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Sammanfattning 
Produktframtagningen av en moduluppbyggd destinationsskylt för bussar utfördes på 
Högskolan i Skövde i samarbete med företaget Mobitec AB som bland annat säljer de 
skyltar som används i stadsbussarna i London. Den destinationsskylt som togs fram var 
tänkt att fungera som ersättare för de tryckta dukskyltar som var befintliga i Londons 
stadsbussar och var därför tvungen att leva upp till deras krav på upplösning och läs-
barhet. Detta skulle åstadkommas genom att bygga upp skylten med ett modulärt sy-
stem av Super Fine Pitch LED Matriskort. 
 
Modulsystemet behövde klara viss påfrestning från vibrationer från bussen och tillåta 
enskilda moduler att lätt monteras och demonteras. För att ta fram ett fungerande sy-
stem användes riktlinjer för DFA och DFD och användarbehov från montörer och repa-
ratörer undersöktes. Under idégenereringen användes Set-based concurrent enginee-
ring för att inte felaktigt vidareutveckla ej fungerande koncept på bekostnad av elimine-
ring av fungerande koncept 
 
Tre resterande, likvärdiga koncept modellerades och testades för vibrationssimulation-
er i Creo Parametric 2.0. Vibrationerna testades även på 3D-utskrivna modeller från 
CAD-filer. Resultaten visade på att alla lösningarna klarade av påfrestningarna. Det slut-
giltiga konceptvalet gjordes med matriser och användartester. 
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Abstract 
A modular destination sign for buses was developed. The work was performed at the 
University of Skövde in cooperation with the company Mobitec AB that for instance sells 
the signs that was currently used in the city buses in London. The sign that was devel-
oped was meant to serve as a replacement for the signs with printed blinds that were 
existing in the London city buses. The sign therefore had to live up to the demands on 
the resolution and readability. This would be achieved by building up the sign with a 
modular system of Superfine Pitch LED Matrix Card. 
 
The modular system needed to sustain vibrations from the bus and allow individual 
modules to be easily assembled and disassembled. To develop a functioning system 
guidelines for DFA and DFD was used, and user needs from installers and repairers were 
investigated. During the concept generation set-based concurrent engineering was used 
to avoid further development of non-functioning concept at the expense of elimination 
of good concepts. 
 
Three remaining, equivalent concepts were modeled and tested for vibration by doing 
simulations in Creo Parametric 2.0. The vibrations were also tested on 3D-printed mod-
els from CAD files. The results showed that all the solutions managed the vibrations. The 
final concept selection was made by matrices and by usability testing. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet behandlas uppdragets första stadie, uppstarten. Här klargjordes upp-
draget, vilket syfte det hade och vilka mål som skulle nås. Här analyserades även vilka 
problem som behövde lösas och vilken strategi som skulle användas för att lösa dem. 

1.1 Bakgrund 
Produktutvecklingen gjordes på uppdrag av Mobitec som bland annat säljer de destinat-
ionsskyltar som finns i stadsbussarna i London. Destinationsskylten är den skylt som 
sitter längst fram i bussen och visar dess slutdestination för personer utanför bussen. I 
Londons stadsbussar användes i dagsläget smartblindskyltar för att uppnå bästa tänk-
bara läsbarhet (se Figur 1 och Figur 2). Smartblindskylten är en elektronisk, automatisk 
dukskylt som används för visning av tryckt text och grafik. När en ny destination ska 
visas på skylten rullas duken automatiskt. Mer beskrivningar av smartblindskylten finns 
i kapitel 1.5. Om bussföretaget i London skulle vilja gå över till LED-skyltar, det vill säga 
skyltar där texten visas med lysdioder, behöver det finnas ett alternativ som kan er-
bjuda lika bra läsbarhet som den tryckta duken. För att inte riskera att förlora kunden 
till en konkurrent behöver Mobitec ha ett alternativ att erbjuda dem. 
 

 
Figur 1. Smartblind-skylt 

 
Figur 2. Smartblind-skylt installerad i buss 
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1.2 Organisatorisk miljö 
Mobitec är ett företag som ingår i Luminator Technology Group, en global företagssam-
manslutning som erbjuder elektroniska informationssystem som hållplatsskyltar i bus-
sar och styrenheter för bussföraren. Företaget är världsledande vad gäller design och 
produktion av system för passagerarinformation på bussar och rälsbundna fordon. Mo-
bitec säger sig stå för service, kvalitet och fördelaktiga priser såväl som omtanke om 
miljön (Mobitec, 2015). Företagets produktion och huvudkontor ligger i Herrljunga. 
Dock är produktionen under förflyttning till Polen. 

1.3 Uppdragets syfte, problemformulering och mål 
Uppdraget syftade till att utveckla ett mekaniskt modulsystem för super fine pitch LED 
matriskort att använda i destinationsskyltar i bussar. Super fine pitch LED matriskort är 
ett kretskort med LED-dioder på ena sidan. Dioderna är väldigt små och har små mel-
lanrum mellan sig vilket ger en bra upplösning. Vad super fine pitch LED matriskort är 
finns utförligare beskrivet i kapitel 1.7. De moduluppbyggda LED-skyltarna ska använ-
das för att ersätta de smartblindskyltar som i dagsläget används som inre destinations-
skyltar i Londons stadsbussar. Mer om modularisering återfinns i kapitel 2.1. Redan vid 
projektstart fanns det krav från företaget som lösningen behövde klara av. Dessa krav 
finns listade nedan. Ytterligare krav identifierades senare under designprojektet. 
 

 Matriskorten skulle ha en storlek på ca 96*96 mm. 
 Modulsystemet skulle få plats i chassin som hade ungefär samma yttre storlek 

som företagets befintliga chassin. Bredden behövde vara densamma för att passa 
ihop med de befintliga fästena i bussen men höjden kunde tillåta en liten variat-
ion om lösningen krävde det. Djupet kunde dock gärna minskas.  

 Någon typ av transparent skydd skulle finnas framför modulerna.  
 Fästpunkterna på chassit skulle passa ihop med dagens bussfästen.  
 Modulerna skulle sitta kvar och inte gå sönder trots vibrationer från bussen.  
 Matriskorten behövde kunna bytas ut utan att hela skylten behövde demonteras. 

  
Vid projektavslut skulle det ha tagits fram ett förslag på ett modulsystem för super fine 
pitch LED-matriskort för att kunna ersätta smartblind-skyltarna utan att läsbarheten 
försämrats nämnvärt. Förslaget skulle presenteras för företaget i form av 3D CAD-
modell och 2D ritningar. 
 
Ur hållbarhetssynpunkt var det viktigt att det gick att separera olika material för lättare 
återvinning, att skylten vägde så lite som möjligt för att minska bränsleförbrukningen 
och att modulerna var slittåliga så att de fick en lång livslängd. För att ta hänsyn till detta 
användes Design For Environment som är beskrivet i kapitel 2.4. 
 
Det problem som behandlades var att utveckla ett mekaniskt modulsystem för super 
fine pitch LED matriskort. Modulsystemet skulle klara viss påfrestning från vibrationer, 
tillåta enskilda moduler att lätt monteras/demonteras och kunna ersätta elektroniska 
dukskyltar. Målen med uppdraget var att: 
 

 Utveckla ett koncept för ett modulsystem till destinationsskyltar där enstaka 
moduler lätt kan bytas ut. 

 Produktionskostnaden skulle helst inte vara dyrare än för smartblind-skyltarna. 
 Anpassa konceptet för separering av olika material. 
 Göra 2D-ritningar. 
 Ta fram en 3D CAD-modell. 
 Skapa en fysisk mock up-modell. 
 Testa modellerna för vibrationer. 



  

 3 

 Testa CAD-modell genom vibrationssimulation.  

1.4 Strategi för genomförande 
För att lösa uppdraget behövde det först skapas en förståelse för problemet. En funkt-
ionsanalys gjordes där produktens funktion delades upp i olika delfunktioner. För att få 
förståelse för hur en skylt var utformad och fungerade undersöktes företagets befintliga 
skyltar. Det gjordes även en analys av produktens största konkurrent för att veta vad det 
är produkten behövde leva upp till och vilka egenskaper som var viktiga för att den 
skulle vara konkurrenskraftig. De metoder som användes beskrivs i förstudien som re-
dogörs i kapitel 3. 
 
Förstudien utformades för att få så mycket information som möjligt från de olika intres-
senterna. Det ansågs viktigt att prata med och observera bland annat montörer och re-
paratörer för att veta hur deras arbete går till och hur produkten ska utformas för att 
underlätta deras arbete. Området modularisering studerades för att kunna ta fram en så 
bra produkt som möjligt. Även Design For Assembly och Design For Disassembly under-
söktes eftersom montering och demontering var en viktig del i produktens funktion då 
modulerna skulle vara lätta att byta ut vid behov.  
 
Idégenereringen utformades för att få ett stort urval med idéer att arbeta vidare med 
och för att få så många olika typer av lösningar som möjligt. Det användes metoder för 
att hitta svårigheter och problem i olika situationer, till exempel FMEA och personas i 
kombination med scenarios. Mock up-modeller användes för att utveckla idéer ytterli-
gare. Utveckling skedde även genom att kombinera ihop funktioner från de olika kon-
cepten på olika sätt. Enligt Cross (2008) behövs det i de flesta designprojekten användas 
en designprocess som varierar mellan att vara divergent och konvergent. Det vill säga 
att det varieras mellan att utvidga antalet olika lösningsvarianter genom att ta fram en 
mängd olika koncept/konceptvarianter och att avsmalna antalet oliak lösningsvarianter 
genom att utvärdera och sålla bort koncept. I sin helhet ska designprocessen vara av-
smalnande mot en lösning. Denna processtyp valdes att användas i den här produktut-
vecklings-processen i kombination med set-based concurrent engineering för att vida-
reutveckla och förbättra de olika koncepten som togs fram men samtidigt utesluta de 
koncept som inte uppfyllde identifierade krav innan det lagts för mycket tid på dem. Set-
concurrent engineering finns vidare beskrivet i kapitel 4.1. Den varierat diver-
genta/konvergenta processenutformningen användes även för att det ibland behövde 
genereras en mängd idéer runt vissa detaljlösningar i ett koncept. Genom hela idégene-
reringen togs det hänsyn till de riktlinjer som finns för modularisering, Design For 
Assembly, Design For Disassembly och Design For Environment. 
 
Det användes två olika typer av konceptutvärdering, dels användes en grovsållning efter 
varje idégenerering och konceptutvecklingsfas där de koncept som inte levde upp till 
kravspecifikationen eller riktlinjerna för Design For Assembly och Design For Disas-
sembly direkt eliminerades. För att sedan kunna göra konceptval gjordes en mer nog-
grann utvärdering och sållning av de olika idéerna.  Detta gjordes dels genom att poäng-
sätta dem mot kravspecifikationen och genom att testa mockup-modeller. En FMEA 
gjordes för att reducera fel och för att kassera idéer som till exempel skulle monteras fel, 
eller som på grund av vibrationer skulle gå sönder, skapa oljud på grund av komponen-
ter som slogs ihop eller orsaka andra felhändelser. För att se om koncepten skulle klara 
av vibrationerna som uppstod i bussarna testades det för vibrationer genom en simule-
ring i CAD-programmet Creo Parametric’s FEM-modul "Simulate".  

1.5 Smartblindskyltar 
Smartblindskylten är en elektronisk, automatisk dukskylt som används för visning av 
text och grafik. Texten är tryckt på duken vilket ger optimal läsbarhet (Mobitec, 2015). 
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Duken är virad på två rullar som rullas med hjälp av ett mekaniskt maskineri (se Figur 
3). Skylten finns i olika storlekar och vikten kan variera från 7,5 kg utan duk för de 
minsta skyltarna till 18 kg för de största skyltarna. Skylten har borttagbara chassin för 
att förenkla underhåll, men för att ändra destination eller rutt behöver hela duken bytas 
ut. Detta kan göras antingen i fordonet eller på en arbetsbänk.  
 
Smartblindskyltarna har dock ett större behov av service än LED-skyltarna enligt en 
kontaktperson på McKenna Brothers, Mobitecs återförsäljare till kunden i London. Det 
beror på att dukarna inte varar för evigt och kan behöva förändras emellanåt, särskilt 
om destinationer behöver läggas till eller ändras. Åtkomligheten till skylten är därför 
viktig. Kontaktpersonen säger även att när bussens konstruktion inte tillåter enkel åt-
komst kan det innebära en hel del arbete för serviceteknikern. I vissa fall kan tak- och 
frontpaneler inne i bussen behöva avlägsnas för att göra det möjligt att byta duk (se 
Figur 3). 
 

 
Figur 3.  Avlägsnade tak- och frontpaneler vid dukbyte. 

När en skylt går sönder eller behöver repareras åtgärdas det när bussen är tillbaka vid 
garaget. Att reparera skylten vid drift är inte praktiskt eftersom de inte vet vilka pro-
blem de kan stöta på. Ett undantag på detta är om skyltens styrenhet behöver nya eller 
uppdaterade filer. Det görs då medan bussen är vid ett stopp eller slutet av sin rutt in-
nan en återresa. Detta är dock väldigt ovanligt. Reparationer sker antingen på plats hos 
kunden, eller så skickas en ersättningsskylt till kunden som skickar tillbaka den trasiga 
skylten.  

1.6 Företagets övriga skyltutbud 
Mobitec strävar efter att deras produkter ska kännetecknas av användarvänlighet. Pro-
dukterna ska vara bekväma och enkla att använda och destinationsskyltarna ska ge 
bästa tänkbara läsbarhet oavsett tid på dygnet. Skyltarna har en inbyggd ljussensor för 
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optimal intensitet och läsbarhet. Alla skyltar, utom smartblindskylten, kan uppdatera 
data manuellt via USB-minne eller automatiskt genom trådlös överföring via Internet. 

1.6.1 MobiSTOP och MobiLED Colour 
Mobistop är en inre hållplatsskylt med två färger på LED-lamporna (se Figur 4). Texten 
kan vara permanent eller varierande. Chassit är gjort i strängsprutat aluminium och 
dioderna skyddas med ett glas. 

 
Figur 4. Mobistop 

MobiLED Colour har flerfärgade lysdioder i olika upplösning (se Figur 5). Chassit är 
gjort i aluminium.  

 
Figur 5. MobiLED Colour 

1.6.2 MobiLED ULTIMA 
MobiLED Ultima är Mobitecs nya skyltgeneration (se Figur 6). För att förbättra miljö-
vänlighet och minska livscykelkostnader har den konstruerats för att vara tunn, lätt och 
energisnål. I jämförelse med Mobitecs övriga sortiment har den en viktminskning på 50 
% och en strömförbrukning reducerad med minst 20 %. Detta bidrar till minskad bräns-
leförbrukning och driftkostnader. Den tunna designen gör den lättare att installera. 
 

 
Figur 6. MobiLED Ultima 

1.6.3 MobiSCREEN 
MobiSCREEN är en skärm som används som inre hållplatsskylt (se Figur 7). Chassit är 
gjort av aluminium och skärmen speciellt härdat glas med LED bakgrundsbelysning. 
Fördelar med skylten är till exempel att den kan visa detaljerad information, hantera 
tilläggsinformation som reklam och har låg vikt. 
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Figur 7. MobiSCREEN 

1.7 Super Fine Pitch LED Matriskort 
Super fine pitch LED matriskort är som tidigare nämnts ett kretskort med LED-dioder 
på ena sidan. Dioderna är väldigt små och har 1,5 mm mellanrum mellan varandra vilket 
ger en betydligt bättre upplösning än Mobitecs befintlig skyltar. Super fine pitch LED 
matriskorten är dessutom mycket mindre än de matriskort som användes i företagets 
nuvarande skyltar. Det gör att varje skylt kommer vara uppbyggd av många matriskort 
istället för ett fåtal som det är i de nuvarande skyltarna. 
 

 
Figur 8. Ett super fine pitch LED matriskort  
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2 Litteraturstudie 
I uppdragets första stadie gjordes en litteraturstudie. Den teori som samlades in från 
böcker, artiklar och liknande behandlade ämnena modularisering, Design For Assembly, 
Design For Disassembly och Design For Environment eftersom dessa områden var vik-
tiga och genomgående i hela produktframtagningen.  Även designmetodik studerades 
för att produktutvecklingen skulle ske så effektivt och metodiskt som möjligt. Eftersom 
huvudsyftet med uppdraget var att ta fram en modulindelad produkt lades det stor vikt 
vid just den delen av litteraturstudien. 

2.1 Modularisering 
Erixon, Erlandsson, von Yxkull och Östergren (1994) definierar modulindelning enligt 
följande:  

"indelning av en produkt i byggblock (moduler) med fastställda gräns-
snitt, driven av valda, företagsspecifika skäl".  

Lau, Yam och Tang (2011) definierar produktmodularitet som separerbarhet, specifika 
funktioner hos komponenter och överförbarhet av komponenter i ett produktsystem. En 
annan definition är från Svenska Akademien (2006): 

"modul [-u´l] s. -en -er • enhetsmått; kombinerbar o. utbytbar del el. 
komponent; (klass av) tal".  

Från detta kan det ses att en modulindelad produkt är uppbyggd av ett antal olika kom-
ponenter med olika funktioner som passar ihop och som kan bytas ut utan att det på-
verkar hela produkten. Modulerna ska inte heller vara anpassade för en specifik produkt 
utan passa in i alla produkter av samma typ. Dock säger Lau, Yam och Tang även att alla 
produkter kan ha en viss grad av modularitet eftersom de flesta produktkomponenter i 
viss grad kan bli separerade, ha specifika funktioner och överföras till andra system. För 
att en produkt ska anses ha en hög modularitet krävs det enligt Lau, Yam och Tang att 
produktsystemet har separata moduler med väl specificerade gränssnitt mellan modu-
lerna.  
 
Rätt utnyttjad modulindelning ger positiva effekter i hela företaget. Dessa är bland annat 
förenklad service och underhåll, förenklad uppgradering och förenklad återvinning 
(Erixon et al., 1994). Det gör även att ledtider förkortas och produktutvecklingen går 
snabbare eftersom både tillverkning och utvecklingsaktiviteter kan utföras parallellt. 
Erixon et al. menar att servicen förenklas eftersom reparationer kan göras ergonomiskt 
riktigt istället för på svåråtkomliga platser och eftersom en trasig modul direkt kan by-
tas ut mot en hel vilket minskas tiden för driftstopp. Modulindelning gör även att det 
inte krävs ett lika stort lager med reservdelar. Uppgradering av produkten förenklas 
eftersom hela produkten inte behöver bytas ut utan endast specifika delar. I det här 
uppdraget innebär det till exempel möjlighet att byta till matriskort med ännu bättre 
upplösning. Erixon et al. menar även att återvinning underlättas om gränssnittet mellan 
modulerna konstrueras för lätt demontering och om det används "rena" material som 
går att särskilja. 
 
"Carry overs" är delar som inte kommer vara utsatta för förändring och därför kan föras 
över direkt från föregående till nästa generation. Detta gör att utvecklingsarbetet kan 
koncentreras på det som ska förnyas (Erixon et al., 1994). Genom att utnyttja carry 
overs minskas risken i ett utvecklingsprojekt och sparar tid. I det här uppdraget kan 
carry overs bland annat vara hur överföring av information går till och hur ingångar för 
kablar ser ut. Hur produkten ska modulindelas bestäms enligt Erixon et al. efter vilka 
fördelar som vill erhållas. Om modulindelningen till exempel sker av serviceskäl ska 
modulerna konstrueras för att underlätta demontering. 
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För att modulindelningen ska fungera bra behöver modulerna vara konstruerade för att 
de ska vara lätta att montera ihop. Det är ett område som Design For Assembly behand-
lar. 

2.2 Design For Assembly 
Under hela designprocessen bör det tas hänsyn till Design For Assembly (DFA), men 
särskilt bör det tas hänsyn till under de tidiga stadierna (Boothroyd, Dewhurst, & 
Knight, 2011). Enligt Willkrans och Norrblom (1995) ligger ansvaret för skapandet av 
produkter som är enkla att montera inte bara på konstruktören. I ett tidigt stadie måste 
produktionsavdelningen göra sina önskningar och krav hörda. Från det kan det ses att 
det var viktigt att göra intervjuer med montörer och reparatörer i en tidig fas i utveckl-
ingen av destinationsskylten. 
 
För att en produkt ska vara anpassad för montering behöver den ha vissa egenskaper 
som Willkrans och Norrblom (1995) listat som en checklista att följa under designpro-
cessen (se Tabell 1). Eftersom skylten skulle monteras på en arbetsbänk och inte skulle 
komma att innehålla några farliga substanser var punkterna angående lyft, montering 
över huvudet och farliga substanser egentligen inte relevanta för utvecklingen av skyl-
ten.  

Tabell 1. Checklista för DFA (Willkrans & Norrblom, 1995) 

S
tr

u
k

tu
r 

Är produkten modulindelad? 
Är monteringssekvensen logisk? 
Är så få delar som möjligt använda? 
Är fästen integrerade i delen? 
Är alla delar som ska monteras tydligt synliga? 
Är samhörande delar monterade i samma riktning? 
Har det undvikits montering över huvudet? 
Kan delarna sammanfogas av en person? 
Är delarna anpassade för automatisk montering? 

H
a

n
te

ri
n

g
 

Är delarna anpassade för manuell hantering? 
Är väldigt små eller väldigt stora delar undvikna? 
Har det undvikits låga, höga eller vridna lyft? 
Har tunga delar konstruerats för lyft? 
Kan existerande lastbärare användas? 
Kan delarna ligga på en plan yta? 
Är delarna lätta att greppa, separera och stapla? 
Är delarna antingen symmetriska eller tydligt assymetriska? 

M
o

n
te

ri
n

g
/

 
h

o
p

p
a

ss
n

in
g

 Kan montering tillåta varierande dimensioner på delarna? 
Är de självlokaliserande? 
Kan en del i taget bli positionerad? 
Är de lokaliserande ytorna synliga? 
Kan delar positioneras utan verktyg? 
Är jiggar konstruerade för förenklad montering? 

S
a

m
m

a
n

sä
tt

-
n

in
g

/
sä

k
ri

n
g

 

Har hopfogningsmetoden blivit medvetet vald? 
Kan delarna hålla sig själva på plats? 
Är det omöjligt att montera fel? 
Kan de mest effektiva verktygen användas? 
Används easy-to-fit-fästen? 
Är det bra åtkomlighet? 
Är den kraft som behövs inom mänsklig styrka? 
Undviks kontakt med farliga substanser? 

Inspektion/  
justering 

Är korrekt montering direkt indikerad? 
Har behovet av justeringar eliminerats? 
Kan delar lätt avlägsnas? 
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Utöver dessa riktlinjer menar Boothroyed et al. (2011) att bland annat dessa egenskaper 
är viktiga för monteringen: 
 

 Litet eller inget motstånd mot infogning. 
 Undvik att behöva hålla ner delar under montering. 
 Delar ska vara rätt placerade innan de behöver släppas. 
 Undvik att behöva placera om komponenter. 
 Konstruera så att tillgängligheten för montering inte blir begränsad.  

 
Vad beträffar storleken på föremål säger Boothroyed, Dewhurst och Knight att en 
tjocklek större än 2 mm inte ger några grepp- eller hanteringsproblem. Då behövs ingen 
pincett för att hantera delen vilket sparar tid. De säger även att ordningen som fästen 
bör väljas i, från lättmonterad till svårmonterad, är snäppfäste, pressfäste, integrerad 
nit, separat nit och skruv. 
 
Eftersom en viktig funktion som skylten behövde ha, förutom att vara lättmonterad, var 
att den skulle kunna repareras på ett enkelt och smidigt sätt studerades även Design For 
Disassembly. 

2.3 Design For Disassembly 
Design for Disassembly (DFD) är ett koncept som fokuserar på att det ska gå lätt att 
plocka isär produkten när den är uttjänad (Bogue, 2007). Produkten som skulle tas fram 
behövde inte endast vara lätt att ta isär, den behövde även klara av att monteras och 
demonteras utan anmärkningsvärt slitage. Till exempel fick inte de sammanfogningar 
som användes skada produkten så att nya komponenter inte kunde sammanfogas vid 
ersättning av defekta komponenter. Vid produktens livsslut var det viktigt att olika 
material kunde särskiljas. Med hjälp av DFD ska resurserna som går åt för återanvänd-
ning och återvinning av material och komponenter minskas. Enligt Bouge (2007) ska en 
lyckad Design For Disassembly förena följande kritiska områden: 
 
• Val och användning av material.  
• Utformning av komponenter och produktarkitektur.  
• Val och användning av leder, kontaktdon och fästelement. 
Dessa tre områden har blivit gestaltade i en serie enkla konstruktionsregler (se Tabell 
2). 
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Tabell 2. Riktlinjer för DFD (Bogue, 2007). 

Faktorer som påverkar 
demontering 

Riktlinjer för att främja DFD 

Produktens struktur 

Modulär design 
Minimera antalet delar 
Optimera komponentstandardisering 
Minimera produktvariationen 

Material 
Minimera användningen av olika material 
Använd återvinningsbara material 
Eliminera giftiga eller farliga material 

Fästen,  
sammanfogningar och 
anslutningar 

Minimera antalet fogningar och anslutningar 
Gör sammanfogningar synliga och tillgängliga, eliminera gömda 
sammanfogningar 
Använd sammanfogningar som är enkla att demontera 
Markera sammanfogningar som inte är uppenbara 
Använd fästen framför lim 

Egenskaper hos  
demonteringsanpassade  
komponenter 

Låg vikt 
Bra tillgänglighet 
Robust, minimera ömtåliga delar 
Ej giftig 
Helst omålad 

Demonteringsvilkor 

Designad för automatisk demontering 
Eliminera behovet för specialiserade demonteringsprocedurer 
DFD med enkla standardverktyg 

 
Miljöanpassad konstruktion betraktades först som ett demonteringsproblem för att 
underlätta återvinningen. Demonteringsprocessen och monteringsprocessen sågs då 
som varandras motsatser (Johansson, Persson, & Pettersson, 2013). Bouge (2007) me-
nar att DFD och DFA inte är varandras motsatser och att det finns likheter mellan de 
båda områdena trots att det ofta ses som att de står i konflikt till varandra. Exempel på 
likheter är modulär design och ett minimerat antal komponenter. Trots det har kom-
promisserna mellan de båda områdena varit ett stort debattämne och de ses ofta stå i 
konflikt till varandra. Ett exempel är att en monteringsteknik som är enkel och kost-
nadseffektiv kan leda till en väldigt svårdemonterad produkt. Dock finns det en växande 
insikt om att tillverkning med DFD i åtanke är lönsam genom reducerat antal kompo-
nenter, delar och material och färre anslutningar och sammanfogningar. Bouge menar 
även att tillverkare i vissa fall kan ha nytta av att skapa en kontinuerlig intäkt från origi-
nalmaterialen för att renovera sina produkter. 
 
Design For Assembly, Design For Disassembly och modulindelning har alla riktlinjer 
som även inkluderas i Design For Environment. 

2.4 Design For Environment 
Då kunder och lagstiftare sätter allt högre miljö och återvinningskrav måste koncept 
som minimerar produktens påverkan på miljön komma i fokus. Utifrån de ökande kra-
ven på miljöanpassade produkter har koncept som DFE och DFD framkommit (Bogue, 
2007).  Enligt Ulrich och Eppinger (2012) tillför DFE en praktisk metod för att minska 
en produkts inverkan på miljön för att skapa ett mer hållbart samhälle. 
 
Enligt Ulrich och Eppinger (2012) finns det olika riktlinjer för DFE under olika livscykel-
faser. De olika faserna är material, produktion, distribution, användning och återvinning. 
Relevanta riktlinjer ska väljas ut under konceptutvecklingsfasen för att kunna användas 
under hela produktutvecklingen. De riktlinjer som ansågs relevanta att ha i åtanke 
sammanställdes i en tabell (se Tabell 3). Att vissa riktlinjer inte ansågs relevanta be-
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rodde på att det var faktorer som inte var påverkbara, att de låg utanför gränserna för 
uppdraget eller att de innefattade funktioner som inte ingick i produkten.  
 

Tabell 3. Utvalda riktlinjer för DFE (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Livscykelfas Riktlinjer Kommentar 

Material 
Använd överensstämmande material och 
fästen för återvinning 

 

Använd en typ av material  

Produktion 

Minimera materialvolymen   

Undvik kasserande och minimera 
materialavfall 

 

Minimera antalet komponenter DFA, DFD 

Använd så få tillverkningssteg som möj-
ligt 

Monteringen, DFA 

Distribution 
Använd material och komponenter med 
låg vikt 

Viktigt även under användning 
för att minska bränsleåtgång i 
bussarna. 

Användning 

Tillåt enkel reparation och uppdatering DFA, DFD, modulindelning 

Kräver få verktyg för reparation och ser-
vice 

DFA, DFD 

Tillåter upprepad demontering och åter-
montering 

DFA, DFD 

Återvinning 

Sammanfogningar och fästen lättåtkom-
liga 

DFD, DFA 

Delarna ska stanna på plats under de-
montering 

DFD 

Minimera antalet och variationen av 
sammanfogningsdelar 

DFD 

Olika typer av material lätta att separera  
Gör komponenternas gränssnitt enkelt 
och reversibel separerbara 

 

Använd ett minimalt antal delar DFD, DFA 
Använd en demonteringsriktning DFD, DFA 
Sammanfogningar separerbara för hand 
eller endast några få, enkla verktyg 

DFD 

Minimera antal och längden av moment 
för demontering 

DFD 

 
Riktlinjerna för DFA, DFD och DFE, tillsammans hänvisade till som DFX, användes för att 
ta fram en kravspecifikation där de användes både som krav och som önskemål att ut-
värdera koncepten mot. De användes även som riktlinjer att ha med i tankarna under 
idégenereringsfasen. För att kunna utnyttja riktlinjerna rätt sätt behövde det skapas en 
förståelse för produkten och dess funktioner.  
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3 Förstudie 
I uppdragets andra stadie gjordes en förstudie. I en förstudie görs det enligt Johansson 
et al. (2004) en förutsättningslös problemanalys och bakgrundsmaterial tas fram. Det är 
viktigt att olika kompetensområden tas med och att okritiskt undersöka lösningar och 
förutsättningar. Förstudien ska slutligen leda fram till en kravspecifikation.  
  
Information samlades in genom intervjuer och observationer. Det gjordes även analyser 
av möjliga konkurrenter och intressenter. Den insamlade datan användes tillsammans 
med de krav som gavs vid projektstart för att ta fram en kravspecifikation som mötte 
intressenternas behov. 

3.1 Problemanalys och funktionsträd 
Enligt Österlin (2007) är det vid utveckling av en produkt viktigt att förstå varför den 
finns, det vill säga vad huvudfunktionen är, och hur den kan åstadkommas. Huvudfunkt-
ionen byggs upp av olika delfunktioner som alla är nödvändiga för att huvudfunktionen 
ska uppfyllas. Funktioner som stöder en funktion men som inte är nödvändig för att 
denna ska uppfyllas kallas för stödfunktioner. I ett funktionsträd listas de funktioner, 
problem, som behöver lösas i en hierarkisk ordning. Högst upp i trädet finns huvud-
funktionen. Vid rörelse riktad upp i trädet besvaras frågan "Varför?" och vid riktning 
ned besvaras frågan "Hur?". 
 
Det gjordes två olika träd, ett med huvudfunktionen "Överföra information visuellt" (se 
Figur 9) och ett med huvudfunktionen "Modulsystem" (se Figur 10). Modulsystem är en 
delfunktion till att överföra information men eftersom den funktionen i sig är uppbyggd 
av många delfunktioner och ämnet är en central del i uppdraget valdes det att även 
bryta ut det till ett eget funktionsträd. Informationen som ernåddes från funktionsträ-
den användes för som hjälp vid konstruerandet för att se till att produkten uppfyllde alla 
de funktioner den behövde ha. 

 
Figur 9. Funktionsträd med huvudfunktionen "Överföra information visuellt" 
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Figur 10. Funktionsträd med huvudfunktionen "modulsystem" 

3.2 Empiriinsamling 
Betydelsen av ordet empiri kan ungefär översättas som erfarenhet. Empirisk baserad 
kunskap är följaktligen kunskap som bygger på erfarenhet som ernåtts genom observat-
ioner av verkligheten (Patel & Davidson, 1994). Information insamlades här genom att 
utföra observationer och intervjuer. För att veta vilka målgrupper som var intressanta 
för intervjuer och observationer behöver de olika intressenterna för skylten analyseras. 

3.2.1 Intressenter 
De intressenter som finns, förutom företaget som äger bussarna, är montörer som ska 
montera ihop destinationsskyltarna, reparatörer som kan behöva byta ut trasiga modu-
ler och bussresenärer som ska läsa skyltarna. Montörer och reparatörer är de som 
kommer i direktkontakt med skyltarna och är därmed de som påverkas mest av lösning-
en. För att en produkt ska lyckas på marknaden behöver den inte bara vara anpassad för 
intressenterna, den behöver även vara bättre än konkurrerande produkter. Därför ut-
fördes även en konkurrensanalys. 

3.2.2 Konkurrenter 
Den största konkurrenten till lösningen som skulle utvecklas var de smartblind-skyltar 
som användes. De hade den optimala upplösningen som efterfrågades eftersom texten 
var tryckt. Dock är smartblindskylten tung och har ett större djup än de övriga skyltar-
na. Den behöver även repareras oftare än LED-skyltar. För att reparatören ska komma 
åt insidan på skylten ska en lucka vikas ner vilket är svårt då skylten ofta sitter otill-
gängligt. För att kunna konkurrera med smartblindskylten och göra det lönsamt att byta 
ut den behövde den moduluppbyggda LED-skylten erbjuda näst intill lika bra upplös-
ning och ha egenskaper som gav den ett större värde för intressenterna än vad smart-
blind-skylten gjorde, till exempel genom att ha en lägre vikt. Den lösning som togs fram 
behövde även löna sig ekonomiskt eftersom det skulle uppstå en kostnad för att byta ut 
skyltarna. För att lösningen skulle löna sig ekonomiskt behövde den bland annat vara 
anpassad för tillverkningen. För att ta reda på hur det kunde göras utfördes observat-
ioner och intervjuer. 

3.2.3 Observationer 
Observationer innebär att man med sina sinnen eller tekniska hjälpmedel samlar in data 
om vad som uppstår i en situation (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Observatören kan 
ha olika grad av interaktion, allt från aktiv deltagare till ren observatör. De observerade 
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kan ha olika grad om medvetenhet om att de är observerade. De kan ha god kännedom 
om att observatören är helt närvarande eller inte ha någon kännedom om detta. Obser-
vatören kan vara deltagande i den händelse som observeras eller endast observera hän-
delsen från sidan. 
 
Det finns två typer av observation, strukturerad och ostrukturerad. Vid strukturerad 
observation har det i förväg gjorts ett observationsschema och bestämts vilka skeenden 
och beteenden som ska observeras. Vid ostrukturerad observation söks så mycket kun-
skap som möjligt i ett utforskande syfte vilket gör att ett i förväg bestämt schema inte 
kan användas. Dock måste den ostrukturerade observationen förberedas genom att be-
stämma vilken information som är viktig att registrera, vem, vilka händelser, under vil-
ken tidsrymd och hur registreringen ska ske. Ofta består registreringen vid ostrukture-
rad observation av att observatören skriver ner nyckelord som sedan skrivs om till en 
fullständig redogörelse. Oavsett vilken av observationstyperna som används finns det 
tre frågor som observatören behöver ta ställning till. Dessa är vad som ska observeras, 
hur observationerna ska registreras och hur observatören ska förhålla sig (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Den händelse som observerades var monteringen av LED-skyltar eftersom det behövdes 
en viss förståelse för monteringen vid utvecklingen av en sådan. Eftersom det inte fanns 
någon kunskap om detta innan och det inte söktes någon specifik information inom 
detta användes den ostrukturerade observationen. På detta sätt kunde så mycket in-
formation som möjligt erhållas. Det var endast monteringsstationer för LED-skyltarna 
och de montörer som arbetade där som observerades eftersom det som hände runt om-
kring inte var relevant för att se hur skyltens utformning påverkade monteringen. Ob-
servationerna registrerades genom att anteckna nyckelord av det som sågs för att sedan 
skriva ner det fullständigt. Som observatörer var förhållningssättet icke deltagande med 
montörernas kännedom.  
 
Från observationerna erhölls information om att det fanns fem olika arbetsstationer i 
monteringen: hopmontering av chassi, fastlödning av ljussensorer, montering av kabel-
fästen på bakstycken, insättning av matriskort i chassin och slutmontering. Vid den 
första arbetsstationen monteras alla chassits delar utom bakstycket ihop. Delarna fästes 
i varandra med dubbelhäftande tejp och skruv. Ljussensorerna finns i skyltarna för att 
anpassa ljusstyrkan efter hur ljust det är utomhus och kabelfästena används för att fästa 
kablarna mot bakstycket inne i skylten. När matriskorten fästes i chassit täcks de med 
en häftande matta för att skydda kablarna mot vassa delar på matriskortens baksida. De 
matriskort som används i de befintliga skyltarna är stora och fästs med skruv. Sista stat-
ionen är slutmonteringen där bakstycken fäst i chassit och skylten felsöks och testas. 
Det är även i slutmonteringen som drivkorten monteras fast. Dessa sitter på en liten 
lucka som monteras fast i en öppning i bakstycket. För att få in kablarna måste chassits 
ena kortsida, som monterats fast på en tidigare station, demonteras för att sedan mon-
teras tillbaka. 
  
För att montera ihop skylten används det en hel del skruvar. Endast för luckan som 
drivkorten är monterade på krävdes det fyra skruvar. Skruvarna är små och passas in 
mot verktyget som är en skruvdragare, antingen en handburen skruvdragare eller en 
typ av hängande skruvdragare. 

3.2.4 Intervjuer 
Höst et al. (2006) definierar en intervju som en systematisk utfrågning av intervjuper-
soner kring ett visst tema. De säger även att det finns tre typer av intervjuer: öppet rik-
tad, halvstrukturerad och strukturerad. Den öppna intervjun styrs av en intervjuguide 
med frågeområden och har öppna svar som kan ge information om helt andra områden 
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än de som är planerade. Frågorna kan ställas med olika formuleringar och i olika ord-
ning. Den strukturerade intervjun är i princip en muntlig enkät. Det är viktigt att frå-
gorna ställs på samma sätt och i samma ordning i varje intervju för att inte riskera på-
verka intervjupersonen. Den halvstrukturerade intervjun är ett mellanting av de två 
tidigare nämnda typerna och blandar öppet riktade frågor med fasta frågor. Höst et al. 
(2006) menar även att genomförandet av en intervju kan delas in i fyra faser: Samman-
hang, inledande frågor, huvudfrågor, sammanfattning. 
 
I första fasen beskrivs intervjuns sammanhang, det vill säga vad syftet är, varför just den 
här personen intervjuas och hur det som sägs kommer att hanteras. Efter detta används 
inledande frågor för att få igång samtalet. Dessa ska vara grundläggande, neutrala frågor 
med enkla, raka svar och kan handla om till exempel utbildning, ålder och arbetsuppgif-
ter. Huvudfrågorna bör ställas i den ordning som blir mest logisk för den intervjuade. 
Mot slutet av denna fas är det bra att gå över mot neutrala frågor igen för att skapa en 
positiv stämning. Efter att intervjun avslutats ska den sammanfattas av intervjuaren i 
korta drag och intervjupersonen ska få möjligheter att lägga till sådant som saknas. En-
ligt Patel och Davidson (1994) är viktigt visa genuint intresse och förståelse så att inter-
vjupersonerna så att de inte upplever att de blir dömda eller kritiserade. Patel och Da-
vidson säger även att det är viktigt att tänka på hur frågorna formuleras. Det bör undvi-
kas att använda negationer, dubbelfrågor och långa, ledande och förutsättande frågor. 
 
Den intervjuform som användes var den öppet riktade intervjun för att inte missa någon 
viktig information som det annars kunde missas att frågas efter. De frågor som ställdes 
behandlade arbetets procedur, för- och nackdelar med olika moment och vad en bra 
produkt skulle ha för egenskaper enligt den intervjuade personen (se Bilaga 1 - Intervju-
frågor). 
 
Från intervjuer med reparatörer framkom det att det som oftast går sönder i skyltarna 
är drivkorten och att de därför behöver vara lättillgängliga. På de äldre skyltgeneration-
erna är drivkorten monterade på en lucka som skruvas fast i bakstycket på skylten. På 
så sätt går det att komma åt drivkorten utan att hela bakstycket behöver demonteras. På 
den nya generationen av skyltarna fanns inte luckan utan hela bakstycket var tvungen 
att monteras bort vilket ansågs vara en nackdel. Dioder går sönder lite då och då, när för 
många har slocknat byts hela matriskortet ut. Skyltarna repareras på plats så långt det 
är möjligt. Ofta är det svårt att komma åt bakstycket när skylten hänger på plats i bus-
sen, för det mesta kommer inte reparatören åt att ta bort det. Detta beror på att skyltar-
na ofta göms bakom plastkåpor och instrumentpaneler av olika slag, till exempel klock-
or. Vid frågan om vilka egenskaper en skylt ska ha för att vara enkel att installera och 
reparera framkom det att de ville ha styrkorten monterade på en separat lucka för att 
lätt komma åt dem och att det vore praktiskt att komma åt kablarna bakifrån istället för 
från sidan. En annan sak som nämndes som positivt var "snabblås", det vill säga att bak-
stycket inte skulle behöva skruvas utan kunna låsas fast med till exempel ett vridande 
moment. Arbetet förenklas även om skylten är lätt och smidig.  Färre reservdelar sparar 
plats och kostnad. 
 
Från intervjuer med montörer framkom det att de verktyg som används bland annat är 
lampor för att testa ljussensorerna och tänger för att fästa kablar i kretskorten. De verk-
tyg som används mest är skruvdragare och en variant av hängande skruvdragaren, den 
sistnämnda är dock inte lika stark som en vanlig skruvdragare.  Skruvdragarna används 
mestadels i slutmontaget där de används hela tiden. Trots att de är väldigt mycket skru-
vade anses det inte vara något problem. Några montörer har dock fått ont i handlederna 
och problem med tennisarmbåge. Att det var en del små delar vid fastskruvning och 
lödning ansågs inte heller vara något problem, dock var det lite "pilligt" med skruvarna 
och kunde vara svårt i början.  
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Den information som framkom från observationer och intervjuer användes bland annat 
för att ta fram en kravspecifikation.  

3.3 Framtagning av kravspecifikation 
En kravspecifikation är en exakt, mätbar beskrivning av vad en produkt ska göra (Ulrich 
& Eppinger, 2012). Specifikation är uppbyggd av kundbehov som omvandlas till krav på 
ingenjörsmässiga egenskaper.  

3.3.1 Identifiera kundbehov 
Enligt Cross (2008) fungerar många produkter inte bra under användning eftersom an-
vändaren inte är starkt representerad under designprocessen. Konstruktören utsätts för 
många motstridiga behov som det behöver kompromissas mellan. Till exempel går till-
verkningskrav ofta före användarbehov eftersom svårigheter i tillverkning och monte-
ring bland annat kan bli en kostnadsfråga på grund av förlorad produktionstid. I detta 
fall är det montören och reparatören som blir mest påverkade och därmed huvudan-
vändarna av produkten. Det gör att tillverkningskrav och användarbehov till viss grad 
blir sammanlänkade eftersom ett tillverkningskrav är att den ska vara lätt att montera, 
vilket även är ett behov från montören. Identifieringen av kundbehov görs i flera steg: 
samla data från kunder, omvandla datan till kundbehov och organisera behoven till en 
hierarki av primära och sekundära behov. Slutligen ska behoven viktas numeriskt utef-
ter hur viktiga de är (Ulrich & Eppinger, 2012). Datan som användes var den som insam-
lats från intervjuer och observationer. De behov som framkom därifrån var följande: 
 

 Klara av vibrationer i CAD-simulering. Simuleringen används som ett första test 
eftersom ett test av en verklig, fullskalig modell kräver mer tid och har en högre 
kostnad.   

 Lätt att demontera enstaka moduler 
 Chassin ungefär lika stora som idag 
 Genomskinligt skydd framför moduler 
 "Solskydd" för dioderna 
 Lätt att ersätta de gamla skyltarna 
 Passa ihop med dagens fästen 
 Fritt utrymme för kablar (ca 20 mm) 
 Lätt att montera ihop 
 Lätt åtkomlighet till moduler vid reparation 
 Bra läsbarhet 
 Lätt att uppdatera information 
 Inte för dyr produktionskostnad 
 Lätt att montera i buss 
 Plats för drivkort (100*100 mm, 70*100 mm, 152*80 mm) 
 Ingång för kablar 
 Lättillgängliga drivkort vid service 

3.3.2 Quality Function Development 
All data som insamlats från intressenter är i regel subjektivt uttryckt och ger få specifika 
riktlinjer om hur produkten ska konstrueras (Ulrich & Eppinger, 2012). QFD (Quality 
Function Deployment) är en metod för att ta fram ingenjörsmässiga kriterier för pro-
dukten utifrån vad konsumenten eller köparen har för behov på produkten samt vikta 
och jämföra dessa attribut mot konkurrerande produkter (Cross, 2008). QFD:ns styrka 
är att hjälpa till att identifiera förhållandet mellan konsumenternas produktbehov och 
de ingenjörsmässiga kriterierna och vikta förhållandet mellan ingenjörsmässiga krite-
rier och konsumenternas behov. 
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Metoden utförs i flera steg. I det första steget identifieras vilka egenskaper produkten 
ska ha för att uppfylla konsumentens eller köparens behov på produkten. I det här fallet 
används de kundbehov som framkom från till exempel intervjuer och observationer. I 
det andra steget viktas behoven eftersom de olika behoven inte kommer vara lika vik-
tiga för kunderna. De olika kriterierna ges olika värden utefter hur viktiga de är för att 
uppfylla kundbehoven, ofta viktas de procentuellt (Cross, 2008). Detta gjordes i det här 
fallet med en kriterieviktningsmatris enligt Olsson (1995). 
 
Nästa steg är att bestämma hur stark kopplingen mellan kundbehov och de ingen-
jörsmässiga kriterierna är. Detta sker genom att olika starka kopplingar ges olika poäng. 
Den bedömningsskala som brukar användas ger poäng 9 för mycket stark koppling, 3 
för medelstark koppling, 1 för svag koppling och 0 för ingen koppling (Johannesson et 
al., 2013). Värdet på varje kriterie ernås genom att lägga ihop de viktade värdena. De 
värdena som fås ut av matrisen visar enligt Österlin (2007) hur viktiga de olika kriteri-
erna är för att tillgodose kundbehoven. 
 

Tabell 4. Exampelmatris för Quality Function Deployment 

 

Enligt Cross (2008) kan det även göras en systematisk jämförelse av produkten mot 
konkurrerande produkter. Det kan vara viktigt att göra vid till exempel förändring av en 
produkt (Cross, 2008). Detta görs då genom att på sidan av tabellen (se Tabell 4) visa 
hur bra produkterna uppfyller ett behov genom att sätta dem på en till exempel 5-gradig 
skala och jämföra med produkten som ska utvecklas (se Figur 11). 

 

   
Figur 11.  Kundjämförelser 

 

Cross (2008) säger även att det också kan göras ett triangelformat "tak" över ingenjörs-
kriterierna för att visa om de påverkar varandra och om denna påverkan är positiv eller 
negativ. Till sist sätts det upp mål som de ingenjörsmässiga kriterierna ska nå. I det här 
fallet valdes det dock att inte göras varken kundjämförelse eller tak eftersom det som 
eftersöktes från metoden var en översättning av kundbehov till ingenjörsmässiga krite-
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rier och vikten av dessa. Det sattes inte heller några målvärden eftersom det momentet 
kunde sparas till kravspecifikationen. 
 
De behov som framkommit sammanställdes och viktades sedan med hjälp av en kriteri-
eviktningsmatris enligt Olsson (1995). Dessa sattes in i en QFD och lämpliga kriterier 
togs fram. Förutom att översätta och värdera behoven användes matrisen även för att 
översätta vissa krav som inte varit entydigt beskrivna. Dessa fick ingen poängsatt kopp-
ling utan märktes bara ut. Kraven har gråmarkerats i matrisen (se Tabell 5). 
 

 Tabell 5. QFD-matris 

 
 

3.3.3 Kravspecifikation 
När det finns en lista med specifikationer måste det bestämmas vilka av dem som är 
krav och vilka som är önskemål. Skillnaden mellan krav och önskemål är att krav måste 
uppfyllas under alla omständigheter medan önskningar ska tas under övervägande när 
det är möjligt (Gerard, Beitz, Feldhusen, & Grote, 2007). Önskemål ska om möjligt ran-
kas utefter hur viktiga de är. Alla specifikationer ska definieras med tydligast möjliga 
termer och om möjligt kvantifieras. Gerard et al. säger även att kravspecifikationen ska 
bli kontinuerligt förändrad och utvidgad eftersom alla krav och all information inte är 
kända i början på processen. Förändringar gjorda efter originalet ska alltid dateras. 
 
De krav som sattes in i kravspecifikationen kom direkt från företaget och framkom ge-
nom intervjuer och undersökning av de befintliga skyltarna (se Tabell 6). De önskemål 
som fanns framkom dels genom intervjuer och observationer och dels från litteratur-
studien om DFA. Även här viktades önskemålen med hjälp av en kriterieviktningsmatris 
enligt Olsson (1995).   
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Tabell 6. Ursprunglig kravspecifikation 

Kravspecifikation för moduluppbygd destinationsskylt 

2015-02-27 

Förändring Nr. Krav enhet värde K/Ö Vikt Kommentar 

  
1.  Destinationsskylt ska inneha samma 

fästhål som idag 
binärt Ja K  M6x1 - 6H 

  
2.  Fästpunkter anpassade efter fästen i 

buss. 
binärt Ja K    

  

3.  Destinationsskylt ska inneha kabelför-
skruvning som är densamma som i 
dagens skyltar. 

binärt Ja K   M16, M25 

  4.  Yttre skyltmått - bredd mm 1340 K   RB32201190-06 

  5.  Yttre skyltmått - höjd mm 380 K   RB32201190-06 

  6.  Yttre skyltmått - maximalt djup mm 113 K  RB32201190-06 

  7.  Minsta storlek på komponenter mm 2 Ö 0,19  DFA 

  8.  Avstånd mellan LED-dioder mm 1,5 K    

  9.  Maximal vikt på destinationsskylten kg 9 Ö 0,44   

  

10.  Destinationsskylt ska inneha plats för 3 
st styrkort 

mm 70*100, 
100*100, 
152*80 

K    

  11.  Plats för ljussensor mm  15 K   bredd 

  12.  Storlek på moduler (höjd, bredd) mm ca 96*96 K   32 pixlar 

  
13.  Minsta utrymme för kablar mellan 

kretskort och bakstycke 
mm 10 K    

 

14.  Skylten ska inte ha en dyrare produkt-
ionskostnad i fabrik än smartblindskyl-
ten den ska ersätta 

binärt Ja Ö 0,25 Monteringstid 
och inköp 
material 

  
15.  Destinationsskylten skall klara vibrat-

ionssimulering 
binärt Ja K   ENV-11 

  
16.  Destinationsskylten skall inneha skydd 

framför moduler 
binärt Ja K    

  
17.  Monteringstid för destinationsskylt i 

fabrik. 
min 30-40 K   240 kr/h 

  

18.  Maximalt antal moment för att repara-
tör ska nå styrkort 

st  5 Ö 0,13  5 st moment 
för att nå styr-
kort på lucka i 
dagens LED-
skyltar 

 19.  Matriskorten ska sitta fast i modulsy-
stemet och hindras från rörelse 

Binärt Ja K 
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4 Design 
Detta kapitel handlar om hur olika koncept genererades, utvecklades och utvärderades 
och hur ett konceptval tillslut gjordes.  

4.1 Set-Based Concurrent Engineering 
Enligt Sobek et al. (1999) brukar traditionell konstruerande snabbt leda fram till en av 
lösningarna i lösningsrymden. Lösningen modifieras sedan tills den lever upp till pro-
duktkraven. Om det från början inte väljs rätt utgångpunkt kan de upprepade modifie-
ringarna som efterkommer bli väldigt tidsödande och leda till en design som inte är den 
mest optimala. Med set based design väljer konstruktören inte att vidareutveckla en av 
idéerna, utan eliminerar istället koncept som inte fungerar (Sobek, 1996). En mängd 
potentiella lösningar vidareutvecklas parallellt och minskas successivt över tiden genom 
eliminering innan ett val görs. Koncepten elimineras endast när de bevisas vara omöj-
liga eller sämre än de andra. 
 
Set-based design användes för att inte ta ett felaktigt beslut tidigt i processen på grund 
av att det då inte fanns så mycket kunskap. Med set-based design undveks det att välja 
bort ett fungerande koncept och istället utveckla ett felaktigt koncept för att sedan be-
höva börja om. De olika koncepten eliminerades allt eftersom de inte levde upp till krav-
specifikationen, dåligt uppfyllde riktlinjerna för DFA, DFD och DFE eller ansågs vara 
orealistiska. 

4.2 Idégenerering och konceptutveckling 
Idégenereringen skedde under flera faser i idégenereringsprocessen. Den startade re-
dan innan det fanns särskilt mycket kunskap för tänka så fritt som möjligt och inte rata 
olika lösningsområden, för att sedan bli mer realistisk ju mer kunskap som insamlades.  
Den varierat konvergenta/divergenta processen beskriven av Cross (2008) användes 
genom att växla idégenereringsmetoder, utveckling och kombinering av koncept med 
sållning enligt set based design. På detta sätt genererades och vidareutvecklades många 
nya koncept bestående av de mest intressanta delarna från olika koncept.  
 
Uppbyggnaden av idégenereringsfasen anpassades för framtagning av en helt ny pro-
dukt. Det fanns ingenting att utgå från början så därför inleddes fasen med att använda 
olika brainstormingmetoder för att undersöka en så stor del av lösningsrymden som 
möjligt. För att sedan vidareutveckla de koncept som framkommit och eliminera funkt-
ioner som inte fungerade användes en morfologisk tabell. På detta sätt kunde även nya 
konceptkombinationer tas fram. Genom att sedan använda olika metoder för vidareut-
veckling kunde koncepten förfinas och bli alltmer realistiska. 

4.2.1 Brainstorming 
Det användes tre olika typer av brainstormingmetoder. Även då dessa var relativt lik-
värdiga valdes det att använda alla tre för att generera ett så stort antal idéer som möj-
ligt i början av processen. Idéerna kunde sedan sållas och utvecklas vidare med andra 
metoder. 

4.2.1.1 1010 sketch method 

Enligt Curedale (2013) används 1010 sketch method för att utforska koncept på ett 
mindre tidskrävande vis och förhindra att koncept endast blir kvar som idéer i huvudet 
på konstruktören. Curedale säger att metoden går till genom att det görs 10 rader med 
10 rutor i varje rad. Designer ska producera 5 till 20 sidor av snabba skisser. De olika 
designerna utvärderas och rankas och ett fåtal av dem väljs ut till att arbeta vidare med. 
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Metoden användes lite annorlunda mot hur den var beskriven för att vara bättre anpas-
sad till examensarbetarna och uppdraget. Istället för att fylla flera ark med snabba skis-
ser valdes till varje rad ett delproblem som det skulle fokuseras på. Det som söktes från 
metoden var ett okritiskt tankesätt tack vare tidspressen snarare än en stor mängd 
idéer. För att det skulle bli snabba skisser och för att förhindra att konstruktören fast-
nade i att helt lösa en idé sattes det en tidsbegränsning på fem minuter på varje rad. 
Metoden ledde till nya tankesätt och att olika typer av lösningar genererades. 

4.2.1.2 Brainstorming 
Brainstorming är enligt Österlin (2007) en metod för idéskapande i grupp bestående av 
tre till sex personer. Deltagarna i gruppen kan ha olika kunskaper och intressen, men 
det är viktigt att det är en avspänd och positiv stämning och att alla får komma till tals. 
Idéerna skissas ner antingen i ett gemensamt block på bordet eller på ett stort blädder-
block på väggen. Österlin säger även att det finns fyra regler för brainstorming som är 
viktiga att känna till: det är förbjudet med kritik och bedömning, det strävas efter ett 
stort antal idéer, idéerna får gärna gå utanför vanligt tänk och hela gruppens idéer ska 
kombineras och kompletteras. Idégenereringen håller på i ungefär en timme. Efteråt kan 
idéerna utvärderas och vidareutvecklas. 
 
Metoden användes med en grupp på sex personer från Designingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Skövde som inte var alltför insatta i de olika begränsningarna för att de 
skulle tänka så fritt som möjligt. Idéerna skissades ner på papper på bordet och diskute-
rades under tiden, men för att inte räckvidden till pappret skulle utgöra ett hinder hade 
alla deltagare varsitt papper att skissa på. 

4.2.1.3 Brainwriting 
Brainwriting är enligt Österlin (2007) en typ av brainstorming där alla deltagarna sitter 
för sig själva och idégenererar för att undvika att alla börjar tänka i samma banor. För 
att få genereringen att flyta på kan deltagarna efter 5-15 minuter kolla på varandras 
idéer för inspiration eller skicka vidare idéerna och låta någon annan arbeta vidare på 
dem. 
 
Metoden användes för att deltagarna skulle kunna generera idéer utan att bli störda i 
sina tankar och för att inte påverka varandra. Det var även en metod som fungerade bra 
med ett få antal deltagare och som kunde användas närhelst en gruppmedlem kände att 
den fick idéer. Idéer genererades under tjugo minuter, eller så länge som deltagarna 
kom på nya idéer, och redovisades sedan. 

4.2.1.4 Resultat utifrån brainstormingmetoderna 
Från de tre brainstormingmetoderna framkom det en stor mängd idéer. De idéer som 
direkt sågs inte skulle kunna leva upp till kravspecifikationen sållades bort. Dock behölls 
de idéer som ändå ansågs ha en intressant tanke som kunde bidra som inspiration för 
nya idéer. Ett exempel på det är idén om att modulsystemet skulle kunna sänkas ur och 
höjas upp i det installerade chassit med hjälp av vajrar. Modulerna skulle då kunna nås 
av en reparatör utan att bakstycket skulle behöva monteras av. De koncept som blev 
kvar efter sållningen sorterades upp i fem stycken familjer. Dessa kallades "Hiss", "Ro-
tation", "Hake", "Innertaks-principen" och "Montering framifrån". Namnen på familjerna 
syftar på modulåtkomligheten eller hur modulerna fästs i skylten. Hiss var ett koncept 
som gick ut på att matriskorten skulle kunna nås genom att botten på skylten togs bort 
och ett ramverk där matriskorten var fastmonterade kunde föras rakt ner (se Figur 12). 
I konceptet Rotation monterades matriskorten på fästen som var roterbara i ett ram-
verk för att ge åtkomst till dem bakifrån (se Figur 13). Hake gick ut på att matriskorten 
vinklades in genom profiler och hakades fast bakifrån (se Figur 16). Montering frami-
från gick helt enkelt ut på att matriskorten trycktes fast rakt framifrån på profiler som 
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sedan fick föras in i skyltchassit bakifrån (se Figur 15). Innertaksprincipen var motsat-
sen till Montering framifrån: matriskorten var monterade på en något bredare modul 
och trycktes fast rakt bakifrån (se Figur 14). Detta var hur familjerna fungerade sam-
manfattningsvis, inom de olika familjerna fanns det olika funktioner för att lösa dem. 
 
Hissen hade olika funktioner för att sänka och höja upp modulerna, bland annat genom 
att ha en fjädrande vajer som gjorde att modulsystemet antingen åkte upp av sig själv 
när det släpptes eller som endast hjälpte till genom att ta bort lite tyngd. 
 

 
Figur 12. Hiss 

Rotation hade flera typer av lösningar för att ge åtkomst till matriskorten. Det fanns två 
lösningar där matriskortet roterade runt en horisontell axel, antingen på ena kanten på 
matriskortet eller runt centrum på matriskortet. Det framkom även ett liknande koncept 
kallat "Bingolotto" som roterade runt en vertikal axel i centrum på matriskortet. Det 
framkom även ett koncept med roterbara spår som matriskortet sköts ned i. När ma-
triskortet sköts i var de nedvikta för att sedan roteras upp och låstas med någon typ av 
hasp på motsatt sida. 

 
Figur 13. Rotation 
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I konceptfamiljen "Innertaksprincipen" fanns det två infästningsprinciper, pressfäste 
och snäppfäste. Det framkom även en idé om att de skulle kunna lossna från skylten 
genom att dra i ett snöre som var fäst i varje matriskort. 
 

 
Figur 14. Innertaksprincipen 

Det fanns flera olika varianter av hur Monteringen framifrån kunde gå till. Dessa var 
pressfäste, snäppfäste, hake och magnet. Det fanns även en idé om att det skulle gå att 
montera och demontera matriskorten genom att klicka dit dem liknande öppningsfunkt-
ionen på en termosflaska.  
 

 
Figur 15. Montering framifrån 

Konceptfamiljen Hake fanns i ett flertal varianter där modulerna hakades fast på den 
ena sidan, och sedan snäpptes fast på den andra sidan. 
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Figur 16. Två versioner av "Hake" 

I de olika idéerna framkom det även andra funktioner som syns i den morfologiska ta-
bellen (se Tabell 7). Vissa funktioner som direkt kunde ses som orealistiska eliminera-
des redan i den här fasen. Till exempel uteslöts en idé om att matriskorten på något vis 
skulle sitta löst i skylten eftersom de skulle börja vibrera vilket det inte fick göra (se 
Tabell 6).  

4.2.2 Morfologisk tabell 
Enligt Cross (2008) är målet med en morfologisk tabell att vidga sökandet efter nya möj-
liga lösningar. Vid utförande av metoden är det första steget att lista de olika funktion-
erna som är väsentliga för produkten. För varje funktion listas sedan olika sätt på vilka 
de skulle kunna uppnås. Funktionerna med deras olika lösningar ska sedan skrivas in i 
en tabell och därefter ska olika lösningskombinationer identifieras för att generera nya 
koncept som uppnår alla de olika funktionerna.  
 
Metoden användes för att hitta nya koncept innehållande de funktioner som ansetts 
intressanta. Från de olika idéer som framkommit i idégenereringen letades olika del-
funktioner fram och sattes in i en Morfologisk tabell (se Tabell 7).  
 

Tabell 7. Morfologisk tabell med funktioner framtagna i idégenereringen 

Modulram Modulfäste 
Modul-

åtkomlighet 
Insättning Kretskort 

Rutnät Magnet Bakifrån Rakt in "Löst" 

Ribbor Snäppfäste "Bingolotto" Vinklas in Fast - lim 

Ram Skruv "Hiss" 
 

Fast - lödning 

Ingen ram Spår 

Rotation runt 
horisontell 

axel 
 

 
Fast - Press-

fäste 

 
Hake 

Halv rotation 
runt horison-

tell axel 
 

 

 
Hasp/spår 

  
 

 
Innertaksprincip Ta ut ram 

 
 

4.2.2.1 Resultat från den morfologiska tabellen 
Från metoden framkom det en mängd nya koncept där de helt orealistiska direkt sålla-
des bort eftersom det direkt gick att se att de inte skulle kunna leva upp till kravspecifi-
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kationen. Att matriskorten skulle hållas på plats genom att pressas in i ett rutnät där 
varje matriskort var omslutet togs bort eftersom detta skulle innebära att det skapades 
mellanrum mellan matriskorten vilket skulle gå emot kravspecifikationen och störa 
upplösningen och läsbarheten. Även koncept där modulerna skulle fästas med magnet 
eliminerades eftersom de inte skulle klara av vibrationerna. Koncepten med skruvar 
eliminerades inte, men togs bort tills i allra sista hand eftersom det skulle tillföra väldigt 
många monteringsmoment och eftersom lösningen dessutom helst inte skulle innehålla 
skruv. Skruv är dessutom det fästelement som ska användas i sista hand enligt riktlin-
jerna för DFA (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2011). Konceptet där modulsystemet 
skulle kunna hissa ner med en vajer togs bort eftersom detta skulle göra skylten tyngre, 
större och skulle skapa extra moment vid montering. Däremot fanns funktionen med att 
hela modulsystemet skulle kunna plockas ut kvar, antingen underifrån eller bakifrån. 
Det framkom även ett koncept med spår där spåren förflyttats till att vara utfräsningar i 
ribbor istället för att vara roterbara. Dessa skulle vara nyckelhålsformade och därmed 
ge möjlighet att införa matriskorten på ena sidan, och låsa dem när de fördes till den 
andra.   
 
Det upptäcktes att om en modulram uppbyggt som ett rutnät skulle användas behövde 
montering ske framifrån eftersom det inte skulle gå att täcka profilerna annars. Vid an-
vändning av ribbor kunde matriskorten vinklas in och på så sätt täcka profilerna. 

4.2.3 Utveckling av konceptvarianter 
De funktioner och koncept som kvarstod vidareutvecklades och olika varianter av dem 
togs fram. Det framkom även ett nytt koncept, "slide", där matriskorten monteras ge-
nom att skjuvas ner i spår på profiler med hjälp av fastmonterade "plattor" (se Figur 
17).  
 

 
 Figur 17. Konceptet "Slide" som skjuts ner i profiler. 

De koncept som fanns var olika koncept från familjerna Framifrån, Hiss utan snöre, Bak-
ifrån, Innertak och tre olika varianter från familjen Hake. I Tabell 8 visas de olika kon-
cepten till de olika familjerna. Tabellen fungerar som sammanfattning då även de olika 
koncepten fanns i olika varianter.  
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Tabell 8. Sammanfattning av konceptfamiljer och koncept 

 
 
De olika koncepten presenterades för och diskuterades med två anställda på Mobitec 
som var positivt inställda till de olika koncepten. Den konceptfamilj som de ansåg mest 
intressant var "Hake" eftersom den verkade lättmonterad och eftersom de trodde att 
den skulle klara vibrationerna bäst. Detta var dock någonting som inte tilläts påverka 
senare beslut. 
 
När koncepten vidareutvecklats hade det skapats en bättre förståelse för hur de funge-
rade och de kunde till viss mån utvärderas. Alla koncept som innebar att matriskorten 
kunde roteras och även de roterbara spåren uteslöts eftersom en sådan funktion skulle 
innebära att små detaljer och många komponenter. Detta skulle antagligen innebära att 
monteringstiden inte skulle kunna hållas. En annan nackdel med dem var hur de skulle 
låsas från rotationer. En idé var att ha en ram runt varje modul men detta skulle leda till 
glipor mellan matriskorten. Det uteslöts även eftersom de på grund av det begränsade 
utrymmet i bussarna inte var fungerande. 
 
Konceptfamiljen "Innertak" modifierades så att de vinklades in framför profilerna. Då de 
från början hade tänkts monteras rakt in bakifrån hade det blivit glipor mellan matris-
korten vilket det inte fick bli. Profilerna i modulramen behövde täckas, antingen genom 
att varje modul täckte en halv modul på båda sidor, eller genom att täcka en hel modul 
på ena sidan. På detta sätt fick de samma funktion som familjen "Hake" och de räknades 
i fortsättningen in i den konceptfamiljen. Konceptet med pressfäste försvann då ef-
tersom det inte skulle gå att vinkla in låsningen med ett pressfäste. De konceptfamiljer 
som då återstod var Hake/Innertak, Framifrån och Hiss (se Tabell 9).  
 

Tabell 9. Återstående koncept 

 
 

Vidareutvecklingen ledde även till att den ram som modulerna skulle fästas i skulle be-
stå av ribbor, så kallade profiler, som skulle gå vertikalt över skylten. I Figur 18 visuali-
seras dessa profiler med blå linjer (se Figur 18). Att ha ett rutnät skulle endast tillföra en 
ökad materialåtgång och produktionskostnad. Att däremot koppla ihop modulerna med 
varandra och inte ha någon ram eller endast ha en stor ram runtom hela systemet skulle 
det däremot göra det svårt att klara av vibrationerna. Även om vibrationerna skulle kla-
ras skulle det antagligen bli väldigt stora svängningar på systemet och skylten skulle 
behöva göras väldigt bred för att matriskorten inte skulle slå emot skyddsglaset och gå 
sönder eller skapa oljud. 
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Figur 18. Profiler i skyltchassit. 

4.2.4 Mockup-modeller 
En skissmodell är enligt Österlin (2007) ett sätt att skissa i tre dimensioner och på så 
sätt testa olika lösningar. Den används som ett verktyg under arbetet för att hitta lös-
ningar som kanske inte hade framkommit annars. Österlin säger även att det med en 
skissmodell blir möjligt att undersöka form, uppbyggnadsstruktur och funktioner på ett 
snabbt, enkelt och billigt vis. En så kallad mockup-model är en grov modell i verklig 
proportion som kan användas för att känna modellen i handen, testa den och uppleva en 
miljö. 
 
För att utveckla, bättre förstå, och sålla bland de koncept som hittills framtagits använ-
des mockup-modeller (se Figur 19). De koncept som var en sämre version av ett annat 
koncept kunde på detta sätt testas (se Figur 20) och sållas bort. Det gav också en bättre 
förståelse för hur de andra koncepten fungerade och gav insikt om modifieringar och 
dimensioneringar som kunde behöva göras. 
 

 
Figur 19. Mockup-modell av ett av koncepten 



  

 28 

 
Figur 20. Mockup-modellerna testades genom att monteras på en mockup-modell av skylten 

4.2.4.1 Resultat utifrån mockup-modeller 
Från test av mockup-modellerna upptäcktes flera modifieringar som behövde göras. 
Greppbarheten behövde förbättras på de flesta koncepten genom att antingen göra mo-
dulfästena tjockare eller lägga till handtag. Detta behövde även göras för att förtydliga 
vilken sida som det var meningen att modulen skulle greppas på för enklast montering. 
Det framkom att de koncept som skulle monteras bakifrån behövde vara asymmetriska 
för att kunna vinklas in framför profilerna, så de koncept som var symmetriska gjordes 
asymmetriska. I och med den modifieringen försvann koncept som gick ut på att täcka 
två halva matriser. Modulerna täckte en hel profilbredd på ena sidan, men inte alls på 
den andra eftersom där kom nästa modul in istället. Koncepten med "nyckelhålsspår" 
eliminerades eftersom det upptäcktes att det behövde tas bort flera moduler för att 
kunna byta ut en eftersom de gick in i varandra när de drogs i sidled (se Tabell 10). Där-
efter kom ett krav på att maximalt två moduler skulle behöva kopplas loss vid utbyte av 
en modul, ett krav som sedan uppdaterades och ersattes. 
 

Tabell 10. Återstående koncept 

 

4.2.5 Användarscenarion och personas 
Enligt Cross (2008) kan användarscenarion användas för att skapa en kundanpassad 
produkt. Metoden ger inblick i användarens synpunkter och skapar möjligheter att ta 
fram en produkt som tillgodoser användarnas behov. Vid användning av scenarion bör-
jas det med att bestämma vilken användares synvinkel som ska tas. Därefter bestäms 
gränser och variationer, till exempel uppgift som utförs, tid på dagen, väder med mera. 
Efter detta ska scenariot spela upp. Det är viktigt att vara uppmärksam på även de 
minsta problemen och upptäckterna. För att skapa scenarion av hur en produkt kan 
tänkas användas av olika användare kan personas användas. En persona är enligt Cross 
(2008) en påhittad och hypotetisk användare som skulle kunna tillhöra de populationer 



  

 29 

som använder produkten. Vid definition av en persona ska detaljer vara så specifika som 
möjligt. En persona bör ha ett namn och om möjligt en bild.  
 
Det togs fram tre stycken personas, två montörer och en reparatör. Det användes mon-
törer och reparatörer eftersom de var de intressenter som kom i direktkontakt med 
skyltarna och blev mest påverkade av lösningen. De olika karaktärerna utformades för 
att efterlikna möjliga, verkliga karaktärers personlighet, livssituation och hälsa. Scen-
ariona utformades för att identifiera en möjlig verklig händelse där karaktärernas hälsa 
och privatliv påverkade hur de klarade av att utföra arbetet. Ett exempel är reparatören 
Gunvor vars persona och scenario återfinns i bilden nedanför (se Figur 21). Övriga 
personas återfinns i Bilaga 2 - Personas och scenarion. Det gjordes endast tre personas 
för att metoden inte skulle bli alltför tidskrävande i förhållande till vad som kunde ut-
vinnas från den. Metoden användes genom att monterings- och demonteringsmomenten 
utfördes samtidigt som den som utförde metoden levde sig in i den olika karaktärerna 
det tillhörande scenariot. 
 

 
Figur 21. Personan Gunvor med scenario. 

4.2.5.1 Resultat utifrån användarscenarion 
Genom att använda metoden framkom det tidigare saknad kunskap om de olika koncep-
ten. De mock up-modeller som tidigare tillverkats användes för att utföra de olika karak-
tärernas arbetsuppgifter enligt de olika scenarierna. Det framkom att flera av dem be-
hövde modifieringar eftersom det var lätt att montera dem fel på grund av att de var 
otydligt asymmetriska eller för att de var svåra att greppa vilket går emot riktlinjerna 
för DFA och DFD. De koncept som monterades framifrån uteslöts eftersom det inte gick 
att se var modulen siktades in vilket försvårade arbetet och gick emot riktlinjer för DFA. 
De uteslöts även att eftersom de betydligt försvårade arbetet med att byta ut en modul. 
Här ersattes kravet om att maximalt två moduler skulle behöva kopplas loss vid utbyte 
av en modul till att endast en aktuell modul ska behöva lossas vid utbyte och det tillkom 
även ett krav att modulerna skulle monteras och demonteras bakifrån. I och med detta 
försvann konceptfamiljen "hiss" helt eftersom det inte längre var nödvändigt att ta ut 
hela modulsystemet om modulerna kunde lossas bakifrån, och eftersom det skulle gå 
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emot kravet med att endast aktuell modul behövde lossas (se Tabell 11). Det lades även 
till flera önskemål i kravspecifikationen utifrån riktlinjerna från DFA, DFD och DFE som 
upptäckts kunde göra stor skillnad i hanteringen av produkten (för slutgiltig kravspeci-
fikation se bilaga 4).   
 

Tabell 11. Återstående koncept 

 
 
De koncept som återstod var numrerade 2, 3, 4, 5 och 6 (se Figur 22). De gick alla ut på 
att matriskorten skulle vinklas in framför matriskorten och fästas bakifrån genom 
snäppfästen. Koncept 4 har runda profiler och koncepten 3 och 6 har I-profiler. Ungefär-
ligt utseende på profilerna till koncepten 2 och 5 ses på skisserna. Skillnaden mellan 
koncepten 3 och 6 är att koncept 6 snäppfästen som går över profilen på båda sidor, 
medan koncept 3 har snäppfäste på ena sidan hakas fast i profilen på den andra. Kon-
cept 3 har även hakar på båda sidor om profilen på snäppfästesidan för att den ska sitta 
extra säkert. Eftersom koncept 3 och 6 var väldigt lika slogs de ihop till ett kombinerat 
koncept (se Figur 23) med de delar som var bra från de olika koncepten. Från koncept 6 
togs snäppfästet över profilen och från koncept 3 togs handtagsdelen som även snäppte 
in i profilen. Dock togs haken som snäppte på utsidan profilen bort efter en utvärdering 
med företaget eftersom det ansågs räcka med en hake och att en extra hake endast var 
ett extra inpassningsmoment.  
 

 

Figur 22. Återstående koncept. 
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Figur 23. Kombination av koncept 3 och 6. 

4.2.6 Inpassning av modulfästen 
Alla de lösningar som fanns kvar gick ut på att fästen monterades fast på matriskorten. 
För att lösningarna skulle fungera var det viktigt att fästena monterades rätt på matris-
korten. Eftersom matriskorten skulle sitta tätt ihop skulle en liten förskjutning kunna 
leda till att modulerna inte kunde passas ihop. Olika idéer på hur fästena skulle kunna 
placeras rätt var att montörerna skulle känna efter med fingrarna, så kallade styrpinnar 
skulle kunna konstrueras på fästena eller så kunde det konstrueras en monteringsram 
att använda som mall vid placering av fästena på matriskorten. 
 
Att montörerna själva skulle känna efter om fästena var rätt monterade uteslöts direkt 
eftersom det krävdes en väldigt hög noggranhet. Stress eller någon annan orsak som 
kunde göra att montören inte var helt fokuserad skulle kunna leda till att de monterades 
fel. Detta var inte i enlighet med riktlinjerna för DFA som säger att det inte ska vara möj-
ligt att montera fel (Willkrans & Norrblom, 1995). Dessutom skulle det vara tidskrä-
vande att kontrollera att fästena var rätt placerade på matriskortet och monteringstiden 
skulle bli förlängd. Styrpinnar innebar att det var tvunget att borras hål i matriskortet 
att sikta in dem i. Detta skulle vara tidskrävande och det fanns dessutom en risk att hå-
len skulle bli felplacerade. Att ha en inriktningsmall skulle betyda att en till produkt 
skulle behöva tas fram i ett antal exemplar. Dock skulle det bli lätt att sikta in, ingen ef-
terbearbetning av korten skulle behöva göras och de mallar som tagits fram skulle 
kunna användas länge. 

4.2.7 Materialval 
Det material som valdes till modulfästena behövde vara starkt men samtidigt ha fjäd-
rande egenskaper. De materialtyper som undersöktes var fjäderstål och olika typer av 
plaster.  Det material som valdes var plast då fjäderstålet hade en betydligt högre densi-
tet. Stål har dock en högre hållfasthet och kan klara mindre dimensioner, men eftersom 
lösningarna redan hade små dimensioner skulle en lösning i stål ändå få i princip samma 
dimensioner som en i plast och därmed endast lägga till extra vikt. Det skulle inte gå i 
enlighet med riktlinjerna för DFE som säger att det är det viktigt att hålla ner vikten. 
Detta var även extra viktigt eftersom skyltarna skulle vara under väldigt mycket trans-
port, och en högre vikt ökar utsläppen från fordonet. Förutom att skyltarna skulle vara 
monterade i en buss under hela dess livstid skulle de transporteras från Polen till Eng-
land. Enligt kravspecifikationen skulle vikten dessutom helst inte överstiga 9 kg (se Ta-
bell 6). 
 
Vad gäller materialets lämplighet i att användas till snäppfästen så bestäms det av elas-
ticitetsmodulen och materialets tillåtna töjning (Berggren, Jansson, Nilsson, & Strömvall, 
1997), det vill säga hur mycket materialet kan tillåtas töjas och fortfarande fjädrar till-
baka. Vad gäller elasticitetsmodulen så håller ett högt värde samman detaljer bra, me-

3+6. 
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dan ett lågt värde förbättrar monterbarheten. Berggren et al. (1997) säger att en intres-
sant faktor att undersöka är kvoten av elasticitetsmodulen och den tillåtna töjningen. 
POM, Polyoximetylen, är ett material som är bra anpassat för snäppen då det har en re-
lativt hög styvhet och hög töjbarhet. Enligt Edshammar (2002) är POM ett segt, hårt och 
styvt material med hög utmattningshållfasthet. Att materialet har hög utmattningshåll-
fasthet är fördelaktigt då systemet skulle komma att utsättas för vibrationer under lång 
tid och även upprepad montering och demontering, till exempel för att byta ut trasiga 
matriskort. 

4.2.8 Vidareutveckling tillsammans med personer med annan bakgrund 
För att få in idéer och åsikter från personer med en annan bakgrund vidareutvecklades 
koncepten tillsammans med två maskiningenjörer vid Högskolan i Skövde. Uppdraget 
och de olika koncepten presenterades för dem med hjälp av skisser och mockup-
modellerna. De ansåg att det behövdes en extra låsning till varje kolumn med moduler 
för att förhindra att de rörde sig i höjdled på grund av vibrationer från bussen. Detta 
kunde lösas genom att till exempel spänna en fjäder tvärs över varje modul. En fjäder 
skulle dessutom kunna fästas utan skruv. Ett annat exempel på lösning var någon typ av 
platta som tryckte ihop modulerna vertikalt uppifrån (se Figur 24). Eftersom en fjäder 
som tryckte på matriskorten skulle kunna trycka ut dem, knäcka dem eller få dem att 
lossna från sina fästen valdes det att vidareutveckla idén där de pressades ihop verti-
kalt. 
 

 
Figur 24. Idéer från vidareutveckling med maskiningenjörsstudenter. 

4.2.9 Matrisvariation Profilinfästning 
Gemensamt för alla kvarvarande koncept var som tidigare nämnt att matriskorten 
skulle fästas i profiler som skulle sträcka sig från chassits övre kant till nedre kant. 
Dessa profiler behövde fästas i chassit och för detta fanns det två varianter: antingen 
kunde profilerna sänkas rakt ned i spår, snäppfästen eller liknande (se Figur 25), eller så 
kunde de skjutas in i skylten från kortsidorna genom spår längs med skylten (se Figur 
26).  

 
Figur 25. Profiler sänks ner i spår eller liknande. 
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Figur 26. Profiler skjuts in från kortsidan. 

Enligt Österlin (2007) är ett sätt att söka lösningar att systematisk göra funktionskom-
binationer i ett rutnät. Funktionerna skrivs ut på varsin matrisaxel och olika alternativ 
för funktionerna listas. De olika alternativen för funktionerna kombineras sedan i ru-
torna där de korsas. De funktioner som användes var "infästning i övre profil" och "in-
fästning i undre profil". De olika alternativen för funktionerna var "trycka ned" och 
"skjuta in". De olika varianterna skrevs in i en matris och olika varianter togs fram (se 
Tabell 12). 
 

Tabell 12. Matrisvariation profilinfästning. 

 

4.2.9.1 Resultat utifrån matrisvariation 
Förslag b och c som blandade de båda infästningsvarianterna uteslöts eftersom samhö-
riga delar enligt DFA och DFD ska vara monterade i samma riktning, detta stod även 
med som ett önskemål i kravspecifikationen. De infästningsvarianter som återstod var 
då a och d där profilerna hade samma infästning i både över- och nederkant. Även vari-
ant d uteslöts till sist eftersom den hade en annan monteringsriktning än resterande 
komponenter i chassit. 

4.2.10 Konstruktion av chassit 
Eftersom innandömet på skylten blev en annan konstruktion än vad företaget tidigare 
haft behövde det även tas fram ett nytt chassi som var anpassat efter den nya lösningen. 
Företaget hade inget specifikt chassi de brukade använda utan anpassade sina chassin 
efter olika typer av skyltar så det fanns inget specifikt chassi att utgå från, dock under-
söktes det hur olika varianter av företagets befintliga chassin såg ut för att få inspiration. 
Existerande skyltar använde strängpressade aluminiumprofiler till sina chassin. Ef-
tersom det fungerat bra hittills valdes det att överföras och användas även i den nya 
skylten, dock med en annan utformning. Eftersom de återstående koncepten var likar-
tade skulle samma typ att chassi fungera för dem allihop. Vid framtagning av chassit 
togs det förutom de befintliga bussfästena hänsyn till storleken på den läsbara ytan på 
smartblindskyltarna för att inte göra den nya skylten till en försämring. 
 
För att nå önskemålet att det endast krävdes fem steg för att nå styrkorten konstruera-
des bakluckan till att fästas med snäppfästen liknande dem som ofta kan ses på batteri-
luckor istället för med skruv (se Figur 27). Den konstruerades till att ha två snäppfästen 
på den undre kanten. Den övre kanten skulle hållas på plats genom att skjuvas in i spår i 



  

 34 

chassits övre delar. Genom att konstruera luckan till att vara lätt att avlägsna istället för 
att ha små luckor för att nå styrkorten behövdes ingen efterbearbetning. För att denna 
konstruktion skulle vara möjlig behövde bakluckan tillverkas i formgjuten plast. 
 

 
Figur 27. Baklucka med snäppfästen. 

Den övre och undre delen på chassit konstruerades för att få plats med både modulsy-
stemets profiler, skyddsglas och låsning för baklucka. Konstruktionen tillåter skyddsgla-
set att skjuvas in från sidan medan modulsystemet kan tryckas in rakt bakifrån. Glaset 
behövde skjutas in från sidan eftersom det konstruerats en kant mellan glas och matris-
kort för att skapa ett mellanrum som hindrade dem från att vibrera in i varandra. På 
framsidan av chassit gick kanten på ovan- och undersidan in cirka fyra centimeter fram-
för glaset för att gömma profilerna och en gummilist som var tänkt skulle trycka ihop 
modulerna. Genom att använda en självhäftande gummilist på varje sida skulle modu-
lerna kunna pressas mot varandra samtidigt som det lämnades utrymme för variationer 
i konstruktionen eftersom gummi är ett fjädrande material.  
 
Sidoprofilerna på chassit gjordes så smala som möjligt för att ge så mycket yta till modu-
lerna som möjligt. Dock gick det ut kanter för att hålla fast bakluckan på den övre delen 
av skylten där det inte fanns några snäppfästen och för att förhindra den från att vi-
brera. Till kortsidorna användes modulindelningens "carry overs" för fästpunkterna till 
bussfästena bussfästena. 
 
På båda sidor av skylten sattes det in två täckplåtar. På sidan närmast kabelingången 
placerades en bredare täckplåt för att de olika styrkorten skulle få plats. Genom att ha 
dem nära kabelingången behövde inte kablarna dras genom hela skylten. På andra sidan 
sattes en smalare täckplåt för att täcka den profil som skulle bli synlig i och med att ma-
triskorten endast täckte profilerna på ena sidan. 
 
För att den läsbara ytan skulle ha ungefär samma storlek som den läsbara ytan på 
smartblindskylten ökades matriskorten med en pixel i båda riktningar så att den fick 33 
pixlar. Ytan blev fortfarande lite mindre än på smartblindskylten, men det var närmare 
än innan. Kravet på att matriskorten skulle vara ca 96*96 mm ändrades då till att de 
skulle vara 99*99 mm (se Bilaga 4 - Slutgiltig kravspecifikation). 
 
Det transparenta skydd som sattes framför modulerna kunde vara ett tonat glas eller 
plexiglas. Fördelen med ett glas är att det blir en mindre böjning på det vid vibrationer, 
medan fördelen med ett plexiglas är att det väger mindre. Genom att tona det skulle det 
hindra att solljuset störde ljuset från LED-dioderna för mycket. 
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4.3 Utvärdering och konceptval 
Det här kapitlet behandlar utvärderingarna av de olika koncepten. Koncepten utvärde-
rades både mot hur bra de skulle klara vibrationerna från bussen och hur bra de var vid 
montering. Det slutgiltiga konceptvalet gjordes genom att undersöka hur väl koncepten 
uppfyllde önskemålen i kravspecifikationen. 

4.3.1 FMEA 
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) är enligt Johannesson et al. (2013) en metod 
för att identifiera möjliga fel och konsekvenserna av dessa fel. Genom att arbeta med 
grova skattningar kan metoden användas i ett tidigt skede. Pahl et al. (2007) menar att 
huvudmålet med FMEA är att begränsa eller förhindra risker. Metoden involverar en 
direkt analys av möjliga felhändelser hos en produkt, vilka orsaker som kan frambringa 
felhändelserna och konsekvenser som uppstår på grund av dem. Johannesson et al. sä-
ger att FMEA används genom att bedöma en felhändelse efter de tre riskfaktorerna 
"felsannolikhet", "allvarlighetsgrad" och "sannolikheten att inte upptäcka felet". Dessa 
faktorer bedöms genom 10-gradiga, relativa skalor (se Tabell 13). Värdena på de olika 
skalorna multipliceras sedan ihop till ett risktal för respektive felhändelse. Risktalet 
fungerar som underlag för prioritering av förbättringsåtgärder för att förebygga pro-
blem. Fördelen med att använda FMEA är enligt Johannesson et al. att det till exempel 
möjliggör tidiga insatser för att reducera allvarliga, svårupptäckta fel. Nackdelen med 
metoden är att den är tidskrävande, bygger på subjektiva bedömningar och inte tar hän-
syn till att fel kan vara kopplade till varandra. 

 Tabell 13. Faktorer att bedöma i en FMEA (Johansson, Persson, & Pettersson, 2004) 

 Felsannolikhet 
1 Mycket liten felsannolikhet. 
4 Viss felsannolikhet. 

10 Hög felsannolikhet. 

 Allvarlighetsgrad 
1 Försumbar inverkan på funktionen, uppmärksammas knappast av användaren. 

4-6 Ganska allvarliga fel, försämrad funktion, felfunktionen är tydlig för användaren. 
10 Mycket allvarliga fel som påverkar personsäkerhet och/eller är i konflikt med 

lagkrav. 

 Sannolikheten att inte upptäcka felet 
1 Felet upptäcks nästan säkert. 

4-6 Felet upptäcks kanske. 
10 Felet är mycket svårupptäckt och uppmärksammas nästan säkert inte. 
 
Analysen utfördes på modulfästena och tillhörande profiler (se Bilaga 3 - FMEA). De 
risktal som kom fram för de olika koncepten lades ihop till en totalsumma som kunde 
jämföras med de andra. För att säkerställa att metoden inte blev för subjektiv och på-
verkad av examensarbetarna utvärderades de utsatta risktalen av studenter på Design-
ingenjörsprogrammet. Analysen ledde till att koncept 5 uteslöts eftersom den visade sig 
vara mycket sämre än de andra. Profilens utformning bidrog starkt till att den fick ett 
sämre resultat, men även då risktalet från profilen uteslöts var konceptet sämre. De öv-
riga koncepten justerades för att reducera de olika felhändelserna. Modulfäste 4 fick ett 
förändrat handtag och koncept 2 en förändrad profil. Koncept 3+6 fick ha kvar sin be-
fintliga profil eftersom en förändring av den istället skulle kunna leda till att profilen 
monterades fel. Det skulle endast ha ersatt en felhändelse med en annan felhändelse. 

4.3.2 3D CAD-modeller 
För att få en bättre bild av hur de återstående koncepten såg ut och kändes att arbeta 
med modellerades de i Creo Parametric 2.0 och skrevs ut i en 3D-skrivare (se Figur 28 - 
Figur 30). De utskrivna koncepten gav en bättre uppfattning av hur de såg ut, hur de var 
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dimensionerade och hur det kändes att hålla i dem. Vissa justeringar gjordes i dimens-
ioneringarna men i övrigt såg koncepten ut som tidigare. 
 

 
Figur 28. CAD-modell och utskriven modell av koncept 2. 

 
Figur 29. CAD-modell och utskriven modell av koncept 4. 

 
Figur 30. CAD-modell och utskriven modell av koncept 3+6. 

4.3.3 Vibrationssimulation 
För att undersöka hur bra de tre koncepten klarade vibrationer gjordes en vibrations-
analys i Creo Parametric 2.0's FEM-modul "Simulate". Testet som var tänkt att göras 
kallas för ”Bronx-test” och ska i princip motsvara 12 års användning av skylten i en buss 
som körs i kvarteret Bronx i London. Bronx-testet bestod av värden på vibrationer i tre 
olika axlar. Vibrationerna bestod av en mängd olika frekvenser som även hade olika 
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acceleration (se Tabell 14). Dessa vibrationer skulle pågå under hundratjugo minuter 
och upprepas slumpmässigt fyra gånger i varje axel.  
 

Tabell 14. Värden för vibrationstestet där konstanten "g" står för accelerationen. 

 
 
Programmet klarade inte av att göra den analys som ursprungligen var tänkt att göras 
eftersom den inte klarade av att hantera tidsintervallet. Simuleringen kunde dock visa 
modulsystemets egenfrekvens. Egenfrekvenser är frekvenser som efter en inledande 
rubbning får ett system att vibrera av sig själv även när inte längre finns kvar några ex-
terna krafter som påverkar det (Rao, 1995). Om vibrationerna från bussfärden skulle ha 
samma frekvens som någon av systemets egenfrekvenser så skulle svängningar, rörel-
ser, kunna uppstå i modulsystemet. Detta skulle kunna resultera i stora dislokationer 
vilket i sin tur skulle kunna leda till missljud då komponenter vibrerade samman, kom-
ponenter som gick sönder eller att elkontakter lossnade.  
 
Genom att rita upp de olika komponenterna i CAD-programmet Creo och montera ihop 
dem kunde systemets egenfrekvens testas.  Testet utfördes dock bara på profilerna och 
profilfästena.  Detta för att Creo Simulate hanterar hopmonterade ytor som att de är 
”limmade” med varandra och hindrar all rörelse. Detta skulle inte ge ett realistiskt resul-
tat. Dessutom var inte materialdata för matriskorten given vilket skulle ha gett ett fel-
aktigt resultat i analysen om de inkluderades. Även skyddsglaset valdes bort från testet 
eftersom Mobitec testat det vid tidigare analyser och det redan fanns ett resultat. De 
olika materialvärdena ställdes in för att Creo skulle hantera modellen rätt och värdena 
för vibrationernas frekvens och acceleration angavs. För att få ett så realistiskt resultat 
som möjligt låstes CAD-modellen för rörelse där den i verkligheten inte skulle kunna 
röra sig, till exempel runt skruvhål. Resultatet från simulationen visade att alla tre kon-
cepten hade en egenfrekvens som ansågs vara tillräckligt hög för att det inte skulle 
skapas självsvängningar i systemet. 
 
Genom att ange materialets densitet kunde även konceptens vikt kontrolleras i "Simu-
late". Det visade sig att alla hade en låg vikt och uppfyllde det kriteriet bra.  

4.3.4 Vibrationstest av modeller 
För att ytterligare uppskatta hur konceptens utformning skulle bete sig vid vibrationer 
testades de 3D-utskrivna modellerna. Modellerna tejpades fast i en kundvagn som drogs 
över kullersten (se Figur 31). Metoden var medvetet grov för att snabbt kunna under-
söka hur de olika konceptens utformning hanterade vibrationer. Det gjordes ett försök 
att göra en approximativ mätning av vibrationerna med hjälp av en Smartphone-
applikation för att kunna jämföra dem mot värdena för simuleringen. Dock använde 
applikationen andra enheter än de angivna i testet vilket gjorde att det inte var jämför-
bart. Modellerna var i fel material och hade dålig precision men utifrån testet gick det att 
få en uppfattning av hur de skulle bete sig vid vibrationer. Testet visade att alla de tre 
koncepten hölls på plats och olika komponenter inte kolliderade mot varandra vilket 
skulle leda till oljud. Dock ifrågasattes det om koncept två verkligen skulle klara av att 
sitta på plats utan att hamna snett eftersom utformningen på dess fäste krävde att det 
fanns ett glapp mot profilen. 
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Figur 31. Vibrationstest av utskrivna CAD-modeller. 

4.3.5 Kriterierangmetod med viktning 
Eftersom de återstående koncepten var väldigt likartade och jämnvärdiga behövde en 
mer ingående typ av bedömning göras för att göra ett konceptval. Enligt Johannesson et 
al. (2013) är kriterierangordning med viktning en bedömningsmetod som tar hänsyn till 
hur viktiga olika kriterier är i förhållande till varandra. De olika koncepten ges bedöm-
ningspoäng efter hur väl lösningen uppfyller faktorerna enligt följande: 
 
0= Uppfyller inte funktionen 
1= Uppfyller funktionen dåligt 
2= Uppfyller funktionen ganska väl 
3= Uppfyller funktionen bra 
 
Bedömningspoängen multipliceras med kriteriets viktningskoefficient för att få fram de 
viktade bedömningspoängen. Dessa läggs sedan ihop till en totalsumma för det olika 
koncepten. Det konceptet som får högst totalpoäng är det som kan anses vara totalt bäst. 
Kriterierna som användes till bedömningen var de redan viktade önskemålen från krav-
specifikationen (se Tabell 15). Bedömningspoängen sattes ut av examensarbetarna och 
utvärderades sedan av studenter på Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i 
Skövde för att bedömningen inte skulle bli subjektiv enligt examensarbetarnas åsikter. 
Från Tabell 15 går det att utläsa att koncept 4 var den som fick högst rank och därmed 
valdes som det slutgiltiga konceptet. Detta var dock ett beslut som fattats på väldigt små 
marginaler och behövde därför styrkas ytterligare.  
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Tabell 15. Kriterievalsmatris. 

    
Koncept 2 Koncept 4 Koncept 3+6 

Önskemål Vikt Poäng 
Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng 

Minsta storlek på komponenter 2 mm 0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Inte dyrare prod.kost. än smartblind 0,13 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

Maximalt antal moment nå styrkort 5 st 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Maximal vikt 9 kg 0,14 3 0,42 3 0,42 3 0,42 

Monteringstid i fabrik 30 minuter 0,12 3 0,36 3 0,36 2 0,24 

Fästen integrerade i delen 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Samhöriga delar monterade i samma 
riktning 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Korrekt montering direkt indikerad 0,09 1 0,09 2 0,18 2 0,18 

Sammanfogningar och fästen synliga 
och lättåtkomliga 

0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Sammanfogningar lätta att demontera 0,10 2 0,2 3 0,3 2 0,2 

Minimera variationen av sammanfog-
ningsdelar 

0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

 
  Summa: 2,72 Summa: 2,91 Summa: 2,69 

 
  Rank: 2 Rank: 1 Rank: 3 

 

4.3.6 Matrisutvärdering 
För att stärka resultatet från kriterierangmetoden användes det en matrisutvärdering. 
Enligt Österlin (2007) ska de kriterier som ska utvärderas skrivas på den ena axeln i 
matrisen och de olika koncepten på den andra axeln. De olika koncepten betygsätts efter 
hur bra de olika koncepten uppfyller funktioner på en skala från 1 till 5 där 3 är godkänt. 
Även i denna matris poängsattes kriterierna av examensarbetarna och utvärderades av 
studenter från Designingenjörsprogrammet. De funktioner som användes i matrisen var 
sådant som behövde tas hänsyn och som kunde ge produkten ytterligare fördelar och 
mervärde men som inte fanns med i kravspecifikationen. Till exempel var det fördelakt-
igt om skylten var så smal som möjligt, att det gav så mycket plats som möjligt till kom-
ponenterna på matriskortet och att profilerna konstruerade så att det var svårt eller 
omöjligt att placera dem åt fel håll (se Tabell 16).  
 

Tabell 16. Utvärderingsmatris. 

Faktor Koncept 2 Koncept 4 Koncept 3+6 

Skyltbredd 4 4 5 

Plats till komponenter på matriskort 4 5 4 

Profilmontage (inte montera fel) 3 5 1 

Totalt: 11 14 10 

 
Även i denna matris fick koncept 4 högst totalpoäng. Alla tre koncepten fick hög poäng 
på skyltbredden eftersom skylten skulle bli mycket tunnare än smartblind-skylten oav-
sett konstruktion, dock skulle utformningen till fästena i koncepten 2 och 4 kräva en lite 
bredare skylt än koncept 3+6. Koncept 4 skulle lämna lite bättre plats till komponenter 
och sladdar på matriskorten eftersom det inte hade ett handtag mellan fästena och fick 
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då lite högre poäng än de andra två koncepten på den funktionen. Vad gäller montering-
en av profilerna kunde koncept 4 inte monteras fel eftersom den hade ett runt tvärsnitt 
medan koncept 3+6 kunde monteras åt fyra olika håll. Profilen för koncept två kunde 
monteras åt två olika håll. 

4.3.7 Användartester 
Skillnaderna mellan koncepten var fortfarande ganska små, så för att styrka konceptva-
let ytterligare utfördes tio användartester med studenter från Designingenjörspro-
grammet på Högskolan i Skövde. Efter att ha fått monteringsproceduren förklarade för 
sig fick de testa att montera de olika koncepten och rangordna dem i den ordning de 
kändes lätt att montera och motivera för den valda rangordningen. De olika rankningar-
na gavs poäng enligt följande: 
 
Rank 1 = 3 poäng 
Rank 2 = 2 poäng 
Rank 3 = 1 poäng 

 
Poängen från de olika testpersonerna sammanställdes i en tabell och en totalpoäng togs 
fram för att kunna jämföra de olika koncepten (se Tabell 17). 
 

Tabell 17. Poängsättning utifrån användartester. 

Koncept Poäng testperson 1-10 Totalt 

Koncept 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 19 

Koncept 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 27 

Koncept 3+6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 14 

 
Det koncept som näst intill alla testpersoner tyckte kändes bäst att montera var koncept 
4 eftersom den var lätt att sikta in, det var lätt att se hur den fungerade och eftersom 
dess rundning gjorde att den kunde passas in från vilken vinkel som helst. Det ansågs att 
konceptet var väldigt enkelt att förstå och att det inte krävdes någon precision. Dock 
påpekades det att det kanske behövdes ett lite större mellanrum mellan de olika matris-
kortens fästen. Detta för att det skulle vara lätt att montera flera moduler i följd och inte 
krävas så mycket precision. 
 
Koncept 3+6 tyckte de flesta var svår att förstå, speciellt eftersom den skulle passas in i 
spår på två sidor. De flesta stannade dessutom upp och var tvungna att tänka för att 
lyckas montera konceptet. Det krävdes en viss precision för att passa in fästena i profi-
len och på ena sidan fanns det en risk att ett fäste hamnade bredvid spåret det skulle 
passas in i. Om det hände var det inte säkert att det syntes, dock blev det svårt att passa 
in fästet på motsatt sida. 
 
Koncept 2 ansågs vara lite svårare än koncept 4 eftersom den behövde passas in rätt 
mot profilen och eftersom profilens utformning kunde orsaka förvirring om hur modu-
len skulle fästas. Den ansågs vara den enklare att montera än koncept 3+6 eftersom den 
inte krävde lika mycket precision, medan koncept 3+6 ansågs mer logisk och lättare att 
förstå. 

4.4 Slutlig utvärdering 
Det valda konceptet, och även de två andra koncepten, och uppbyggnaden av chassit 
redovisades för anställda på företaget som tyckte att det var ett intressant koncept som 
skulle kunna fungera. Dock hade de även några kommentarer. Kortsidorna på chassit 
var symmetriskt konstruerade så att det gick att använda samma produkt på båda sidor, 
men om det gick att ta symmetrin ett steg längre så att det inte spelade någon roll om 



  

 41 

sidoprofilen vändes upp eller ned vid montering skulle det vara ännu bättre. Skyltens 
chassi var smalare än chassit för smartblindskyltarna, men om dimensionerna optime-
rades kunde den kanske bli ännu smalare, till exempel kunde kanske handtagen på mo-
dulfästena göras mindre. Den baklucka som tagits fram ansågs vara en intressant lös-
ning eftersom den gav möjlighet till att enkelt komma åt innandömet på skylten. Dock 
skulle den få en dyr tillverkningskostnad eftersom den behövde ett väldigt stort form-
gjutningsverktyg. Istället togs det fram ett förslag på en plåt där hela kanterna på lång-
sidorna bockades och kunde pressas in i spår. 
 
Plattorna med snäppfästen behövde delas upp i moduler får att gå att tillverka. Vid mon-
tering av dessa i skyltchassit gällde det att de inte hamnade snett eller blev en glipa ef-
tersom det skulle kunna leda till stora störningar i fonten. Bäst vore om konstruktionen 
var anpassad för att allt först hoppassades så att allt låg rätt och sedan skruvades fast 
eftersom det då skulle gå att se att allt låg rätt innan det fästes ihop. 
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5 Resultat 
Efter att ett konceptval hade åstadkommits gjordes vissa finjusteringar av konstruktion-
en. Resultatet blev ett koncept som levde upp till de krav som fanns och som var anpas-
sad för montering och demontering. Grundprincipen för produkten är att matriskorten 
förses med fästen som snäpps runt profiler. Profilerna snäpps i sin tur fast i profilfästen 
som skruvas fast i skyltchassit (se Figur 32). 
 

 
Figur 32. Modulsystemet inmonterat i chassit. 

Produkten tillgodoser montörernas och reparatörernas behov genom att gå efter riktlin-
jerna för DFA och DFD. Bland annat har produkten konstruerats för att använda så lite 
skruv som möjligt, trots att det egentligen inte sågs som problem enligt intervjuer med 
montörer. Reparatörernas önskan om att ha extra luckor för att nå styrkort hade över-
satts till att de ville ha lätt åtkomst till styrkort. Detta hade uppfyllts genom att istället 
använda få moment för att avlägsna bakluckan. Beroende på hur bussarna var utfor-
made och hur skylten satt kanske det inte alltid skulle vara möjligt att reparera skylten 
på plats genom att endast ta bort bakluckan, men möjligheten fanns. Genom att matris-
korten limmades fast på modulfästena krävdes det inte några borrhål och möjlighet 
lämnades till att förbättra upplösningen ytterligare. 
 
Genom att använda samma tillverkningsprincip och material på chassiprofilerna som 
smartblindskylten har tillverkningskostnaden inte ökat, snarare minskat då skylten är 
tunnare och kräver mindre material. Monteringstiden har minskat betydligt då det 
avancerade maskineriet i smartblindskyltarna har ersatts med ett mekaniskt system 
med snäppfästen. Även bakluckan går snabbare att fästa än i smartblindskylten. För-
hoppningsvis tar monteringen omkring trettio minuter vilket är en fjärdedel av monte-
ringstiden för smartblindskylten. De flesta komponenterna har tagits fram för att kunna 
strängpressas eftersom det är ett billigt tillverkningsalternativ. Vikten hade reducerats 
och låg under den önskade vikten på 9 kg vilket gör den lättare att montera och gör att 
bussarna kräver mindre bränsle. 
  
De olika funktionerna som upptäckts genom funktionsanalysen fanns på något vis med i 
destinationsskylten. Genom att tillverka modulfästena i ett fjädrande material kunde de 
behålla formen vid montering och demontering. Genom att använda carry overs som 
finns beskrivet i kapitel 2.1 gavs möjlighet till datauppdatering och ingång för kablar. 
Hela konstruktionen går att anpassa för att skapa olika skyltstorlekar. Genom att följa 
riktlinjer har DFA och DFD implementerats och monterings- och servicearbetet under-
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lättats. Tack vare gummilisterna och att fästena tillåter matriskorten att monteras tätt 
uppstår inga glipor och de blir sammankopplade. De fästen som finns på matriskorten 
tar hänsyn till de komponenter som behöver finnas och tar så liten plats som möjligt av 
kortet. 

5.1 Modul 
Modulen består av två fästen som placeras horisontellt längs med matriskortets övre 
och nedre kanter (se Figur 33). I varje ände på matriskorten finns det ett runt snäpp-
fäste som håller matriskortet på plats i destinationsskylten genom att snäppa runt profi-
ler som även de sitter monterade i snäppfästen (se Figur 34). Matriskortets ena sida 
vinklas in framför en profil för att täcka den och lämnar profilen på matriskortets andra 
sida fri till att täckas av nästa matriskort (se Figur 35). Fästena på kortets ena sida är 
insvängda för att ge utrymme för angränsande fästen. Handtaget på modulfästets ena 
sida underlättar demontering och påvisar vilken sida som är tänkt att hållas i vid monte-
ring och därmed ska infästas sist. 
 

 
Figur 33. Modul med Matriskort och modulfästen. 

 
Figur 34. Moduler monterade på profiler. 
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Figur 35. Moduler monterade på profiler. 

5.1.1 Montering av modulfästen 
Modulfästena är tänkta att fästas på matriskortet med lim, till exempel epoxilim. Genom 
att använda lim behöver det inte borras i matriskortet som det skulle behöva göras om 
fästena skruvades fast. Eftersom det inte borras hål i matriskortet lämnas det möjlighet 
till att öka upplösningen ytterligare, vilket inte skulle vara möjligt om det skulle placeras 
ett borrhål mellan LED-dioderna då en bättre upplösning kräver ett mindre mellanrum. 
Limning av modulfästena leder till att det inte går att separera dem från matriskortet 
när detta är uttjänat och de blir därmed svårare att återvinna. Dock består matriskortet i 
sig inte av ett rent material vilket redan där begränsar återvinning och det går åt väldigt 
lite material till varje fäste. Under intervjuerna hade det även framkommit att det oftast 
inte var LED-dioderna i skyltarna som gick sönder utan styrkorten. 
 
För att fästa in modulfästena rätt togs det fram en ram som skulle fungera som inrikt-
ningsmall. Genom att placera matriskortet i botten på ramen och rikta fästena efter 
ramkanterna skulle de bli rätt placerade på styrkortet (se Figur 36). 
 

 
Figur 36. Ram för montering. 

5.2 Profil 
Profilerna som används har ett cirkulärt tvärsnitt för att passa formen på modulfästena. 
För att spara material och hålla nere vikten gjordes de ihåliga. Genom att fästa profiler-
na med snäppfästen skulle monteringen av dem gå snabbt och enkelt med så få moment 
som möjligt. Utseendet på tvärsnittet gör att de inte kan monteras fel och att montören 
inte behöver lägga tid på att undersöka åt vilket håll de ska fästas. För att profilerna 
skulle klara av vibrationerna och ha en bra egenfrekvens konstruerades de i aluminium. 
Profilerna snäpps fast i profilfästen (se Figur 38) som i sin tur skruvas fast i chassit. 
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Figur 37. Modulprofil. 

 
Figur 38. Profilfäste. 

5.3 Chassi 
Chassit som togs fram försökte göras så symmetriskt, tunt, lätt och lättmonterat som 
möjligt. 

5.3.1 Chassiprofilerna 
Genom att förminska modulernas dimensioner kunde även chassits djup minskas ytter-
ligare, och blev då näst intill en tredjedel av smartblind-skyltens djup. Chassits övre och 
undre profiler gjordes symmetriska, likaså de båda kortsidorna På detta sätt kunde ing-
en felmontering ske och montören skulle inte behöva lägga tid på att undersöka om den 
tagit rätt del. Det bidrog också till att dra ner på antalet olika komponenter i enlighet 
med riktlinjerna för DFA och DFE.  
 
Kortsidorna på chassit är anpassade för att både glaset och bakluckan ska kunna passas 
in (se Figur 39). Även den övre och undre profilen har anpassats för skyddsglas och bak-
lucka, och även för modulsystemet. Ett spår konstruerades för att fästa profilfästenas 
skruvar i, på det sättet klarar konstruktionen variationer eftersom det går att skruva 
längs med hela profilen. Om det hade gjorts skruvhål hade inga variationer i konstrukt-
ionen kunnat tillåtas. 
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Figur 39. Chassits kortsideprofil. 

Carry overs utnyttjades på chassiprofilerna för överföring av bussfästen och kabelin-
gång. Fästpunkterna togs från smartblindskyltarna för att skylten skulle passa in i de 
befintliga fästena medan kabelingången togs från en annan LED-skylt. Kabelingången 
placerades ovanpå chassit på samma sida som det var placerat på smartblindskylten. På 
det sättet skulle inte kablarna behöva dras om vid inmontering i buss. Kabelingången 
innebar en efterbearbetning av de övre chassiprofilerna och att den övre och undre pro-
filen inte var helt symmetriska. Kabelingången var dock en nödvändig funktion som 
skulle kräva en bearbetning var den än placerades. Vid intervjuerna med en reparatör 
hade det framkommit att det hade varit smidigt att komma åt kablarna bakifrån, detta 
var dock inte möjligt eftersom de då hade behövt dras genom bakluckan och försvårat 
elimineringen av denna. 

5.3.2 Täckplåtarna 
Täckplåtarna är som tidigare konstruerade för att på chassits ena kortsida ge plats åt de 
tre styrkort som behövs och för att på den andra sidan täcka den profil som inte blir 
täckt av matriskorten (se Figur 40). De har olika storlek vilket gör att skylten inte blir 
helt symmetrisk, detta ansågs dock vara godtagbart eftersom det prioriterades att be-
hålla så mycket av den läsbara ytan som möjligt för att inte göra den mindre i jämförelse 
med smartblind-skyltens yta. 
 

 
Figur 40. Insidan på destinationsskylten med täckplåtar. 
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5.3.3 Bakluckan 
Bakluckan ändrades om från de från början tänkta snäppfästena till en plåt med bock-
ade kanter. Luckan hålls uppe genom att kanterna går in i spår på den övre och nedre 
chassiprofilen och pressas fast (Figur 41). Genom att låsa bakluckan på kortsidorna ge-
nom att sätta en skruv på varje sida ska den sitta extra säkert och stå emot vibrationer-
na (se Figur 42). 
 

 
Figur 41. Inmonterad baklucka. 

 
Figur 42. Baksidan på destinationsskylten. 

5.3.4 Skyddsglas 
Framför modulerna placerades ett tonat plexiglas för att skydda dem och motverka sol-
ljuset (se Figur 43). Genom att använda plexiglas istället för glas skulle konstruktionen 
få en reducerad vikt. 
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Figur 43. Framsidan på destinationsskylten med skyddsglas 
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6 Diskussion och slutsatser 
Under förstudien utfördes det intervjuer med tre montörer, en reparatör, en konstruk-
tör, eftermarknadsansvarig och produktionschefen samt att det fanns mejlkontakt med 
en kontaktperson i London. En observation utfördes under en och en halv timme då det 
var väldigt hög produktivitet i fabriken. Om fler intervjuer och observationer hade gjorts 
hade det kunnat framkomma mer information. Dock kändes det som att det inte fram-
kom någon ny information under intervjuerna med olika personer och att den informat-
ion som fanns räckte för att förstå hur skylten behövde utformas för att tillgodose både 
montörers och reparatörers behov. Arbetsprocessen i fabriken är repeterande vilket gör 
att den tid som lades på observationer räcker för att förstå hur arbetet går till. Hade fler 
observationer utförts hade det kunnat framkomma mer information och fler problem 
som kan uppstå under monteringen hade kunnat upptäckas. 
 
Idégenereringen skedde endast med studenter från Designingenjörsprogrammet och 
Maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde. Hade det idégenererats med mon-
törer och reparatörer hade det kunnat tillföra någonting nytt. Dock framkom det vid 
intervjuerna att montörerna var väldigt nöjda över den nuvarande arbetsprocessen och 
så insatta i sitt arbete att de inte riktigt kunde se hur en annan typ av lösning skulle 
kunna se ut. En idé hade kunnat vara att idégenerera med montörer från ett annat före-
tag som inte var så insatta i arbetet. Dock hade det nog varit svårare att få dem att av-
sätta tid till det då arbetet inte hade gynnat dem. Idégenereringen hade även kunnat ske 
tillsammans med konstruktörer på företaget, men då fanns risken att fastna i deras re-
dan befintliga sätt att tänka och lösningar hade kunnat missas. Kunskap från dem tillva-
ratogs ändå genom att diskutera koncept med dem och prata med dem angående deras 
existerande produkter.  
 
Genom att använda olika typer av idégenereringsmetoder kunde många olika idéer 
frambringas och utvecklas. Det användes tre olika typer av brainstorming för att få ett 
stort antal idéer från start, vilket det också gjorde. Dock kanske en av de metoderna 
hade kunnat ersättas med en annan metod med samma syfte. Genom att arbeta med set 
based concurrent engineering i en varierat divergent/konvergent process drevs alla 
fungerande koncept framåt och det undveks att välja ett ej fungerande koncept framför 
ett fungerande. Genom att sålla bland koncepten ofta och ta bort de som inte fungerade 
kunde processen snabbt drivas framåt. 
 
Utvärdering av koncept skedde endast tillsammans med konstruktörer på företaget. Om 
även montörer och reparatörer tagits med i processen hade det kunnat framkomma 
synpunkter på hur väl koncepten skulle fungera för dem. Tester med fullskaliga mo-
deller av montörer och reparatörer hade kunnat utföras för att se hur bra lösningen 
fungerar i praktiken. Små tester utfördes med mockup-modellerna men aldrig i samar-
bete med de faktiska användarna av lösningen. Att utföra tester tillsammans med per-
soner som har erfarenhet av arbetet skulle kunna tillföra nya åsikter och idéer till opti-
mering av koncepten eller för att lättare se om ett koncept inte fungerar alls.  
 
Eftersom konceptvalet gjordes med väldigt små marginaler skulle de andra två koncep-
ten kunna ses som likvärdiga. Användartesterna tydde dock på att det var koncept 4 
som var det bästa men för att få ett säkrare resultat bör användartester med riktiga 
montörer göras i stället för med studenter. Montörerna som har kunskapen om hur 
monteringsarbete fungerar kan lättare se för- och nackdelar med koncept. Dock fanns 
det även en fördel med att utföra användartesterna med studenter eftersom de inte var 
inte var insatta i hur arbete fungerade och då kunde ha ett friare tankesätt. Även matris-
utvärderingarna skulle kunna göras tillsammans med montörer. 
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Genom användningen av modeller kunde kunskap om de olika koncepten ernås trots att 
modellerna var i fel material och hade dålig precision. Tack vare modellerna kunde pro-
jektet snabbt föras framåt och de olika koncepten förbättras. På grund av den dåliga 
precisionen även på de utskrivna modellerna kan det vibrationstest som utfördes på 
modellerna inte ses som ett fullt tillförlitligt test. Utformningen på testet gör också att 
det inte kan ses som tillförlitligt. Testet tillförde dock vetskap om att utformningen på 
modulerna klarade av att hållas på plats trots vibrationer. 
 
Den ursprungligt tänkta vibrationssimuleringen gick inte att utföra eftersom den pro-
gramvara som fanns att tillgå inte klarade av den. Den simulering som ändå utfördes 
visade att dock att konceptens egenfrekvens såg bra ut i förhållande till vad de kunde 
utsättas för i en buss. För att se om skylten är rätt dimensionerad behövs dock vidare 
tester utföras. 
 
Under projektet låg störst fokus på att konceptet skulle vara användarvänligt, väl anpas-
sad för montering och demontering och klara vibrationer. På grund av begränsad tid har 
därför inte gjorts någon omfattande undersökning vad gäller material och optimering av 
utformningen för att passa produktion. Det gjordes en viss litteraturstudie gällande 
material och det hittades ett material som var väl lämpad för produkten men det är möj-
ligt att det finns material som är ännu bättre lämpade. Det försökte läggas viss tanke på 
utformningen av moduler och profiler för att det skulle vara anpassat för tillverkning, 
speciellt profilerna försökte göras så anpassade för strängpressning som möjligt. Modul-
fästena är dock något som säkert kunde undersökas noggrannare.  
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7 Rekommendationer 
Vid fortsatt arbete med den moduluppbyggda destinationsskylten rekommenderas föl-
jande: 
 

 Fler och noggrannare vibrationssimulationer enligt företagets specifikationer då 
detta var alltför komplicerade och krävande analyser för den mjukvara som 
fanns att tillgå. 

 Tester med fullskaliga modeller av montörer och reparatörer bör också utföras 
för att se hur bra lösningen fungerar i praktiken och om konceptet behöver op-
timeras. 

 Mer omfattande undersökning av material och tillverkningsanpassning av mo-
dulutformning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Montering 
Hur känns det att montera ihop skylten? Går arbetet lätt och smidigt?  
Finns det något moment som är extra enkelt och smidigt? 
Finns det några svårare monteringsmoment? 
Finns det några moment som kan förbättras? 
Vilka moment går man igenom vid varje montage? 
Behöver det användas verktyg? (I så fall vilka, när och hur ofta?) 
Om du fritt får föreställa dig en lösning på vår produkt som ska vara anpassad för lätt 
montering, hur skulle den se ut/fungera? 
 
Installation 
Hur går det till? 
Hur känns det? Går arbetet lätt och smidigt?  
Finns det några svårare moment? 
Finns det något som kan förbättras? 
Behöver det användas verktyg? (I så fall vilka, när och hur ofta?) 
Finns det skillnader mellan olika typer av skyltar? Finns det något 
 som du lägger märke till lite extra mycket? 
 
Reparation 
Hur går det till? På plats eller tas den ut ur bussen? 
 När tas den ut ur bussen, vid hållplats eller vid garaget? 
Hur känns det? Går arbetet lätt och smidigt?  
Finns det några svårare moment? 
Finns det några moment som kan förbättras? 
Behöver det användas verktyg? (I så fall vilka, när och hur ofta?) 
Finns det skillnader mellan olika typer av skyltar? Finns det något  
som du lägger märke till lite extra mycket? 
Vilka egenskaper ska en produkt som ska vara anpassad för lätt montering ha? 
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Bilaga 2 - Personas och scenarion 
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Bilaga 3 - FMEA 
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Bilaga 4 - Slutgiltig kravspecifikation 

Kravspecifikation för moduluppbygd destinationsskylt 

2015-05-07 

Förändring Nr. Krav enhet värde K/Ö Vikt Kommentar 

  
20.  Destinationsskylt ska inneha samma 

fästhål som idag 
binärt Ja K  M6x1 - 6H 

  
21.  Fästpunkter anpassade efter fästen i 

buss. 
binärt Ja K    

  

22.  Destinationsskylt ska inneha kabelför-
skruvning som är densamma som i 
dagens skyltar. 

binärt Ja K   M16, M25 

  23.  Yttre skyltmått - bredd mm 1340 K   RB32201190-06 

  24.  Yttre skyltmått - höjd mm 380 K   RB32201190-06 

  25.  Yttre skyltmått - djup mm 40 K  RB32201190-06 

  26.  Minsta storlek på komponenter mm 2 Ö 0,10  DFA 

  27.  Avstånd mellan LED-dioder mm 1,5 K    

  28.  Maximal vikt på destinationsskylten kg 9 Ö 0,14  DFX, Mobitec 

  

29.  Destinationsskylt ska inneha plats för 3 
st styrkort 

mm 70*100, 
100*100, 
152*80 

K    

  30.  Plats för ljussensor mm  15 K   bredd 

  31.  Storlek på moduler (höjd, bredd) mm 99*99 K   33 pixlar 

  
32.  Minsta utrymme för kablar mellan 

kretskort och bakstycke 
mm 10 K    

 

33.  Skylten ska inte ha en dyrare produkt-
ionskostnad i fabrik än smartblindskyl-
ten den ska ersätta 

binärt Ja Ö 0,13 Monteringstid 
och inköp 
material 

2015-04-27 
34.  Destinationsskyltet skall ha en egen-

frekvens som inte skapar sjävsväng-
ningar i systemet. 

binärt Ja K   ENV-11 

 
35.  Matriskorten ska sitta fast i modulsys-

tet och hindras från rörelse 
Binärt Ja K 

  

  
36.  Destinationsskylten skall inneha skydd 

framför moduler 
binärt Ja K    

2015-04-07 37.  Maximal monteringstid för destinat-
ionsskylt i fabrik. 

min 60 K   240 kr/h 

2015-04-07 38.  Önskad maximal monteringstid för 
destinationsskylt i fabrik. 

min 30 Ö 0,12  

  

39.  Maximalt antal moment för att repara-
tör ska nå styrkort 

st  5 Ö 0,09  5 st moment 
för att nå styr-
kort på lucka i 
dagens LED-
skyltar 

2015-03-27 40.  Endast aktuell modul behöver lossas 
från modulsystem vid utbyte. 

Binärt Ja K   

2015-03-25 41.  Modulerna ska monteras och demon-
teras bakifrån 

Binärt Ja K  DFX 
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2015-03-25 42.  Fästen integrerade i delen Binärt Ja Ö 0,05 DFX 

2015-03-25 43.  Samhöriga delar monterade i samma 
riktning 

Binärt Ja Ö 0,05 DFX 

2015-03-25 44.  Modulerna ska vara tydligt assymet-
riska 

Binärt Ja K  DFX 

2015-03-25 45.  Korrekt montering direkt indikerad Binärt Ja Ö 0,09 DFX 

2015-03-25 46.  Sammanfogningar och fästen synliga 
och lättåtkomliga 

Binärt Ja Ö 0,09 DFX 

2015-03-25 47.  Sammanfogningar lätta att demontera Binärt Ja Ö 0,10 DFX 

2015-03-25 48.  Minimera variationen av sammanfog-
ningsdelar 

Binärt Ja Ö 0,04 DFX 

 


