal distansutbildningar att erhålla (Antagning.se, 2018).

2.7 Funktionsanalys
Enligt Österlin (2010) är det viktigt vid utformning av en produkt att fundera på
varför själva produkten egentligen finns, vad dess huvudsyfte är och hur denna
kan åstadkommas. Från huvudsyftet kan även delsyften, eller delmål med en
produkts funktion tas fram, detta för att uppfylla huvudsyftet.
2.7.1 Funktionsträd
Ett funktionsträd är en illustration av funktionerna i form av ett träd, där
huvudfunktionen är själva kronan av trädet. Delfunktionerna kan illustreras som
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en stege upp för trädet, där varje steg upp mot huvudsyftet svarar på frågan
“varför?” och varje steg nedåt, bort från huvudsyftet, istället ger svar på frågan
“hur?” (Österlin, 2010). Figur 18 visar ett funktionsträd av den hållare som
under projektet skall tas fram.

Figur 18. Funktionsträd.

2.8 Riskanalys
Syftet med en riskanalys är att undersöka de risker som förväntad slutlig
produkt kan medföra. För att minimera dessa behöver de till en början
identifieras och därefter behöver åtgärder för riskerna listas där målet är att
undvika riskerna från första början (Ulrich & Eppinger, 2014) (Tabell 4).
Tabell 4. Riskanalys

2.9 Kravspecifikation
Med hjälp av den information som samlats in under förstudien samt de krav
uppdragsgivaren ställt, kunde en kravspecifikation färdigställas där dessa låg till
grund. Syftet med att skapa en kravspecifikation är att ge plats för produktens
funktion, vad den skall uppfylla samt viktiga variabler som har tillhörande krav,
allt detta uttryckt i mätbara egenskaper (Ulrich & Eppinger, 2014) (Tabell 5).
Betydelsefaktorn finns med i kravspecifikationen för att ge en uppfattning om
vilka egenskaper som är de viktigaste att uppfylla. Dessa kommer ursprungligen
från marknadsundersökning och uppdragsgivaren samt som följd till vissa andra
krav.
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Tabell 5. Kravspecifikation.

20

3 Generering
Genereringsfasen av arbetet är den kreativa delen där all information från
förstudien och kraven från kravspecifikationen används för att ta fram förslag på
lösningar till det givna problemet. Flertalet kreativa metoder använts för att
generera fram koncept som sedan kan utvärderas, sållas, vidareutvecklas och
testas för att i slutändan få fram ett slutgiltigt koncept (Ulrich & Eppinger, 2014).

3.1 Morfologisk tabell
För att snabbt generera koncept i början av genereringsfasen kan en morfologisk
tabell användas, vilket bygger på att bryta ner huvudfunktionen till mindre
delfunktioner. Varje delfunktion behöver en lösning i hur funktionen skulle
kunna fungera och gör det enklare att ta fram fler delkoncept då problemet blir
mindre (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). De fyra delfunktionerna som
användes i detta arbetets morfologiska tabell bygger på de som finns i
funktionsträdet (Figur 18). Förslag på hur delfunktionerna skulle kunna lösas
genererades fram (Bilaga 1) och fick sedan sållas utefter vad som ansågs möjligt
att genomföra (Figur 19).

Figur 19. Morfologisk tabell.

3.2 6-3-5 Metoden
Vid idégenereringsmetoden 6-3-5 skall deltagare generera idéer utefter det
givna temat under en bestämd tid, för att sedan skicka vidare ett papper med
skisser till nästa person, där deltagarna kan välja att antingen fortsätta eller
inspireras från den föregående deltagarens idé. Antal deltagare kan variera och
sessionen fortsätter tills dess att papperna har gått runt ett varv eller gruppen
väljer att avsluta. Huvudsyftet med metoden är att ta in utomstående personer
för att kunna generera nya idéer till projektet, och då deltagarna inte får prata
med varandra under sessionen kan liknande idéer utvecklas olika beroende på
hur personerna väljer att utveckla eller inspireras av dem (Wikberg Nilsson,
Ericson & Törlind, 2015).
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De utomstående deltagarna fick endast en kort genomgång av arbetet för att ha
en överblick hur problemet ser ut. Deltagarna fick fem min att skissa sin lösning
innan de skickade vidare pappret till nästa person. När session var klar fick varje
deltagare möjlighet att förklara sina idéer för gruppen (Bilaga 2), varje idé
delades efteråt upp så lösningarna passade in i de delfunktionerna som användes
i den morfologiska tabellen (Figur 19) och utvärderades därefter utifrån styrkor
och svagheter vid användandet av varje enskilt koncept. Detta för att tydligare se
vilka koncept som kunde kombineras för att minimera eller helt utesluta
svagheter.
3.2.1 Arm
Ett av målen var att produkten skulle kunna stå på en plan yta utan ytterligare
hjälpmedel och samtidigt vara stabil nog att hålla en smartphone. I kapitel 2.4.9
samlades information om marknadens vanligaste smartphones in (Tabell 1) där
det konstaterades att en smartphone kunde väga upp emot 260 gram, vilket
skapar en stor kraft som skulle kunna leda till att produkten, som i detta arbete
skall utvecklas, kan falla över, pga. dess tyngdpunkt. Armen till produkten skall
inte bara vara stark nog att klara av att hålla uppe en smartphone, utan även
vara stabil nog att inte falla.
Böjbar arm/led
Med inspiration tagen från en vanligt förekommande vägglampa med böjbar arm
har konceptet en böjbar led som gör den flexibel och justerbar, både i sidled och
höjdmässigt (Figur 20). Då armen är tänkt att vara så flexibel att den skall kunna
rullas ihop så passar den mycket bra in på målet att vara portabel men gör det
svårare att uppfylla målet om att vara anpassad för 3D-utskrift.

Positivt

Negativt

Snurra ihop Svår tillverkning
(3D-printbart)
Justerbart
Tunn

Figur 20. Koncept Böjbar arm/led.

“Skruven”
Med konceptet skruven skall mobilfästet med enkelhet kunna justeras på höjden
genom att snurra själva stången tills fästet är i önskad position (Figur 21). Detta
skapar dock en stor arm som gör det svårare för användaren att ta med sig
produkten då det under marknadsundersökningen har kommit fram att vissa
smartphones måste vara ca 37 cm upp i luften för att kunna få med ett A4 ark vid
dokumentering (Tabell 1).
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Positivt

Negativt

Justerbar

Stor
Skapar stor skugga

F

.K

”

”.

Teleskop
Vid konceptgenereringen kom det fram flera olika koncept där flertalet bygger
på en teleskopsprincip som gör det möjligt för användaren att fälla ihop
produkten till en liten volym och ta med sig den (Figur 22). Nackdelarna med en
teleskopfunktion är dock att det är många delar som skall sitta ihop där smuts
kan fastna mellan delarna som gör det svårare för användaren att fälla ihop den,
detta kan även skapa flera moment för användaren att fälla upp och ner.

Positivt

Negativt

Lätt att ta med

Många komponenter

Kan släppa
igenom ljus

Smuts kan fastna mellan
komponenterna
Många steg för
montering/demontering

Figur 22. Koncept Teleskop.

Fackverk
Fackverk gör det möjligt för produkten att släppa igenom ljus och skapar då
minimalt med skugga på arbetsytan, vilket är ett av de givna målen i arbetet. Det
skapar även stabilitet och kan, vid rätt konstruktion vara enkel att vika ihop och
tas med (Figur 23). Dock behöver ett fackverk flertalet delar för att fungera och
tar även mycket plats vid användning.

Positivt
Släpper igenom ljus

Negativt
Många komponenter

Går att trycka/vika ihop
för lätt transport

Figur 23. Koncept Fackverk.
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Tripod
Då en tripod lösning har tre ben som håller uppe smartphonen skapar det en bra
stabilitet hos produkten (Figur 24) och tillåter även produkten att ha relativt
smala ben, som på så sätt minimerar skuggan på arbetsytan. För att göra den
portabel så är tanken att benen skall ha en slags staffli- eller teleskopfunktion så
användaren enkelt kan fälla ihop benen när produkten inte skall användas.
Nackdelen med en tripod är att användaren har begränsat med yta för att arbeta
på då benen kommer att placerar på tre sidor av det som skall dokumenteras.

Positivt
Stabil
Släpper igenom ljus

Negativt
Ben i vägen för
användaren

Enkel att fälla ihop
Figur 24. Koncept Tripod.

Spindeln
Likt tripoden har spindeln flera ben som skapar stabilitet till produkten och med
endast hörn som finns i ändarna av benens övre sida, där smartphonen skall
placeras kan produkten anpassas till vilken smartphone som önskas (Figur 25).
För att vika ihop benen är tanken att det skall finnas en slags led som kan
justeras vid hopfällning men som kan i sin tur skapa mycket slitage.

Positivt
Justerbar

Negativt
Mycket slitage

Figur 25. Koncept Spindeln.

3.2.2 Botten
Ett av kraven som riktade sig framförallt till bottendelen var “kunna stå stabilt
på en plan yta utan ytterligare hjälpmedel”. Bottendelen av produkten behöver
vara stabil för att hålla uppe resterande delar utan att välta eller falla.
Tyngdplattan
Då produktens nedre del behöver ta upp kraften som utgörs av en smartphone
kan det med enkelhet lösas genom att lägga till en tyngdplatta, av något slag, i
konceptets under del och som hjälper produkten att stå stadigt på den givna ytan
(Figur 26). Beroende på hur tung denna platta behöver vara för att ta upp den
givna tyngden så kan produkten i slutändan vara för tung för syftet och även
göra hela produkten otymplig.
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Positivt
Stabil

Negativt
Tung produkt

Figur 26. Koncept Tyngdplattan.

Antiglid
Detta koncept kan appliceras på de koncept vars arm löser stabilitetsproblemet,
exempelvis tripodkonceptet, där det enda problemet kan vara att benen glider
iväg om inget stoppar upp dem i den tänkta positionen. Dock hjälper inte detta
delkoncept för att skapa stabilitet för de arm-koncept där inte produkten har
flertalet ben (Figur 27).

Positivt

Negativt

Går att anpassa

Tar inte upp kraften från smartphonen
Ostabil om inte fler ben
Figur 27. Koncept Antiglid.

”Mindre ben”
Detta koncept kan liknas vid tripod och spindelkonceptet som användes som
lösningar till armen men i mindre skala där endast den nedre delen av armen
byts ut mot flertalet små ben (Figur 28) och ger produkten på så vid stabilitet.
Konceptet i fråga har som ritat tre ben, men kan även alterneras till att endast ha
två ben om så önskas. Vid en lösning att ha flera ben för att öka stabiliteten så får
detta koncept samma problem som tripoden får då även denna begränsar
arbetsytan för användaren.

Positivt
Stabil
F

8. K

”M

Negativt
Kan vara i vägen för
dokumentet

”.

Hästskon
Det så kallade hästsko-konceptet finns i två varianter (Figur 29) där man kan
välja mellan att ha en rund form eller en fyrkantig och gör produkten väldigt
stabil. Konceptet är tänkt att kunna vikas ihop när produkten skall transporteras
för att spara plats. För att benen inte skall vara i vägen för arbetsytan så kan de
behövas vara ganska stora på bredden och kan därför bli till en nackdel.
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Positivt
Stabil

Negativt
Behöver bredd för
att inte skymma
dokument, kan bli
stor

Figur 29. Koncept Hästskon.

“Kamerabländaren”
Konceptet bygger på liknande princip som en bländare i en kameralins där
benen delvis överlappar varandra när de är hopfällda (Figur 30). Detta koncept
ger produkten stabilitet då flertalet ben stödjer produkten i olika vinklar men
gör även att bottendelen kan komma att bli relativt stor och gör produkten
klumpig. Beroende på hur många ben och i vilka vinklar de placeras kan de även
komma att påverka arbetsytan.

Positivt
Stabil

F

.K

Negativt
Stor botten

”Kamerabländaren”.

3.2.3 Mobilfäste
Kravet som är satt för mobilfästet är att den skall passa till flertalet smartphones
på marknaden och utifrån marknadsundersökning har tio olika smartphones
valts ut där mobilfästet skall anpassas för att passa dessa. Vid framtagande av
mobilfäste måste olika mått såsom bredd, höjd och längd vara justerbart för att
lämpa sig till de smartphones givna i Tabell 1.
Sugpropp
Sugproppen var en tanke som kom upp tillsammans med flertalet koncept för att
lösa ett fäste för mobilen och detta används även av flertalet andra produkter
som används på marknaden i dagsläget (Figur 13). Trots att det med en
sugpropp gör det enkelt att anpassa till alla smartphones täcker det skärmen vid
användning (Figur 31) och gör det svårt för användaren att utnyttja
applikationen Zoom. En sugpropp kan inte heller skivas ut via en 3D-skrivare
och vid en tids användning kan funktionen försämras när smuts och slitage
påverkat funktionen att fästa mobilen.
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Positivt

Negativt

Passar till alla smartphones

Dold skärm
Kan lossna
Kvalitet påverkas negativt under
livslängden

Figur 31. Koncept Sugpropp.

Magnet
Magnet ger, på samma sätt som sugproppen, möjligheten att fästa vilken
smartphone som helst utan krångliga justeringar. För att använda konceptet med
att fästa en smartphone med en magnet är tanken att använda sig av ett redan
existerande mobilskal där det finns en magnet redan integrerat i skalet, detta
skapar dock problem då användaren redan måste ha detta skal i sin ägo vid
utnyttjandet av produkten vilket gör produkten begränsande (Figur 32).
Ytterligare problem är att detta magnetskal inte finns att tillgå för alla typer av
smartphones.

Positivt
Passar alla smartphones
(med skal)

Negativt
Begränsat till ytterligare en produkt
(magnetskal)
Figur 32. Koncept Magnet.

Skruv
Denna skruv fungerar snarlikt skruven som använts för att justera storleken för
huvudet på en cykelhjälm. Användaren behöver endast lägga sin smartphone på
”remmen” och sedan snurra på skruven tills smartphonen ligger stadigt (Figur
33). Problemet med konceptet är, likt sugproppen, att skärmen blir delvis skymd
och gör det svårt för användaren vid tillämpning av Zoom.

Positivt Negativt
Justerbar

Dold skärm

Figur 33. Koncept Skruv.
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Skenor
Skenorna fungerar liknande som skruven, dock behöver användaren endast
lägga smartphonen på två skenor, som är satta så att de inte skymmer kameran
oavsett vart den är placerad, utan att justera skenorna. Då skenorna inte
anpassas till varje enskild smartphone finns det risk för mindre smartphones att
ligga ostabilt på fästet (Figur 34) och riskerar att tippa vid användandet.

Positivt

Negativt

Passar alla
smartphones

Mindre
stabil

Figur 34. Koncept Skenor.

Tändsticksasken
Konceptet “tändsticksasken” är tänkt att kunna justeras utefter smartphonens
höjd och har ett fast mått på bredden med små väggar som går upp på sidorna
för att ge lite stöd åt smartphonen. Tändsticksasken är heller inte tänkt att täcka
hela smartphonens underdel utan kommer endast gå ut ca två tredjedelar och
sedan övergå till att endast ge stöd på smartphonens sidor (Figur 35). Detta för
att inte störa kameran vid användnings men ändå vara stabil nog att hålla
mobilen uppe.

Positivt

Negativt

Passar
Mindre
längdmässigt stabil på
till alla
bredden
smartphones
Figur 35. Koncept Tändsticksasken.

Tavelramen
För att enkelt justera fästet efter smartphonen behöver användaren endast dra i
hörnen av “tavelramen” och med hjälp av fjädrarna, som finns i två av de fyra
hörnen (Figur 36), anpassas fästet utefter de givna måtten. Tavelramen är smidig
och snabb att justera för användaren men på grund av fjädrarna som behövs för
att justera måtten blir det svårt att göra detta koncept möjligt att skriva ut i en
3D-skrivare.

Positivt

Negativt

Justerbar

Svår tillverkning
(3D-printbart)

Figur 36. Koncept tavelramen.
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3.3 Konceptkombinering och konceptutveckling
Efter 6-3-5 metoden granskades de koncept som genererats i kapitel 3.2, för att
senare utvärderas, sållas och kombineras (Bilaga 3) (Figur 37). Genom att gå
tillbaka till kravspecifikationen, istället för att använda ett referenskoncept då
detta inte finns, kunde varje genererat koncept poängsättas med + (om det
uppfyllde ideal värdet), 0 (likvärdigt med det marginella värdet) eller - (sämre
än det marginella värdet) baserat på Pughs konceptvalsmatris (Pugh, 1990).
Denna metod har som syfte att sålla bort koncept som inte uppfyller de krav som
är givna i kravspecifikationen samt används för att förbättra befintliga koncept
(Ulrich & Eppinger, 2014). Nya koncept generades med hjälp av resultatet från
konceptsållning matrisen och med input och feedback från uppdragsgivaren
valdes ett slutligt koncept (Figur 38).

Figur 37. Urklipp av konceptsållningsmatris.
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Figur 38. Skiss av slutligt koncept.

3.4 Hållfasthetsberäkningar och 3D modellering
3.4.1 Computer Aided Design (CAD)
Under konceptgenereringen i processen genererades många olika typer av
skisser och förslag på koncept, dessa utvecklades under senare stadier och blev
mer och mer detaljerade i sin omfattning och även i skisserna. Denna första del
kan kallas för layoutritning av de koncept som i slutändan skall mynna ut till att
bli den slutliga produkten. Via layoutritning skissas hela produkten upp för att
definiera dess geometri samt de utvecklade enheterna och komponenterna
(Ullman, 2010), därefter delas produkten upp i de olika komponenterna som
skall ge form till produkten och skissas med fler detaljer i 3D-CAD (Computer
Aided Design), ett datorprogram som stödjer tredimensionella ritningar digitalt.
Med hjälp programmet Creo Parametrics 4.0, som finns på Högskolan i Skövde
ritades en 3D modell upp av det koncept som tillslut valdes fram. En fil per del
skapades för att senare kunna skrivas ut på högskolans 3D skrivare, där filen
oformaterades till en stl-fil för att brytas upp i olika skikt, detta för att skrivaren
skall kunna bygga upp och skriva ut objektet lager för lager. Efter att alla lager
skapats i skrivaren är objektet klart och redo för användning. 3D-filerna som
skapades kan senare fogas samman i en så kallad “assembly”-fil, där hela
produkten och alla dess komponenter antar en och samma form.
3.4.2 Hållfasthetsberäkningar
De stänger som skall användas som arm till produkten kunde enkla
handberäkningar göras för att undersöka om de är starka nog att hålla uppe
produktens last samt smartphonen vid användning (Ekvation 1). Det tänkta
scenariot som produkten uppskattas klara är när produkten utsätts för en kraft
(P) på 2,55 N, vilket skall motsvara en smartphone med vikten 260 gram. I detta
fall behöver beräkningar för böjning göras då kraften kommer att appliceras på
mobilfästet, högst upp på prototypen, vilket i sin tur skapar ett böjande moment
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på armen. Armen kan delas upp i tre balkar med liknande dimensioner för att
sedan beräkna spänningen som de utsätts för.
Formeln som används vid beräkning av spänning:

Ekvation 1. Huvudspänning (Institutionen för hållfasthetslära, 2014).

Spänningen beräknades på varje enskild balk (Bilaga 5) och resulterade i tre
stycken spänningsfall, där den största spänningen kommer vara i den översta
och mittersta balken på 2,1 MPa. Med hjälp av resultatet från beräkningarna och
materialegenskaperna för PLA respektive ABS i kapitel 2.3.2.1. och 2.3.2.2,
konstaterades det att prototypen skulle kunna klar av de pålagda krafterna från
en smartphone.
3.4.2.1 Beräkning av kritiska snitt
Prototypens kritiska snitt uppskattades vara i de utstickande ”låsfunktionerna”,
då dessa detaljer behöver vara relativt små men samtidigt ta upp mycket av den
belastning som kommer från smartphonen under användning. Ekvation 2
(Institutionen för hållfasthetslära, 2014) användes för att beräkna spänningen i
de kritiska snitten och bygger på samma formel som i Ekvation 1 (Institutionen
för hållfasthetslära, 2014) men då de utstickande balkarna i det tänkta fallet inte
hade någon längre hävarm kunde momentet räknas bort.

Ekvation 2. Spänningsfall för låsfunktionerna (Institutionen för hållfasthetslära, 2014).

De kritiska snitten beräknades var för sig då de belastas olika (Bilaga 6). Det
största spänningsfall som uppskattades uppstå var i den nedre delen av armen
på prototypen, som beräknades bli 99 kPa. Resultatet av dessa beräkningar
medförde att även de kritiska snitten skulle klara av påfrestningarna som de
kunde tänkas utsättas för.
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4 Resultat
4.1 Slutgiltig prototyp
Resultatet av arbetet blev en prototyp av produkten, både en 3D-modell (Figur
39) och i fysisk form, anpassad efter förutsättningarna som finns för den primära
målgruppen, Högskolan i Skövde. Utformningen av prototypen är en utvecklad
form av ett fackverk (Figur 37), dock utan stödpinnar mellan de yttre delarna.
Anledningen att vissa delar är konstruerade att gå bakåt är för att prototypens
stabilitet skall erhållas, men också för att dess tyngdpunkt skall befinna sig i
mitten av prototypen, för att förhindra att den tippar över.

Figur 39. Slutlig prototyp i CAD.

Prototypen består av nio delar, varav åtta unika delar, alla tillverkade i samma
material för att underlätta tillverkning, hantering samt återvinning. Figur 40
visar en sprängskiss av den slutliga prototypen där alla delar är synliga samt hur
de skall placeras vid montering. Del 1 och del 2 skall skrivas ut i en assembly, det
vill säga att de två delarna skrivs ut ihop och är således hopmonterade från
första början. Detta för att del 2 har ett stopp inuti som hindrar del 1 från att
glida ur, en typ av säkerhet för användarens smartphone då den skall placeras
mellan del 1 och 2. Del 3 är den övre delen av prototypens arm, den består av en
solid del med ett gängat hål högst upp där del 1 och 2 skall fästas. Nedtill finns
två skruvar på vardera sidan som del 4 och 5 skall skruvas samman med. Del 4
och 5 är två identiska delar som precis som del 3, består av en solid del med ett
gängat hål högst upp (infästning för del 3) men dock bara en skruv nedtill som
skall skruvas in i del 6 och 7. De nedre delarna av armen (del 6 och 7), även dessa
solida delar, har ett gängat hål upptill för infästning av mellersta delarna av
armen, och nedtill ett längre hål utan gängor, för att benen (del 8 och 9) skall
tryckas in. Benen är helt solida, här finns varken hål med gängor eller skruvar.
De är vinklade lite lätt bakåt för att prototypen inte skall falla över och därmed
skapar stabilitet (Figur 40).
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Figur 40. Sprängskiss av slutlig prototyp.

Med hjälp av skruv och gängor (Figur 41) tillverkade i samma material, som även
är fast inspända på de olika delarna, är antalet material i prototypen begränsat
till ett. Detta underlättar för användaren vid både montering, hopvikning av
produkten samt återvinning.

Figur 41. Närbild på skruv och gänga.

Hopvikning av prototypen sker genom att användaren enkelt tar bort del 1 och 2
samt del 8 och 9. Övriga delar viks ihop till en platt volym för att sedan ramas in
av del 8 och 9. Del 1 och 2 kommer kunna användas som ett skydd/förvaring
(Figur 42) för de andra delarna och gör det enklare för användaren att
transportera produkten.
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Figur 42. Hopvikt prototyp.

4.2 Tillverkning
Tillverkning av slutprototypen skedde i form av additiv tillverkning (FDM) på
Högskolan i Skövde. Prototypen grundar sig i en mapp där sju olika filer finns
tillgängliga för utskrift, dessa skapade i Creo Parametrics 4.0. Filerna är
transformerade till stl-format som tillsammans med programmet FlashPrint
(Figur 43) kommunicerar med 3D-skrivaren, FlashForge Inventor (FDM). I
programmet FlashPrint väljer användaren de filer som önskas skrivas ut och
placerar sedan dessa i ett digitalt rum som speglar 3D-skrivarens
utskriftskammare.

Figur 43. Flash Print.

Därefter behöver skrivaren värmas upp och först då kan filerna skrivas ut till
fysiska delar. Uppskattad tid för utskrift varierar beroende på hur stor del som
skrivs ut eller hur många delar som skall skrivas ut under samma omgång. Då
alla delar skrivits ut bör användaren kontrollera kvaliteten på dessa då det kan
förekomma eventuella defekter som beror på skrivaren. Med hjälp av en liten fil
eller ett sandpapper kan de delar som deformerats minimalt under utskriften
justeras godtyckligt. Efter kontroll skall produkten sättas samman och detta sker
genom att användare skruvar ihop delarna till produkten.
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4.3 LCA Resultat
En livscykelanalys skapades med avsikt att ta reda på hur den slutliga produkten
påverkar miljön, både dess energiförbrukning och koldioxidavtrycket. Trots att
den slutliga produkten tillverkades i PLA gjordes en analys och jämförelse av en
slutprodukt tillverkad i ABS, då möjligheten att tillverka samma produkt i det
materialet finns. Precis som i kapitel 2.3.2.3.1 utgick analysen från projektets
delmål i kapitel 1.5. Samma typ av tillverkning (FDM), transport och livslängd
som i kapitel 2.3.2.3.1 användes även vid denna analys, men den slutliga
produkten massa på 230 gram användes vid beräkningarna. Resultatet av
analysen visade att ABS kräver en högre energiförbrukning än PLA och dessutom
lämnade ABS ett större koldioxidavtryck än PLA (Figur 44 och 45).

Figur 44. Energiförbrukning vid tillverkning av slutlig produkt, PLA respektive ABS (CES EduPack
2018).

Figur 45. Koldioxidavtryck vid tillverkning av slutlig produkt, PLA respektive ABS (CES EduPack
2018).
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4.4 Uppföljning kravspecifikation
Tabell 6 visar vilka krav från kravspecifikationen som den slutliga produkten
uppfyller, grönmarkerade krav är uppfyllda enligt de ideala värden som sattes
och de gulmarkerade är uppfyllda grav enligt de marginella måtten. Vissa av de
gulmarkerade kraven kan inte sättas som grön då det inte har funnits utrymme
för att testa dessa krav ordentligt.
Tabell 6. Uppföljning kravspecifikation.
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5 Diskussion
Examensarbetets ursprungliga mål och huvudsyfte var att utveckla och designa
en portabel hållare till smartphones för videokonferenser samt digitala möten
med avsikt att underlätta undervisning samt e-möten på distans.
Uppdragsgivaren ställde initialt vaga krav på produkten, vilket ledde till ett
öppet projekt med fria tyglar. Här kom förstudien att bli grundläggande för
arbetet där de krav som kravspecifikationen erhåller grundades på. Även de
delmål som initialt listades i kapitel 1.5 definierade kravspecifikationens krav.

5.1 Utvärdering
De huvudmål som tidigt ställdes upp i har även besvarats:


Produkten skall inte kräva sladdar eller innehålla teknik.
Då detta delmål syftade på att produkten skulle vara lätt att återvinna
uteslöts elektronik och batterier från produkten redan från start med
anledning till att underlätta för användaren, då antalet steg vid
återvinning minimerades till noll. Att initialt välja bort elektronik
medförde även en diskussion om huruvida ytan som skall dokumenteras
påverkas, då i den mån att ytan kan bli skuggad av produkten eller av
användare. Dock vägde miljön och återvinning tyngre i denna aspekt och
därmed uteslöts andra eventuella lösningar på belysning hos produkten.



Produkten skall tillverkas i ett billigare material med hög kvalitet
och livslängd.
Vid val av material begränsades urvalen då tillverkningen skulle ske
genom extrudering i 3D-printer. På Högskolan i Skövde fanns det
tillgängligt en FDM skrivare och även materialet PLA, vilket naturligt
ledde till att valet föll på PLA. Då materialet är biologiskt nedbrytbart,
håller en relativt låg inköpskostnad per kilo, är lätt att använda samt
håller en bra kvalitet bekräftades valet av material ytterligare. Vid en
tillbakablick till riskanalysen där en av riskerna med den slutliga
produkten var att materialet eller komponenter skulle kunna skada
smartphone, kunde valet av PLA som tillverkningsmaterial minska risken,
då utskrift via 3D-skrivare i PLA ger en slät yta med minimala risker av
ytojämnheter.



Produkten skall ha en låg tillverkningskostnad.
Genom att nyttja 3D-printer kan tillverkningskostnaderna hållas, detta
tack vara att personal eller dylikt inte krävs. Underhåll, om så behövs,
sker antingen via ansvarig för skrivaren som finns tillgänglig eller av
användaren själv, då skrivaren ibland kan behöva justeras. Ingen kostnad
för transport räknas med då produkten skrivs ut på plats.



Skapa en 3D-fil av produkten för 3D-utskrift.
Att sätta upp som mål att skapa en 3D-fil av arbetets produkt gav en tydlig
riktlinje vid uppstarten, följde även naturliga avgränsningar.
Konceptgenereringen samt tillverkningen anpassades för detta mål och
vid konceptsållningsprocessen var det en av de viktigaste aspekterna att
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ta hänsyn till. Vad gäller slutligt resultat av produkten, är den anpassad
till den satta primära målgruppen, dock skall förväntat resultat hos
sekundära målgruppen även gå att uppnå, men då med eventuella
justeringar av filerna, beroende på vilken tillverkningsmetod inom DFAM
som då används.


Produkten skall vara materialsnål.
Tack vare den slutliga prototypens utformning och dess storlek blev
åtgången av material till alla dess delar liten. Vikten på den slutliga
prototypen i resultatet är 230 gram och här har även spill av material
uteslutits då tillverkning av delarna sker genom extrudering och därmed
spill inte förekommer.



Produkten skall vara återvinningsbar.
Materialet PLA som den slutliga prototypen tillverkades av är inte bara
återvinningsbart men också till skillnad till det alternativa materialet ABS
biologiskt nedbrytbart. Detta innebär att om materialet skulle disponeras
ute i skogen eller naturen skulle det inom 6-24 månader brytas ner, vilket
skiljer sig markant från andra plaster som kan kräva fler hundra år innan
de är helt nedbrutna.



Produkten skall vara hopvikbar och portabel.
Designen av prototypen medför funktionen att vika ihop alla delar till en
kompakt och portabel prototyp. Tack vara skruvarna och de gängade
hålen som finns på de likartade delarna har hopvikning möjliggjort på ett
snabbt och smidigt sätt för användaren.



Produkten skall kunna stå stabilt på en plan yta utan ytterligare
hjälpmedel.
Genom att ge ben som tar upp en bred yta i flera vinklar bidrar det till en
stabil produkt som kan stå självständigt. Dock behöver stabiliteten
undersökas ytterligare innan produkten kan ses som färdig att tas i bruk
då det finns svårigheter att låsa armarna i rätt läge vid användning.



Produkten skall ej skugga eller störa ytan där dokumentation sker.
För att minska skuggor från produkten behövde dess volym vara liten
alternativt att produkten kunde släppa igenom ljus. Produkten skapade i
form av en kombination mellan ett fackverk och ett teleskop som gav
möjlighet för produkten att ha en luftig konstruktion och samtidigt som
den inte var i vägen för användaren.

5.2 Vidareutveckling
Målet med examensarbetet var att utveckla och leverera en färdig och
väldesignad produkt till uppdragsgivaren, med syfte att agera som stöd vid
distansundervisning samt e-möten. Tyvärr minskades chanserna att möjliggöra
detta då problem med programvaror och tekniska metoder inte var helt
tillmötesgående under projektet. Resultatet blev istället en prototyp med goda
chanser för vidareutveckling, främst med avseende på att formge de gängade
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hålen samt tillhörande skruvar till att få produkten att anta rätt vinklar då den
monteras av användaren. De krav som ställdes upp i början av arbetet har till
majoritet kunnat uppfyllas av den design och prototyp som utvecklats, men
möjlighet till att uppfylla ytterligare krav kan med en vidareutveckling
möjliggöras. Detta syftar till huvudsak på målet ”Produkten skall kunna stå
stabilt på en plan yta utan ytterligare hjälpmedel” där stabilitetsdelen inte är
uppfylld till fullo.
Ytterligare utveckling av arbetet skulle exempelvis vara att implementera ett typ
av system där kunden, Högskolan i Skövde eller annan högskola, kan ta betalt av
användaren för varje såld fil av produkten. Vidare från det ytterligare ett system
där användaren med hjälp av t.ex. sitt passerkort kan betala vid utskrift av sin
produkt, likt systemet som Högskolan i Skövde idag använder sig av när
studenter skriver ut papper via skolans skrivare. Vad gäller den tekniska
utvecklingen av smartphones kan även hållarens fäste designas om för att
anpassas till den nya tekniken, dock bör även de andra delarna av produkten ses
över med avsikt på dess tyngdpunkt samt hur produkten skulle kunna påverkas
av nya smartphones och dess dimensioner samt vikter.
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Bilaga 1
Kombinationer från den morfologiska tabellen.
Alternativ
Kombination av koncept Skål
1
Hopvikbar Ingen el Gångjärn
2
Hopvikbar
Batteri
Kulled
3
Teleskop
Ingen el Teleskop
4
Teleskop
Ingen el Gångjärn
5
Teleskop
Batteri Gångjärn
6
Pussel
Ingen el Gångjärn
7
Pussel
Ingen el
Kulled
8
Snurra
Ingen el Gångjärn
9
Snurra
Ingen el
Kulled
10
Rulla till boll Ingen el Gångjärn
11
Rulla till boll Ingen el
Kulled

Alternativ Kombination av koncept H-balk
1
Hopvikbar Ingen el Gångjärn
2
Hopvikbar
Batteri
Kulled
3
Hopvikbar
Batteri Gångjärn
4
Hopvikbar Ingen el
Kulled
5
Hopvikbar
Solcell
Kulled
6
Teleskop
Batteri Teleskop
7
Teleskop
Solcell Gångjärn
8
Teleskop
Ingen el Gångjärn
9
Pussel
Ingen el Gångjärn
10
Snurra
Ingen el
Kulled
11
Snurra
Ingen el Gångjärn
12
Rulla till boll Ingen el
Kulled
13
Rulla till boll Ingen el Gångjärn
Alternativ Kombination av koncept Klogrepp
1
Hopvikbar Ingen el Gångjärn
2
Hopvikbar
Batteri
Kulled
3
Hopvikbar
Batteri
Gångjärn
4
Hopvikbar
Solcell
Kulled
5
Hopvikbar
Solcell
Gångjärn
6
Teleskop
Ingen el
Kulled
7
Teleskop
Solcell
Teleskop
8
Teleskop
Batteri Duschstång
9
Pussel
Ingen el Gångjärn
10
Snurra
Ingen el
Kulled
11
Snurra
Ingen el
Kulled
12
Rulla till boll Ingen el
Kulled
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Alternativ
Kombination av koncept Nät
1
Hopvikbar Ingen el
Teleskop
2
Hopvikbar Ingen el Duschstång
3
Teleskop Ingen el
Teleskop
4
Pussel
Ingen el Duschstång
Alternativ Kombination av koncept Magnet
1
Hopvikbar Ingen el Teleskop
2
Hopvikbar Ingen el
Kulled
3
Teleskop
Ingen el Teleskop
4
Teleskop
Ingen el
Kulled
5
Pussel
Ingen el
Kulled
6
Snurra
Ingen el
Kulled
7
Rulla till boll Ingen el
Kulled
Alternativ Kombination av koncept Sugpropp
1
Hopvikbar Ingen el Gångjärn
2
Hopvikbar Ingen el
Teleskop
3
Hopvikbar Ingen el Duschstång
4
Hopvikbar Ingen el
Kulled
5
Teleskop
Ingen el Gångjärn
6
Teleskop
Ingen el
Teleskop
7
Teleskop
Ingen el
Kulled
8
Pussel
Ingen el Gångjärn
9
Snurra
Ingen el
Kulled
10
Snurra
Ingen el Gångjärn
11
Rulla till boll Ingen el
Kulled
12
Rulla till boll Ingen el Gångjärn
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Bilaga 2
Skisser från första idégenereringen, 6-3-5 metoden.
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Bilaga 3
Konceptkombinations tabell.
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Bilaga 4
Skisser över konceptkombinationer.
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Bilaga 5
Hållfasthetsberäkningar för balkarna.
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Bilaga 6
Hållfasthetsberäkningar för kritiska snitt.
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