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Sammanfattning 
Norden Machinery AB i Kalmar är idag en ledande leverantör inom högpresterande tubfyllings-

system. Dessa är mestadels automatiska, men när det gäller förpackning finns det några 

arbetsmoment som utförs manuellt. Detta gör att de ergonomiska aspekterna kring dessa 

arbetsmoment måste prioriteras högt. I den nuvarande situationen utgör panelarmen som håller 

fast maskinens kontrollpanel ett ergonomiskt problem då den varken går att höja eller sänka. 

 

Syftet med projektet är att tillsammans med Norden utveckla en ergonomisk och användarvänlig 

lösning gällande panelarmen vid tubfyllningsmaskinerna. Frågeställningen behandlar hur detta 

görs genom att integrera design för ergonomi, flexibilitet och moduläritet i designprocessen. För 

att uppfylla syftet och frågeställningen med arbetet användes den grundläggande produkt-

utvecklingsprocessen som Ulrich och Eppinger (2012) har tagit fram. Processen utgår från en 

förstudie där kraven på produkten sammanställs i en kravspecifikation och att designproblemet 

delas upp i mindre delproblem. Med detta som grund genereras koncept som därefter utvärderas 

mot kravspecifikationen vilket slutligen resulterar i att ett koncept väljs ut för vidareutveckling. 

Till dessa steg har teori och verktyg kring ergonomi, flexibilitet och moduläritet implementerats.  

 

Den slutgiltiga lösningen utgörs av modulära komponenter och är betydligt mer ergonomisk och 

användarvänlig än Nordens nuvarande konstruktion. Lyftanordningen består av en parallellogram 

och en gasfjäder omslutna av ett par balkar. Detta ger den lyftfunktion som krävs för att 

konstruktionen ska kunna hålla skärmen på plats och dessutom erbjuda höj- och sänkbarhet. Båda 

fästena gjordes i princip identiska och baserades på fästena hos Nordens nuvarande lösning. På så 

sätt behöver inga nya fästpunkter konstrueras och kostnaden kan hållas nere. Överlag förväntas 

konstruktionen uppnå de förväntningar och mål som både vi och Norden har. 

 

Den ergonomiska designaspekten passade bäst in vid förstudien, vilket beror mycket på att teorin 

kring ergonomi har sin grund i de regler, riktlinjer och mål som berör slutprodukten. Moduläriteten 

bidrog till att mer detaljerade koncept kunde skapas tack vare problem-uppdelningen. 

Flexibiliteten var inte fullt lika användbar men gav bra understöd till moduläriteten under 

processens gång. Huvudsaken är att vid en implementering likt denna ta hänsyn till eventuella 

kompromisser som kan behöva göras, och att alltid ha slutmålet med  

projektet i åtanke. 
 
Nyckelord: Ergonomi, Produktutvecklingsprocess, Användarvänlig, Skärmupphängning    
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Summary 
Norden Machinery AB in Kalmar is today a leading supplier of high performance tubing systems. 

These are mostly automated, but in the case of packaging, there are some operations that are 

performed manually. This means that the ergonomic aspects of these operations must be given 

high priority. In the present situation, the panel arm that holds the machine's control panel 

constitutes an ergonomic problem as it cannot be raised or lowered. 

 

The purpose of the project is to develop an ergonomic and user-friendly solution for the panel arm 

at the tube filling machines together with Norden. The thesis question addresses how this is done 

by integrating design for ergonomics, flexibility and modularity in the design process. In order to 

fulfil the thesis question and the purpose of the work, the generic product development process 

developed by Ulrich and Eppinger (2012) was used. The process is based on a preliminary study 

where the needs and requirements of the product are compiled in a requirement specification, and 

where the design problem is divided into sub-problems. With this in mind, it is possible to generate 

concepts. These are then evaluated against the specification which results in a concept being 

chosen for further development. During this process, theory regarding ergonomics, flexibility and 

modularity have been implemented. 

 

The final solution consists of modular components and is considerably more ergonomic and user-

friendly than Norden’s current design. The lifting device consists of a parallelogram and a gas 

spring enclosed by a pair of beams. This provides the lifting function required for the design to 

keep the screen in place and offer raising and lowering possibilities. The screen- and machine 

attachment were based on Norden’s current design. This means that there is no need to construct 

new attachment points and the cost can be kept down. Overall, the design is expected to achieve 

the expectations and goals that both we and Norden have. 

 

Design for ergonomics were best suited for implementation at the preliminary study, since it is 

based on the rules, guidelines and goals that concern the final product. Modularity contributed to 

the creation of more detailed concepts due to the sub-problems. Flexibility was not quite as useful 

but gave good support to modularity during the process. The main thing is to consider any 

compromises that may need to be made in an implementation like this, and to always have the 

final goal of the project in mind.  

 
Keyword: Ergonomic, Product development process, User-friendly, Monitor suspension   
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1. INLEDNING  

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle är det vanligt med manuellt arbete vid olika stationer kring ett löpande 

band. Exempelvis kan det handla om förpackning av varor, montering av olika komponenter 

eller helt enkelt kontrollera kvalitén så att produkten fungerar korrekt. Denna typen av arbete 

existerar i alla möjliga delar av världen och utförs av många olika typer av personer. 

Arbetsdagarna kan bli långa och arbetsuppgifterna monotona, vilket bidrar till att stort fokus 

behöver läggas på den ergonomiska utformningen av arbetets olika delar. Med en korrekt 

ergonomisk design kan skaderisken och risk för överansträngning effektivt minimeras, vilket i 

sin tur ökar produktiviteten för hela företaget. Vid dessa stationer är det vanligt att tillgång 

behöver finnas till en kontrollpanel. Att kunna avläsa och ta in information från 

kontrollpanelen ur en ergonomisk arbetsposition är därför väldigt viktigt. Denna rapport 

behandlar därmed hur ett monteringssystem för kontrollpaneler till Norden Machinery AB:s 

tubfyllningsmaskiner kan utvecklas och implementeras ur ett ergonomiskt och 

användarvänligt perspektiv. 

1.2 Bakgrund 

Norden Machinery AB är idag en ledande leverantör inom högpresterande tubfyllingssystem. 

Dessa täcker många olika hastigheter och applikationer inom områden som läkemedel, 

kosmetika, tandkräm och mat. Tubfyllningssystemen är mestadels automatiska, men när det 

gäller förpackning finns det några arbetsmoment som utförs manuellt av maskinens 

operatörer. Arbetsdagarna vid maskinen kan vara långa och arbetet kan bli monotont. Detta 

gör att de ergonomiska aspekterna kring utformningen av denna utrustning måste prioriteras 

högt. Om det finns en del av maskinen som inte uppfyller de ergonomiska krav som ställs kan 

det uppstå problem för operatören i form av olika typer av skador. I den nuvarande 

situationen utgör panelarmen som håller fast maskinens kontrollpanel ett sådant problem då 

den varken går att höja eller sänka. Eftersom Norden levererar sina maskiner till många olika 

ställen i världen, kommer de ergonomiska kraven och aspekterna att variera från plats till 

plats. Därför är det mycket viktigt att hitta en lösning som uppfyller kraven för alla 

inblandade. 
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Figur 1.1. Nordens nuvarande lösning, den är statisk och saknar möjlighet för höjning 

och sänkning. 

 

 
Figur 1.2. Nordens nuvarande lösning inklusive maskin och band. 

1.3 Syfte  

Syftet med projektet är att utveckla en ergonomisk och användarvänlig lösning som ger lätt 

tillgång till kontrollpanelen för tubfyllningsmaskiner. Detta görs genom att integrera design 

för ergonomi, flexibilitet och moduläritet i designprocessen. På så vis kan ett antal olika 

koncept tas fram, där det mest lovande väljs ut och vidareutvecklas. För Norden bidrar detta 

arbete till ett nytt, mer användarvänligt och ergonomiskt anpassat lösningsförslag på 

problemet till deras maskiner. Lösningsförslaget kan sedan ligga till grund för ytterligare 

vidareutveckling och anpassad implementering vid deras maskiner. Kunskapen som erhålls 

kan även återanvändas i eventuella framtida utvecklingsprojekt, vilket ytterligare främjar 

effektiviteten hos Norden och andra som vill ta del av kunskapen. 
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1.4 Avgränsning 

De avgränsningar som har gjorts är att lösningen endast avser Norden Machinery AB:s 

tubfyllningsmaskiner. Vid utformning och dimensionering utgår vi från den tyngsta 

kontrollpanelen för att kunna skapa en konstruktion som även kan anpassas för de mindre 

kontrollpanelerna. För att lösningen ska kunna bli attraktiv att implementera krävs det att den 

är rimlig ur ett kostnadsperspektiv. Detta innebär att kostnaden för den nya lösningen bör vara 

liknande Nordens nuvarande lösning. Andra begränsningar som finns är att det saknas tillgång 

till de primära användarna av produkten, vilket gör att kravspecifikationen begränsas till de 

krav som Norden ställer. Begränsningar gällande etiska aspekter handlar framförallt kring 

handikappanpassning av produkten. Detta kommer inte att tas hänsyn till framförallt då de 

andra arbetsuppgifterna vid maskinen inte är lämpade för handikappade individer. 

1.5 Frågeställning och tekniskt problem 

På de flesta av Norden Machinery AB:s tubfyllningsmaskiner är kontrollpanelen monterad på 

en vridbar axel vilket gör att operatören kan komma åt panelen från olika positioner och 

vinklar. Det är emellertid inte möjligt att justera höjden på den vridbara axeln vilket är 

problematisk med avseende på operatörens ergonomiska situation. En ny lösning som ökar 

tillgängligheten på kontrollpanelen är därför önskvärd. Detta bidrar till att operatören kan 

utföra sitt arbete utan att behöva oroa sig för överansträngning och problem med skador. 
 
Den problemformulering vi därför har valt att utgå från lyder: 

Hur kan man eliminera de ergonomiproblem som finns vid användning av dagens 

kontrollpaneler till tubfyllningsmaskiner där man samtidigt tar hänsyn till flexibilitet och 

moduläritet?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

Arbetet som planeras att utföras under detta projekt har som syfte att både ta fram ett 

lösningsförslag på problemet beskrivet i kapitel 1.2 samtidigt som 

produktutvecklingsprocessen ska bygga på ergonomiska, modulära och flexibla aspekter. 

Valet av de olika aspekterna har sin grund i att målet med produktutvecklingen är att uppnå en 

mer ergonomisk produkt som behöver vara flexibel och lätt att byta ut och förändra.  

  

Teorin för arbetet har valts med hopp om att kunna uppfylla dessa mål och därmed uppnå de 

förbättrade arbetsförhållandena som eftersträvas med produkten. Nedan följer en genomgång 

av de olika teoretiska aspekterna tillsammans med vad som är viktigt att ta hänsyn till för att 

verkligen uppfylla respektive aspekt. 

2.1 Design för ergonomi 

En grundläggande förutsättning för att få använda en produkt på en arbetsplats är att den 

uppfyller de krav som ställs på ergonomin. Detta är viktigt eftersom både hälsan och 

säkerheten blir påverkad om en produkt inte uppfyller dessa krav.  

 

Det är inte alltid särskilt lätt att se om en produkt har designats ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Pheasant (2003) nämner ett antal frågor man kan ställa sig för att ta reda på hur ergonomisk 

en produkt är, både som privatperson och produktdesigner. Dessa lyder enligt följande: 

 

• Passar den bra för din kroppsstorlek eller kan den göras bättre? 

• Kan man se och höra allt som behövs? 

• Är det svårt att få produkten att göra fel? 

• Är den alltid behaglig att använda, eller bara till en början? 

• Är den lätt att använda eller kan det förbättras? 

• Är den lätt att lära sig använda? 

• Är den lätt att underhålla och rengöra? 

• Känns det bra att använda produkten?    

 

Är svaret positivt på majoriteten av dessa frågor har produkten förmodligen designats utifrån 

ett ergonomiskt perspektiv. Gemensamt för dessa frågor är att de grundar sig i hur lätt och 
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behagligt det blir för slutkunden att använda produkten. Merparten av dessa frågor kommer 

att ligga till grund för den ergonomiska aspekten genom detta arbetes gång, då det skapar en 

bra bas att alltid titta tillbaka till. 

 

2.1.1 Generella riktlinjer vid design för ergonomi 
För att lyckas med en ergonomisk design krävs det att man skapar en noggrann översikt kring 

den metod man planerar att använda. Det svåra ligger i att integrera det ergonomiska synsättet 

tillsammans med designen av konstruktionen. Marmaras och Nathanael (2012) samt Bridger 

(2003) nämner sina synpunkter i ämnet och tillsammans utgör dessa ett antal olika riktlinjer 

kring ergonomi som kan integreras i produktutvecklingsprocessens olika steg för att uppnå 

den ergonomiska designen som eftersträvas. 

 

1. Formulera systemets mål/bestämma specifika designmål 

När en ny produkt ska tas fram är det viktigt att man identifierar de olika begränsningar och 

krav som ställs på både produkten och arbetsplatsen. Dessa kan exempelvis vara:  

 

• Krav från intressenter/användare. 

• Krav på hur den behöver vara utformad för att kunna klara av arbetsplatsen. 

• Ergonomiska krav för att undvika eventuella hälsoproblem. 

• Följa de regelverk som finns. 

 

Generellt innebär detta att en kravspecifikation skapas där man behandlar vad som krävs av 

den nya produkten. För att samla den information som behövs för att upprätta 

kravspecifikationen kan följande metoder användas:  

 

• Intervjuer av lämpliga personer som jobbar inom området eller använder sig utav 

den befintliga produkten. 

• Observationer och analyser av liknande produkter. 

• Kolla på specifika konstruktionsstandarder. 

• Brainstormingstillfällen. 

• Enkätundersökningar. 

• Marknadsundersökningar. 
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En viktig princip är att inte enbart överlåta kravspecifikationen till den tekniska personalen, 

utan att även inkludera användare av produkten och eventuella operatörer. På så sätt fås en 

bredare överblick kring de krav som ställs och risken minskar att viktig information missas. 

Dessutom, genom att ta med vad användaren av produkten tycker skapar man ett ergonomiskt 

tänk redan från början, framförallt i ett arbete likt det som vi planerar att utföra.  

 

2. Analysera och identifiera funktioner och användarbehov 

För att uppfylla de krav och mål som sätts upp är det viktigt att definiera produktens 

funktioner. Genom att ta reda på samtliga behov som de framtida användarna har på 

produkten kan central information samlas in kring produktens funktioner. Här går det att 

använda några av de metoder som nämndes i föregående steg. Med denna information kan 

relativt abstrakta beskrivningar göras av funktionerna vilket bidrar till att ett större utbud av 

lösningsförslag kan användas då de inte blir begränsade av specifika metodval. Funktionerna 

kan sedan grupperas utefter följande kriterier: 

 

• Måste utföras av maskin eftersom det är omöjligt/oacceptabelt för en människa. 

• Måste utföras av en människa eftersom det saknas tillgång till en duglig maskin eller 

att funktionen inte är lämplig för en maskin. 

• Kan utföras av både människa och maskin. 

 

Genom att fokusera på den mänskliga delen kan den ergonomiska aspekten vävas in. När en 

produkt designas är det av stor betydelse att ta hänsyn till säkerheten samt den psykologiska 

delen som uppstår när produkten används. Att lägga för många funktioner på operatören kan 

skapa en stressfylld arbetsmiljö vilket bör undvikas. Hänsyn bör även tas till olika typer av 

användare som till exempel kön, ålder, särskilda funktionshinder, tidigare erfarenheter och 

arbetsmetoder. Detta planerar vi att göra genom att ta del av antropometrisk information kring 

den målgrupp som använder produkten. Det finns inte heller möjlighet att göra produkten 

automatisk, vilket gör att det största fokuset ligger på personalen som använder produkten. 

 

3. Konceptdesign/Prototypdesign 

Med de två föregående stegen som grund är det möjligt att inleda konceptgenereringsfasen. 

Fokus ligger på att ta fram koncept vilka uppfyller de krav och funktioner som sammanställts 

med fokus på den ergonomiska aspekten. Eftersom det kan vara svårt att ta fram lösningar 
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som uppfyller samtliga mål så är det smart att ranka de olika målen för att veta vilka som är 

viktiga samt mindre viktiga. 

 

Koncepten som tas fram behöver vara tillräckligt utförliga att de beskriver hur produktens 

olika komponenter samspelar med varandra samt människans roll gentemot produkten. 

För att skapa en ergonomisk design är det viktigt att ta extra hänsyn till följande punkter: 

 

• Design för olika storlekar på användare.  

• Design för användarvänlighet. 

• Design för visuell information. 

• Sätta in justerbarhet i produkten för att fler ska kunna använda den. 

• Vilken arbetsställning användaren/operatören kommer att ha (sittandes/ståendes). 

 

Här kan det även vara en god idé att integrera användarens/operatörens tankar och åsikter i 

processen för att lättare upptäcka förbättringsmöjligheter hos koncepten. Dessutom är det 

viktigt i denna fas att ta reda på om det finns eventuella underhåll som behöver göras på 

produkten, och i så fall hur detta skall gå till. Slutligen är det väldigt bra att kolla igenom 

redan befintliga lösningar inom området för att antingen bygga vidare på eller få nya idéer. 

Däremot ska dessa befintliga idéer granskas noga eftersom det finns risk att många befintliga 

lösningar bortser från ergonomiska aspekter. Punkterna som nämns baseras på frågorna i steg 

1 och kommer att likt dem ligga till grund i denna del av processen under arbetets gång. 

 

4. Detaljerad design/Utvärdering av prototyp 

Under produktutvecklingsprocessens gång kan det vara en god idé att tänka på hur operatören 

kommer att arbeta och fungera i samspel med produkten. Detta samspel utgörs främst av de 

ergonomiska aspekter som tidigare har definierats. Genom att integrera dessa med själva 

produkten kan både produkten och arbetsförhållanden för operatören förbättras. Därför är det 

viktigt att försöka skapa ett system som tar hänsyn till detta ur ett ergonomiskt perspektiv. Det 

går sedan att utforma prototyper av de lösningar som bäst uppfyller de uppsatta teoretiska 

kraven. En noga utvärdering krävs därefter för att ta reda på i praktiken om den utformade 

prototypen uppnår de ergonomiska mål som satts upp för produkten. För att få en så bra 

bedömning som möjligt är det gynnsamt att även göra en analytisk undersökning. Det 

viktigaste är att det analytiska och praktiska görs så nära slutperspektivet som möjligt. Både 

vad som nämns under föregående steg och detta steg kommer att tas hänsyn till vid 
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utvärderingen av det utvalda konceptet för att på så sätt verkligen uppnå en ergonomisk 

detaljerad design. 

 

5. Utvärdering och förbättring av den slutgiltiga designen 

Det är inte helt ovanligt att det uppstår tillfälliga problem när en ny produkt installeras. Därför 

kan det vara bra att lämna ett litet mellanrum mellan den slutgiltiga utvärderingen och 

installationen så att dessa tillfälliga problem kan åtgärdas. För att verkligen vara säker på att 

produkten uppfyller ergonomiska krav av hög kvalité är det möjligt att använda ISO-

standarder. Görs detta är det också viktigt att kontrollera kvaliteten på produkten genom hela 

produktutvecklingsprocessen för att inte riskera att missa någon standard. Vid behov kan små 

modifieringar göras av produkten för att ytterligare förbättra uppfyllandet av kraven. När 

produkten slutligen är färdigställd återstår det bara att göra ritningar, dokumentationer och 

eventuellt manualer för hur produkten ska användas vilket underlättar för 

användaren/operatören. Detta är något som behandlas vid ett eventuellt framtida arbete och 

som kan lämnas som rekommendation. Då vi planerar att bidra med ett lösningsförslag bör 

det sedan vara möjligt att skapa ritningar och dokumentation på produkten innan den 

installeras. 

 

Ett vanligt exempel på en produkt som ofta utformas utefter dessa riktlinjer, och som kan 

relateras till den grad av ergonomisk design som strävas efter i detta arbetet, är kontorsstolar. 

Användaren integreras i processen vilket bidrar till att användarvänligheten blir en central 

punkt i utvecklingsprocessen. Med undersökningar kring stolens målgrupper kan man lättare 

skapa en komfortabel och ergonomisk sittställning. Dessutom får förmågan att justera stolen 

stort fokus vilket bidrar till att designen blir ännu mer ergonomisk och anpassningsbar. 

Problemet med detta är att användarna ofta inte vet hur de kan justera kontorsstolen, vilket 

innebär att den ergonomiska designen inte spelar någon större roll. Därför är det viktigt att 

med enkla instruktioner effektivt förklara hur stolen fungerar. Det kan dels vara i en 

instruktionsmanual eller via en muntlig genomgång. 

 

Utöver dessa fem steg nämner Erlandson (2008) tre strategier för att ytterligare öka det 

ergonomiska tänkandet i designprocessen. Med strategierna är det möjligt att vidga den 

ergonomiska aspekten av detta arbete och samtidigt verkställa att inga viktiga punkter missas. 
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Strategi 1: Designa för att undvika ergonomiska riskfaktorer 

Här handlar det om att identifiera eventuella ergonomiska faktorer som kan utgöra risker i och 

med användandet av produkten. Dessa faktorer kan exempelvis vara upprepade arbetsrörelser, 

obekväma/statiska arbetsställningar, vibrationer eller överansträngningar. Riktlinjer finns att 

tillgå i vissa ISO- och OSHA-standarder vilket kan vara till god hjälp i produktutvecklings-

processen. Generellt kan det vara en bra utgångspunkt att alltid försöka minimera dessa 

riskfaktorer under designprocessens gång.  

 

Strategi 2: Designa efter en rad olika kroppsstorlekar och former 

Kunskapen kring antropometri har en väldigt central roll vid ergonomisk design. Framförallt 

behandlar den exempelvis hur en persons kroppsstorlek påverkar dess räckvidd genom 

jämförande mätningar av den mänskliga kroppen. Att skapa produkter med denna vetenskap 

som grund är därför väldigt viktigt ur ett ergonomiskt perspektiv.   

 

Den mänskliga fysiska förmågan är väldigt varierande, vilket är viktigt att ta hänsyn till under 

produktutvecklingsprocessen. Ett väldigt tydligt exempel på ett system som är utformat efter 

antropometri är bankomater. De är utformade för både långa och korta, underviktiga och 

överviktiga personer samt för dem som är rullstolsbundna. Man ska relativt enkelt kunna nå 

kontrollerna, se skärmen och utföra de behov man har. Denna strategi är väldigt viktig att ta 

hänsyn till, då användarna av olika produkter skiljer sig markant. 

 

Strategi 3: Designa produkter som är lätta och enkla att använda 

Den tredje strategin innebär att en produkt bör designas på ett sätt som gör den lättare att 

använda. Det innebär att krafter och moment anpassas likt de tidigare strategierna efter 

användarna och dessutom ligger inom acceptabla gränser. Till exempel bidrar en hävarm till 

att det krävs mindre kraft i ett vridmoment, vilket gör att svagare personer klarar av 

arbetsuppgiften utan att överanstränga sig. Likadant kan ett hus designas med en mer öppen 

planlösning och mindre trappor vilket gör det lättare för rullstolsbundna och äldre människor 

att ta sig runt. Strategin är också något som är viktigt att ta hänsyn till under arbetets gång då 

det också tar hänsyn till vissa etiska aspekter. 

 

2.1.2 Befolkningsvariationer och Antropometrisk data 
Vid design av en ny produkt är det viktigt att tänka på vilka användarna kommer att vara för 

att kunna ta fram ergonomiska mått. Framförallt då produkten som ska tas fram är ämnad för 
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den internationella marknaden, då användarna har olika nationaliteter och därmed varierar i 

sina kroppsstorlekar som tidigare har nämnts. För att dimensionera produkten är användandet 

av antropometrisk information väldigt värdefullt. Vet man vilka nationaliteter som kommer 

att använda produkten är det möjligt att anpassa dimensionera efter dessa befolkningar. 

Generellt sett brukar en vanlig målsättning vara att nå ca 90 % av den tänkta befolkningen 

(Bridger, 2003). Ett tydligt exempel är dimensioneringen av en dörröppning, vilken bör ha en 

minsta höjd som passar väldigt långa personer. Detta betyder att vi måste ta hänsyn till 

antropometrisk data för att kunna skapa en passande minsta höjd och högsta höjd. 

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA, 2000) genomförde en studie där de 

beskrev varierande antropometriska dimensioner hos den målgrupp som ansågs vara 

lämpligast för arbete som besättningsmedlemmar i deras rymdmoduler. Personerna i 

målgruppen antogs vara vid 40 års ålder och vid god hälsa. För att representera de extrema 

variationer som förekommer inom världsbefolkningen utgörs den genomsnittligt största 

kroppsdimensionen av en amerikansk man och den minsta av en japansk kvinna, se figur 2.1. 

Dessa målgruppsvärden kan även vara användbara i andra fall vad gäller max- och minimum-

dimensionering av arbetsplatser. 
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Figur 2.1. Antropometriska dimensioner för en amerikansk man och en japansk kvinna 

(NASA, 2000).  

 

För att identifiera avståndet mellan hjässa och ögon går det att använda värdena i figur 2.2. De 

utgörs av den generella mannen och kvinnan. Det går tydligt att se att avståndet varierar 

mellan 10– 12 𝑐𝑚 för den minsta kvinnan respektive den största mannen. 
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Figur 2.2. Antropometrisk data för ögonhöjd (Das, 2001, s.912). 

 

Den maximala räckvidd samt hållhöjd över huvudet för den minsta kvinnan är enligt Walker, 

Murphy, Vincoli och Riedel (2006, s.291) 73.5 𝑐𝑚 respektive 185.3 𝑐𝑚 vilket kan avläsas i 

figur 2.3. 

 

 
Figur 2.3. Statistiska räckvidder för olika positioner. 
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2.1.3 Riktlinjer vid stående arbete 
När ett arbete utförs stående är det viktigt att tänka på kroppshållningen som arbetaren har 

och vilka rörelser som denne utför. Det gäller både vid fysiska uppgifter som att stå och jobba 

vid ett arbetsbord, men lika väl vid visuella uppgifter som i vårt fall att jobba med en skärm. 

Genom att undvika en framåtböjd position och arbete där armarna ständigt är utsträckta från 

kroppen går det att minska den påfrestning som arbetarna utsätts för. Några vanliga problem 

som kan uppstå (Bridger, 2003; Spath, Braun and Meinken, 2012) och som är viktiga att ta 

hänsyn till under produktutvecklingsprocessen är: 

 

1. Arbete med händerna i en för hög position eller för långt från kroppen. 

2. Står för långt från arbetsytan. 

3. Arbetsytan/arbetsutrustningen är placerad i en för låg position.  

4. Arbetaren måste ständigt vrida på kroppen för att utföra arbetet istället för att stå 

med rak ryggrad och arbeta framåt.   

5. Begränsad rörelsefrihet vid arbetsutförandet. 

 

Det är därför nödvändigt att utforma en arbetsplats efter rätt dimensioner för att eliminera 

dessa problem. Detta kan man uppnå genom att tillverka produkter som går att justera men 

framförallt genom att ta hänsyn till både den minsta respektive största användargruppen. På så 

sätt kan utmattning och sträckta muskler minimeras eller till och med elimineras. Ett exempel 

på detta kan vara att den mindre användaren inte vill ha ett för högt arbetsbord samtidigt som 

den större användaren inte vill ha ett för lågt. Därför brukar man kalla detta för en två-vägs 

begränsning. En annan begränsning som finns för de olika individerna är den fysiska hälsan. 

För den svagare kan ett arbete vara tungt att utföra till skillnad för den starkare, därför krävs 

det att man även tar hänsyn till detta vid utformningen av en produkt (Pheasant, 2003). Två 

olika metoder som går att använda för att uppnå dessa syften är: 

 

• Beräkningar genom att använda antropometrisk information. 

• Computer Aided Design (CAD) vilket gör det möjligt att snabbt ändra på betydande 

parametrar för att hitta den bästa ergonomiska designen. 

 

Att kombinera dessa metoder gör det möjligt att använda riktlinjer från den antropometriska 

informationen i CAD-simuleringar (Spath et al., 2012), vilket är ett utmärkt sätt att modellera 

ergonomiska mått under en produktframtagning likt den som vi planerar att utföra.  
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Figur 2.4. Metoder för att omvandla antropometrisk information till dimensioner för 

arbetsplatsen (Spath et al., 2012, s.1659). 

 

2.1.4 Riktlinjer för synfält 
När det kommer till visuell utrustning är det viktigt att denna är placerad på ett lagom avstånd 

samtidigt som den behöver ha en bekväm höjd för att undvika förslitningsskador. Huvudets 

position har nämligen en betydande faktor för kroppshållningen, mycket beroende på vilka 

krav det finns på den visuella aspekten av arbetet. Att hålla nacken sträckt och ha blicken i en 

rak horisontell position är den position som föredras. Om ögonen behöver kolla i en vinkel 

större än 30° nedåt eller uppåt blir det dock svårt för de flesta personer att hålla nacken rak. 

Personen börjar istället att böja på huvudet vilket skapar spänningar i nacken och hållningen 

blir sämre. Skärmar som används ofta inom arbetet bör därför kunna placeras inom arbetarens 

stående synfält. Vad gäller synfältet åt sidorna är en bra riktlinje att placera skärmen inom 15° 

från synfältet rakt fram, se figur 2.5. 

 



   

15 
 

 
Figur 2.5. Rekommenderade ergonomiska synvinklar och längder (Pheasant, 2003, 

s.64; NASA, 2000).  

 

Följer man dessa riktlinjer går det att skapa ett synfält som gör det möjligt att hålla nacken 

och huvudet i en komfortabel och rak position (Bridger, 2003). Detta är viktigt att ta hänsyn 

till under produktframtagningen för att verkligen uppnå en ergonomisk design.   

 

2.2 Design för flexibilitet 
Produktutvecklingsprocessen är en process som ständigt utsätts för förändringar. Nya 

konkurrenter och den globala marknaden skapar en pressande situation där man ständigt 

måste förnya och förbättra sina produkter för att vara konkurrenskraftig. Ett sätt att ligga i 

framkanten är att integrera flexibilitet i designprocessen. På så vis blir det lättare att anpassa 

produktutvecklingsprocessen efter mål och kundkrav som ständigt förändras. Detta vill man 

helst uppnå genom att endast utföra minimala förändringar för att produkten ska uppnå de nya 

kraven. 

 

Att hålla själva produkten flexibel är också användbart, framförallt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. I och med att en produkt har en flexibel design kan det räcka med att 

ändra ett fåtal komponenter för att öka dess livslängd och på så sätt minska det eventuella 

avfall som annars skulle ha uppstått. Därför är det viktigt att tänka på hela produktens 

livscykel under designprocessen (Bischof & Blessing, 2007, 2008; Gu, Xue & Nee, 2009).  

 

2.2.1 Riktlinjer vid flexibel design 
Bischof och Blessing (2008) nämner tre olika principer som planeras att användas under 

arbetets gång för att uppnå en mer flexibel produktdesign. 
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Princip CP – Förenkla produktförändring 

Den första principen handlar om att göra själva utförandet av en produktförändring så enkelt 

som möjligt. Detta är viktigt eftersom kraven för en produkt oftast förändras med tiden vilket 

resulterar till att produkten behöver vara utformad på sådant vis att förändringar kan utföras 

enkelt och effektivt. Ett sätt att uppnå detta är att utvärdera den detaljerade designen mot 

kravspecifikationen och på så sätt ta reda på om det flexibla behovet måste förbättras. 

 

Princip EC – Effekter som uppstår vid förändring 

Den andra principen inom området flexibilitet handlar om att försöka minska eller till och 

med eliminera de negativa effekter som kan uppstå på vissa delar i en produkt när endast en 

liten del har förändrats. Dessa små förändringar kan orsaka att stora delar av produkten måste 

ändras eller i värsta fall att en ny design måste tas fram. Därför är det viktigt att de olika 

delarna är så lite beroende av varandra som möjligt för att de negativa effekterna på 

resterande delarna i produkten ska kunna minimeras. Detta tankesättet knyter in på det 

modulära produkttänket och kommer därför ha störst betydelse under projektets gång. 

 

Princip OC – Minska sannolikheten att förändring uppstår 

Den tredje och sista principen handlar om att minska sannolikheten för att en produkt behöver 

ändras. Detta uppnås genom att man försöker utveckla produkter som är förberedda för 

framtida förändringar samtidigt som man försöker att implementera eventuella krav som kan 

uppstå i framtiden. Detta bidrar till att tid spenderad på förändringar och kostnader kan 

minimeras under produktens livscykel samtidigt som produkten blir mer flexibel. Även denna 

princip knyter in på det modulära produkttänket, men då den behandlar framtida aspekter på 

produktförändring blir det svårt i detta arbete att behandla principen i den grad som behövs. I 

den grad det är möjligt kommer också hänsyn att tas till framtida förändringar. 

 

För att illustrera dessa principer och hur de samspelar med de 24 riktlinjer som Bischof och 

Blessing (2008) beskriver, har de tagit fram exempel på en icke-flexibel samt en flexibel 

version av samma produkt vilket kan observeras i Bilaga A. Gu, Xue och Nee (2009) stärker 

detta tillvägagångssätt genom att nämna snarlika riktlinjer vid flexibel design. Mycket fokus 

ligger bland annat på att man bör designa med produktens livscykel i åtanke samt att det ska 

vara enkelt att utföra förändringar på produkten vilket kan observeras i några av de följande 

riktlinjerna: 
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• Bestäm produktens huvudsakliga funktionskrav och eventuella sekundära 

funktionskrav. 

• Designa produkten med eventuella extra funktioner för framtida behov. 

• Använd helst redan existerande komponenter för att tillfredsställa nya funktioner. 

• Designa produkten så att det är enkelt att göra förändringar och byta komponenter. 

• Ändringar som krävs på produkten bör vara lätta att lokalisera. 

• Designa med produktens livscykel i åtanke. 

 

Dessa baktankar kommer att användas som bakomliggande teori, vilket bidrar till möjligheten 

att under produktutvecklingsprocessen alltid utvärdera om tillräcklig hänsyn har tagits till en 

flexibel design. 

 

2.3 Design för moduläritet 
Moduläritet innebär olika komponenter som tillsammans delar tekniska förbindelser för att 

kunna samspela som en enhet (Ostrosi, Stjepandic, Fokuda & Kurth, 2014). Dessa 

komponenter utformas oberoende av varandra med tanken att de sedan ska kopplas ihop med 

så få förbindelser som möjligt (Kamrani & Nasr, 2010). Några fördelar med modulär design 

(Erixon, 1996): 

 

• Genom att arbeta med modulära enheter blir det enklare att planera inför eventuella 

utvecklingar av teknologin i framtiden.  

• Det skapar en förenklad produktplanering. 

• Det går att utveckla flera moduler samtidigt vilket resulterar till minskad 

utvecklingstid för produkten. 

• Är det endast en modul som inte fungerar behöver man inte göra om hela produkten. 

• Genom att göra olika sorter av en modul kan man anpassa produkten efter olika 

marknader. 

• Det blir enklare att plocka isär och underhålla produkten. 

• Det är lättare att uppgradera enskilda moduler. 

 
Dessa punkter delar vissa likheter med flexibiliteten och visar varför ett modulärt produkttänk 

bör användas. Merparten av anledningarna kommer ligga till grund i det modulära 

produkttänket under arbetets gång.  
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Erixon (1996) beskriver metoden Modular Function Deployment (MFD) med syftet att 

underlätta designen av en produkt med hänsyn till moduläritet. I denna metod ingår fem steg 

vilket kan liknas med teorin för ergonomi som tidigare har nämnts. Detta gör det möjligt att 

enklare integrera de båda designaspekterna i samspel med varandra utan att skapa för många 

kompromisser och begränsningar. 

 

Steg 1: Quality Function Deployment (QFD) 

Det första steget lägger fokus på att effektivt kategorisera kundernas behov och sedan 

omvandla dem till krav på produkten. Ett väl beprövat exempel på hur man kan göra detta är 

enligt Erixon (1998, s.66) samt Kamrani och Nasr (2010, s.94) att använda Quality Function 

Deployment (QFD). QFD är en metod som gör det möjligt att ranka hur viktiga kundernas 

olika behov är och samtidigt koppla dem till produktens olika delar. Metoden ger även en god 

och övergripande dokumentation inför framtiden med hjälp av kvalitetshuset vilket illustreras 

i figur 2.6. QFD har även mycket gemensamt med teorin för ergonomi och flexibilitet vilket 

gör det till ett utmärkt verktyg att använda för kravspecifikationen i detta arbete. 

 

 
Figur 2.6. Beskrivning av Kvalitetshuset och dess funktioner. 

Steg 2: Tekniska lösningar 

Det andra steget handlar om att definiera huvudfunktionen som produkten ska utföra, vilket 

görs utifrån de specifikationer och krav som ställs på produkten. När huvudfunktionen är 
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fastställd delar man upp den i ett antal olika delfunktioner som ska uppfylla dessa krav. Enligt 

Kamrani och Nasr (2010) bidrar uppdelningen av huvudfunktionen till att problemet bryts ner 

till mer lätthanterliga delproblem. Erixon (1996) tillägger också att det blir enklare att skapa 

olika varianter av produkten i ett senare skede. Båda synsätten är bra att ta hänsyn till för att 

utföra en mer komplett modulär produktdesign. Genom att bryta ner produktens huvudsakliga 

funktion till delfunktioner fås en mer övergripande blick kring vad som bidrar till produktens 

prestanda. Dessa delfunktioner kopplas sedan till den delkomponent som bäst uppfyller 

funktionen. Slutligen kombineras delkomponenterna till den slutliga produkten. Figur 2.7 

belyser hur processen mellan huvudfunktionen och produkten kan se ut. 

 

 
Figur 2.7. Beskrivning av funktionsanalysens upplägg (Kamrani and Nasr, 2010, 

s.103). 

 

Tanken med verktyget är att uppnå den modulära design som eftersträvas, då det skapar en 

bra grund för ett modulärt produkttänk inför framtida steg. 

 

Steg 3: Generera koncept 

Det tredje steget går ut på att generera koncept som uppfyller de olika delfunktioner som 

tagits fram i föregående steg. På så sätt går det att skapa en modulär enhet till varje specifik 

delfunktion. Hänsyn bör tas till modulära drivpunkter som exempelvis användning av 

standardkomponenter samt att modulen bör vara lätt att montera ned och underhålla. Det är 
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också viktigt att undersöka och analysera möjligheten att integrera alla moduler till en färdig 

produkt så att inte detta blir ett problem.  

 

Steg 4: Utvärdera koncept 

De genererade koncepten som togs fram i tidigare steg ska nu utvärderas för att se om de 

uppfyller de krav som ställts. Detta görs främst med avsikt på kostnad, tid, effektivitet, 

kvalitet, flexibilitet, risk och miljö. Erixon (1998, s.78) använder sig här av en sammanställd 

enkät där de olika koncepten kan utvärderas genom att ställa frågor kring hur modulärt 

konceptet är och vad som gör det modulärt. Genom att använda denna enkät kan en överblick 

fås kring vad som är viktigt för respektive koncept ur en modulär synpunkt. 

 

 

 
Figur 2.8. Module Indication Matrix, även kallat MIM-formulär. 
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Steg 5: Förbättra varje modul 

Utefter svaren på enkäten i föregående steg är det sedan möjligt att förbättra respektive 

koncept med hjälp av olika optimeringsmetoder. Det viktiga är att fokusera på det som är 

centralt ur en modulär synpunkt för de framtagna koncepten. Ett exempel kan vara att en 

modul som har tagits fram ur en underhållningssynpunkt bör utformas för att göra 

nedmontering enklare. Detta tankesätt bör kunna användas gemensamt med ergonomin så 

länge hänsyn tas till eventuella kompromisser som kan uppstå. Det är därför viktigt att skapa 

en balans. 

 

2.4 Produktutvecklingsprocessen 
Enligt Ulrich och Eppinger (2012) består den generella produktutvecklingsprocessen av sex 

steg, eller så kallade faser. Processen inleds med att en planering utförs och avslutas när den 

färdiga produkten lanseras.  

 

Grunden bygger på att en mängd olika koncept skapas. Dessa koncept sållas sedan ned och 

förbättras tills bara ett produktkoncept återstår vilket tillförlitligt kan produceras med det 

tänkta produktionssystemet. Fördelarna som Ulrich och Eppinger (2012) nämner med en 

bestämd och utvecklad produktutvecklingsprocess är framförallt att: 

 

• Det blir enklare att implementera kvalitetskontroller. 

• Det skapar koordination mellan deltagarna i processen. 

• Det blir lättare att identifiera eventuella problem som uppstår. 

• Det skapar ständig förbättring för företaget och produkten. 

 

Det som gör att denna process passar syftet med detta arbete är att den både är generell och 

ger goda möjligheter för variation och anpassning beroende på vad produkten ska uppnå. 

Detta gör det möjligt att effektivt integrera de tidigare nämnda designaspekterna. 
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Figur 2.9. Illustration av produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 

14). 
 

Fas 1: Planering 

Innan själva projektet tar fart inleds den förberedande planeringen. Den består av att företaget 

identifierar de möjligheter som finns för att utveckla en ny produkt, exempelvis kan 

möjligheter uppstå från utveckling av ny teknik. Förhoppningsvis bidrar detta steget till att en 

projektmålsbeskrivning upprättas. Den bör inkludera produktens tänkta marknad, företagets 

mål med produkten samt eventuella antaganden och begränsningar. Utförs detta korrekt 

skapas en bra grund för den kommande produktutvecklingsprocessen. 

 

Fas 2: Konceptutveckling 

När målet med projektet och produkten har beskrivits inleds konceptutvecklingsfasen. Det är 

denna del Ulrich och Eppinger (2012) lägger störst fokus på. Fasen i sig kan ses som en egen 

process som har sin utgång i identifieringen av kundbehov och följer ett antal steg vilka 

resulterar i att ett koncept väljs ut för vidareutveckling. 

 

• Identifiering av kundbehov 

Syftet med att identifiera kundbehoven är framförallt att produktutvecklarna ska 

förstå vad som är viktigt för kunden. Genom att notera och ranka det som kunden 

anser vara viktigast för produkten blir det enklare att skapa en bra teknisk 

specifikation i nästkommande steg.  
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• Sätta upp kravspecifikation 

Kravspecifikationen sätts upp med mål om att omvandla de tidigare framtagna 

kundbehoven till tekniska krav för produkten. Detta görs tidigt i processen för att 

sätta metriska värden som produkten bör eller måste uppfylla. På så sätt kan de 

senare framtagna koncepten utvärderas gentemot dessa krav. 

 

• Konceptgenerering 

Utförandet av konceptgenereringen görs med anledningen av att ta fram 

produktkoncept som uppfyller kundkraven. För bästa resultat bör den innehålla 

externa sökningar, kreativa lösningar samt utforskning av diverse befintliga 

lösningar. De generade koncepten bör uppgå till runt 10 till 20 stycken där samtliga 

koncept beskrivs med en skiss och text. 

 

• Konceptutvärdering 

När ett tillräckligt och tillfredsställande antal koncept har tagits fram är det dags att 

utvärdera och analysera dem gentemot den tidigare uppsatta kravspecifikationen. På 

så sätt kan de mest lovande koncepten väljas ut, medan andra koncept kan 

kombineras för en förbättring eller helt enkelt förkastas. Konceptutvärderingen är en 

process som oftast tar ett fåtal iterationer att utföra och som i slutändan resulterar i 

att det mest givande konceptet väljs ut för vidareutveckling. 

 

• Koncepttestning 

När det bästa konceptet har valts ut är de viktigt att testa ifall det uppfyller kundens 

behov. På så sätt kan eventuella brister identifieras och korrigeras. Dessutom är det 

viktigt att utföra en bedömning av konceptets marknadspotential i detta 

sammanhang. Om konceptet visar sig vara bristande gentemot kundens krav bör 

några eller samtliga av föregående steg repeteras.  

 

• Slutgiltiga produktspecifikationer 

Den tidigare uppsatta kravspecifikationen uppdateras här till en slutgiltig version 

efter att det valda konceptet har testats. Detta görs genom att begränsa målvärdena 

till ett mer specifikt värde som bättre speglar det valda konceptet. Det är inte helt 
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ovanligt att vissa kompromisser mellan olika krav får göras, exempelvis mellan 

prestanda och kostnad. 

 

• Prototypmodellering  

Under konceptutvecklingsfasen är det möjligt att skapa olika typer av modeller och 

prototyper. Det kan vara allt från visuella modeller, beräkningsmodeller eller 

experimentella prototyper. Målet med dessa prototyper är att skapa en bättre 

förståelse kring produktens parametrar och prestanda, vilka sedan kan optimeras. 

 

Fas 3: Design på systemnivå 

Fasen behandlar hur produktens olika delar ska utformas och samspela med varandra. Detta 

innebär att produkten först delas upp i delkomponenter. På så sätt kan en preliminär design 

göras för varje enskild komponent, vilket ger en lättare förståelse kring produktens 

uppbyggnad. Med denna förståelse blir det enklare att bygga vidare på konceptet och 

samtidigt beskriva processen där alla komponenter sammanfogas till den slutgiltiga 

produkten. Det finns en viss likhet med det modulära produkttänket vilket ger en god 

möjlighet att använda den modulära teorin i denna fas. 

 

Fas 4: Detaljerad design 

Med den detaljerade designen är det dags att färdigställa den slutgiltiga specifikationen för 

produkten. Den bör inkludera en lista på geometrier, material och toleranser för alla skapade 

komponenter samt en lista på alla standardkomponenter som behöver köpas in. Allting som 

behöver ordnas innan produktionen tar fart ska färdigställas i denna fas, som exempelvis 

ritningar för varje komponent tillsammans med en monteringsbeskrivning. Även 

specialtillverkade verktyg för produktionen behöver inhandlas eller konstrueras i detta steg. 

 

Fas 5: Testning och förfining 

För att säkerställa att den detaljerade designen fungerar är en utvärdering nödvändig. Detta 

görs genom att en preliminär prototyp skapas för att testa produktens funktion och 

utformning. Om denna prototyp dessutom uppfyller kraven hos kunden skapas en mer 

detaljerad prototyp med mål att testas i den verkliga användarmiljön. Dessa prototyper är 

väldigt viktiga då de kan ge svar på produktens prestanda samt identifiera eventuella brister 

med konceptet.  
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Fas 6: Upprampning av produktionen   

I den sista fasen är det dags att gradvis testa hur den nya produkten produceras med det tänkta 

produktionssystemet. Huvudanledningen är att träna montörerna och konstruktörerna 

samtidigt som möjlighet finns för dem att komma med synpunkter kring processen. De 

produkter som produceras tidigt i denna fas är möjliga att skicka till framtida kunder för att på 

så sätt också låta dem komma med synpunkter. Detta bidrar förhoppningsvis till att 

produktens alla problem kan identifieras och lösas innan den fullskaliga produktionen drar 

igång. 

 

 

  



   

26 
 

3. METOD  

3.1 Datainsamling 
Syftet med datainsamlingen var att skapa en bra grund för planeringsstadiet och 

kravspecifikationen för projektet. Den stora begränsningen under datainsamlingen var att det 

inte fanns möjlighet att kontakta huvudkunden för den nuvarande produkten. Detta gjorde att 

ingen direkt intervju kunde utföras, vilket skapar en viss osäkerhet under utförandet av 

kravspecifikationen. Ulrich och Eppinger (2012) nämner detta och menar att utan denna 

kontakt blir det svårare att utföra tekniska kompromisser samtidigt som risken uppstår att 

innovativa lösningsförslag kan missas. För att lösa detta problem har Norden själva haft rollen 

som huvudkund under arbetets gång. På så vis har vi kunnat utgå från de krav och mål Norden 

ställer på produkten. Under ett antal möten tidigt i processen diskuterades och sammanställdes 

dessa krav tillsammans med uppdragsgivarna hos Norden. Fördelen med denna typ av 

intervju är att den utförs ansikte mot ansikte. Detta gör det enklare att få en fullständig och 

korrekt förståelse kring kraven då det är möjligt att använda kroppsspråk och på så vis bättre 

förmedla budskapet. Det ger också möjligheten till följdfrågor vilket minskar risken för 

missförstånd. Det hade varit möjligt att utföra samma typ av intervju via mail eller telefon, 

vilket hade tagit bort behovet av resekostnader och tid. Men då detta inte sågs som ett hinder 

tyckte vi att en personlig intervju var mer fördelaktigt och dessutom gav ett gemensamt 

synsätt på problemet. 

 

Ulrich och Eppinger (2012) nämner att utöver intervjuer är det förmånligt att också observera 

produkten när den används. Fördelarna med detta är att det kan visa ytterligare kundkrav som 

inte kan identifieras via intervjuer. Observationerna kan antingen utföras passivt där kunden 

inte är medveten om det, när kunden är medveten om det eller också gemensamt med kunden. 

För oss fanns det som tidigare nämnt ingen möjlighet att observera hur huvudkunden 

använder produkten. Däremot gavs möjlighet att tillsammans med handledarna på Norden 

prova på och se hur dagens produkt fungerar. Fördelen med detta är att det gav en bättre 

förståelse för de svar som intervjuerna gav samtidigt som vi också fick se hur produkten 

installeras och monteras. Observationerna utfördes direkt efter intervjuerna och varade 

sammanlagt ca 1 timme. 

 

Slutligen delades kraven som sammanställts under intervjuerna upp utefter de teoretiska 
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aspekterna från kapitel 2.1–2.3 för att se till att ingen del av teorin missades. Detta utgjorde 

grunden till arbetet och den kravspecifikation som upprättades. 

 

3.1.1 Antropometrisk data 
För att effektivt och på ett korrekt sätt kunna bestämma de ergonomiska mått som krävs för 

att produkten ska kunna nå alla Nordens kunder har antropometrisk data inhämtats. Då 

Norden säljer sina maskiner till kunder över hela världen behövde den antropometriska 

informationen nå denna målgrupp. Detta gjordes genom att utgå från en kvantitativ studie 

gjord av NASA (2000), då detta var den mest övergripande och senast tillgängliga 

informationen. På så vis kunde ergonomiska riktlinjer för mått på produkten skapas. En 

eventuell nackdel med denna studie är att den är 17 år gammal. Det är möjligt att det har skett 

vissa förändringar sen dess, men då 17 år är en relativt liten period i sammanhanget är risken 

för detta minimal. 

 

3.2 Litteraturstudie 
Teorin för arbetet har tagits fram med bas i den litteraturstudie som utförts. Grunden har legat 

i områdena design för ergonomi, design för flexibilitet samt design för moduläritet. Första 

steget i litteraturstudien var att bestämma nyckelord och sökfraser relaterat till 

problembeskrivningen och frågeställningen. För att underlätta detta användes en mall från 

University of Leicester (2016), vilket gav en bra struktur och grund till de sökningar som 

utfördes.  

 

En kvantitativ sökning genomfördes för att ta fram relevant litteratur som ansågs vara 

användbar. Sökningen utfördes genom att först läsa titeln på litteraturen. Om titeln ansågs 

vara relevant lästes abstraktet och var även detta intressant lästes också slutsatsen.  

Beroende på om slutsatsen var relevant antecknades litteraturen i ett Excel-dokument 

tillsammans med söktermen som användes för att på så sätt skapa en övergripande 

dokumentation. 

 

Efter att den kvantitativa sökningen hade utförts gjordes en mer detaljerad utvärdering av den 

litteratur som sammanställts. Detta genom att skumma igenom relevanta kapitel i litteraturen 

för att se om det var tillräckligt relevant och anpassningsbart inom den frågeställning som har 

satts upp. All litteratur som ansågs relevant i urvalsprocessen sammanställdes efter område 
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(dvs. ergonomi/moduläritet/flexibilitet) i ett Excel-dokument för att skapa en bra överblick 

tillsammans med kommentarer och tankar. 

 

3.2.1 Val av databas 
Google Scholar och Scopus valdes som databaser för de engelska söktermerna. Google 

Scholar användes för att den innehåller en väldigt stor mängd litteratur från många olika 

relevanta databaser och att den är väldigt användaranpassad. Scopus valdes eftersom 

databasen är en av de större som använder sig utav redan granskad litteratur inom 

vetenskapliga områden. Den ger lättillgängliga sammanfattningar och citat vilket gör det 

enkelt att snabbt hitta relevanta artiklar. DiVA användes vid de svenska söktermerna eftersom 

den innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser från över 40 svenska universitet, 

vilket gör den till en relevant sökmotor. 

 

3.3 Produktutvecklingsprocessen 
Då huvudsyftet med arbetet är att integrera design för ergonomi, flexibilitet och moduläritet i 

produktutvecklingsprocessen utgör metoden som Ulrich och Eppinger (2012) beskriver en 

väldigt bra grund. Dessutom är boken själv ett exempel på moduläritet, där varje kapitel i 

princip kan användas oberoende av varandra. 

  

En fördel är att metoden är väldigt detaljerad och täcker många olika delar av 

produktutvecklingsprocessen. Den behandlar både den teoretiska samt den praktiska aspekten 

och sätter dessa i samspel med varandra. Den eventuella nackdelen med metoden kan i de 

flesta fall vara att den lägger väldigt mycket fokus på konceptutvecklingsfasen och mindre på 

de efterföljande faserna. Om produkten ska tas vidare från konceptstadiet och bidra till en 

prototyp kan detta visa sig vara problematiskt. I det fallet bör det vara lämpligt att ta del av 

ytterligare information angående de senare faserna.  

  

En annan produktutvecklingsmetod är den som Pahl och Beitz (1988) har tagit fram. Fokuset 

skiljer sig lite mot Ulrich och Eppinger (2012), då den senare har lagt störst vikt vid 

konceptframtagningen medan den första har fokuserat på de efterföljande stegen. Stegen som 

Pahl och Beitz (1988) nämner är väldigt lika de faser som Ulrich och Eppinger (2012) går 

igenom. Processen har sin bas i att redogöra problemet som ska tas an och upprätta de krav 

och mål som produkten ska uppnå. Detta följs av en konceptgenerering tillsammans med en 
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konceptutvärdering för att ta fram ett koncept för vidareutveckling. Efter detta utvecklas 

konceptet med mål om att på bästa sätt uppfylla de krav som satts upp gällande kostnad och 

tekniska egenskaper. Slutligen sammanställs allt, dokumentation skapas och produkten görs 

redo för produktion. 

 

Pahl och Beitz (1988) nämner att produktutvecklingsprocessen inte är satt i sten, vissa delar i 

vissa steg kan behöva fördröjas eller tidigareläggas beroende på fallet som hanteras. Det 

viktiga är dock att inga steg blir förbisedda då detta kan få oväntade konsekvenser för 

slutprodukten. De lägger också vikt vid att utföra iterationer av varje steg för att uppnå en 

bättre lösning, mycket likt hur Ulrich och Eppinger (2012) föreslår att varje steg ska 

utvärderas och förbättras om det är möjligt. 

  

Utöver dessa två metoder finns det många andra produktutvecklingsmetoder där de flesta har 

sin egen uppfattning på utförandet. Pahl och Beitz (1988) lägger fokus på den detaljerade 

designen och att vidareutveckla ett valt koncept, andra exempelvis på den ekonomiska 

aspekten och hur det fungerar utifrån ledningens perspektiv. Då Ulrich och Eppingers (2012) 

metod har fokus på konceptutvecklingen och är riktad mot produktutvecklare passade den 

bäst för vårt syfte. Dessutom var den tillräckligt generell och hjälpsam att den kunde 

användas som grund för att implementera design för ergonomi, flexibilitet och moduläritet. 

 

3.3.1 Kravspecifikation - QFD 
För att effektivt upprätta en kravspecifikation som speglar kundkraven mot produktens 

tekniska krav valdes metoden QFD, vilken inkluderar verktyget kvalitetshuset enligt kapitel 

2.3. Metoden och verktyget beskrivs med modulära inslag av Erixon (1998) samt Kamrani 

och Nasr (2010). Ulrich och Eppinger (2012) beskriver inte metoden fullt lika mycket, 

däremot utgår de från en förenklad version av kvalitetshuset som endast består av relationen 

mellan kundkrav och tekniska krav. Dessutom anser dem att i de flesta fall är det enklare att 

förmedla informationen med en simplare version än ett helt utfyllt kvalitetshus. 

 

Fördelen med den detaljerade versionen av kvalitetshuset är att den ger mer information och 

ett bredare underlag att ta hänsyn till vid senare steg i designprocessen. Nackdelen blir dock 

att den kan bli väldigt stor och komplicerad vilket gör det svårt att skapa en bra överblick 

kring kraven, vilket också kan ses som en fördel för den mindre varianten. Däremot är 
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nackdelen med den mindre varianten att den inte blir lika detaljerad och riskerar därför att 

missa vissa viktiga aspekter som exempelvis relationen mellan de tekniska kraven. 

 

Den variant av kvalitetshuset som användes är därför något simplare än den Erixon (1998) 

nämner, men inte fullt lika simpel som den Ulrich och Eppinger (2012) beskriver. Detta beror 

dels på att det inte fanns möjlighet att ta hänsyn till en konkurrensanalys. Kundkraven som 

sattes upp har sin bas i de inledande mötena med Norden. Tillsammans med teorin för de 

olika designaspekterna kunde kraven kategoriseras och rankas med avseende på vad som 

ansåg viktigast. De tekniska kraven behandlar vad produkten ska eller bör uppnå och togs 

fram med avsikt på dagens lösning. Till dessa sattes även målvärden upp för att på så sätt göra 

det möjligt att utvärdera den nya lösningen gentemot de tekniska kraven. 

 

3.3.2 Funktionsanalys 
Både Kamrani och Nasr (2010) samt Ulrich och Eppinger (2012) menar att en uppdelning av 

komplexa designproblem till mindre delproblem är förmånligt. Ett verktyg som uppfyller 

detta och därigenom gör problemet mer lätthanterligt är en så kallad funktionsanalys. 

Fördelen med att utföra en funktionsanalys är att den bidrar med ett sätt som gör 

designproblemet lättare att bearbeta. Dessutom gav verktyget en möjlighet att implementera 

det modulära produkttänket vi var ute efter. En ytterligare fördel med metoden är att om den 

färdiga produkten vid ett senare skede ska vidareutvecklas kan funktionsanalysen visa sig 

hjälpsam eftersom varje individuell komponent lättare kan förändras utan att förstöra den 

övriga designen av produkten. 

 

Motsvarigheten hade varit att inte använda en uppdelning av designproblemet, men då hade vi 

inte haft samma möjlighet att införa en modulär design. De begränsningar som kan uppstå 

med verktyget är att det blir lätt att snöa in sig på de första delfunktioner som sätts upp. Detta 

gör att det finns risk att missa andra delfunktioner som kan vara viktiga för att effektivt och 

korrekt lösa det komplexa designproblemet. Detta kan undvikas om funktionsanalysen utförs 

vid ett flertal tillfällen istället för under en sittning. En annan begränsning kan vara att 

funktionsanalysen baseras på den tänkta produkten. Det innebär att om man inte riktigt vet 

vilken typ av lösning det är som söks kan verktyget skapa begränsningar vid en senare 

konceptgenerering. Därför är det viktigt att skapa en någorlunda uppfattning om den tänkta 

produkten. 
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Funktionsanalysen utgick från att fastställa den tänkta produktens huvudfunktion. I vårt fall 

ansåg vi att huvudfunktionen skulle baseras på den ergonomiska situationen som hoppas 

uppnås med den nya produkten. På så sätt kunde huvudfunktionen delas upp i relevanta och 

bidragande delfunktioner för produkten. Delfunktionerna i sin tur kopplades till produktens 

tänkta komponenter vilka sedan sattes samman till den slutgiltiga produkten. Detta bidrog till 

att ett översiktligt samband mellan huvudfunktionen och produkten kunde skapas. Dessutom 

gav detta en kartläggning över relationen mellan delfunktionerna och komponenterna. 

 

3.3.3 Konceptgenerering 
Vid utförandet av konceptgenereringen har komponenterna som nämndes i funktionsanalysen 

använts som grund, vilket bidrog till ett modulärt inslag under processens gång. Mycket fokus 

har lagts på att vara så kreativa som möjligt, vilket bidrog till att väldigt få restriktioner sattes 

upp under den inledande iterationen av konceptgenereringen. Ulrich och Eppinger (2012) 

nämner vikten av att inte vara kritisk under konceptframtagningen för att på så sätt öka 

möjligheterna av att hitta ett eller flera framgångsrika koncept. Likaså nämner de att fokus bör 

läggas på kvantiteten i detta steg för att verkligen lyckas nå hela designutrymmet. 

 

Vid utförandet av konceptgenereringen valdes metoden Brainstorming. Detta beror 

framförallt på att andra metoder som exempelvis Six Thinking Hats kräver vissa bestämda 

förhållanden, vilket vid en oerfarenhet med metoden kan hämma kreativiteten istället för att 

underlätta den. Med Brainstorming är den kreativa processen helt öppen. Däremot om det 

visar sig att Brainstormingen inte genererar det antal koncept som eftersträvas, är det lämpligt 

och dessutom nödvändigt att använda ytterligare metoder. Det är lite beroende på gruppen och 

de deltagande individerna vilken metod som passar bäst. En annan fördel med Brainstorming 

är att det är möjligt att kombinera enskilda sessioner med gruppsessioner samtidigt som 

relativt lite förberedelser krävs. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det fördelaktigt att 

utföra den större delen av konceptgenereringen enskilt och sedan gå igenom koncepten i 

grupp. 

 

Merparten av konceptgenereringen utfördes under enskilda sessioner, uppdelade över ett antal 

tillfällen spridda över 2–3 dagar. Vid varje tillfälle behandlades en enskild modulär 

komponent för att på så sätt uppnå mer detaljerade slutkoncept. Varje dag avslutades sedan 

med en gruppsession där dagens genererade koncept förmedlades och byggdes vidare på. 
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För att säkerställa förståelsen kring ett koncept och möjligheten att förmedla det har visuella 

hjälpmedel använts för att illustrera varje koncept. Detta då det i de flesta fall inte räcker med 

att enbart använda en beskrivande text. 

 

De begränsningarna som finns med denna metod är att även om den är helt fungerande för två 

personer blir det svårt att verkligen uppnå samma kreativa nivå som med fler personer. Störst 

betydelse får detta om gruppen inte känner sig nöjda med de koncept som tagits fram. Om så 

är fallet bör eventuellt en eller flera utomstående individer konsulteras. 

 

3.3.4 Konceptutvärdering 
Det verktyg som användes för att utvärdera koncepten var Pughs Concept Selection. 

Verktyget utgörs framförallt av en Pugh-matris i vilken koncepten jämförs med ett 

referenskoncept och rangordnas utefter de kriterier som sattes upp i kravspecifikationen. 

Fördelen med att använda detta verktyg är att det ger en snabb överblick kring vilka koncept 

som är lovande och vilka som kan behöva förbättras (Ulrich & Eppinger, 2012). Även att 

koncepten kan jämföras med ett eller flera referenskoncept bidrar till en högre förståelse kring 

hur bra vardera koncept är. 

 

En nackdel med denna metod är att inledningsvis används ingen viktning, vilket innebär att 

alla kriterier har lika stor betydelse oavsett om det är sant eller inte. Det är därför viktigt att 

inte ta med allt för många utav de lägre rankade kriterierna i kravspecifikationen för att på så 

sätt undvika ett missvisande resultat. Detta har vi försökt ta hänsyn till genom att ta med 

viktningen som satts upp i kravspecifikationen tillsammans med en oviktad version i vår 

Concept Screening. Detta gör det möjligt att utvärdera hur väl den oviktade utvärderingen 

speglar det som är viktigt med den nya produkten.  

 

Referenskonceptet valdes till den nuvarande lösningen då det är den som ska förbättras. Alla 

framtagna koncept rankades som bättre eller sämre än det nuvarande konceptet, där resultatet 

sedan summerades. Beroende på konceptets resultat kunde det antingen vidareutvecklas, 

kombineras med ett annat koncept eller förkastas. Innan ett koncept helt kunde förkastas gicks 

det noggrant igenom varför den fick så lågt resultat och om något kunde göras för att förbättra 

den. På så sätt kunde det försäkras att inget lovande koncept valdes bort utan anledning. 
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I vår Concept Scoring användes samma princip och tankesätt på de koncept som gick vidare 

från vår Concept Screening. Skillnaden ligger i att endast de viktade kraven användes 

tillsammans med en mer detaljerad betygssättning. 

 

3.3.5 MIM-formulär 
MIM-formuläret är ett verktyg som Erixon (1998) har tagit fram för att utvärdera 

moduläriteten hos ett koncept. Anledningen till att vi valde att använda detta verktyg är att vi 

ville lägga ytterligare fokus på varför de olika delarna gjordes modulära för att på så vis 

kunna identifiera eventuella förbättringsområden. Detta beror främst på att 

konceptutvärderingen inte fullt ut speglar ett modulärt tänk, utan mer fokuserar på ergonomin 

från kravspecifikationen. Dessutom då vi har utgått från Erixons (1998) tidigare synsätt på 

kvalitetshuset och funktionsanalysen passade MIM-formuläret bra in som en ytterligare 

utvärdering.  

 

Nackdelen som kan uppstå med verktyget är att frågorna i enkäten möjligtvis inte täcker alla 

de anledningarna till varför en komponent görs modulär. Dessutom är det möjligt att 

formuleringen på frågorna gör det svårare att ge en korrekt bedömning. 

 

Verktyget användes i arbetet med avsikt att skapa en bättre förståelse för de modulära 

aspekterna för respektive komponent i produkten. Detta innebar att vi i den slutgiltiga 

utformningen kunde ta hänsyn till de bakomliggande anledningarna för moduläriteten vid de 

designval som gjordes.   

 

3.3.6 Beräkningar av fjäderkraften samt spänning i rotationsaxeln 
De beräkningar som utfördes gjordes med anledning av att kunna ta fram lämpliga 

dimensioner för den framtagna konstruktionen. Framförallt behövde kraften för den bärande 

gasfjädern beräknas för att kunna välja en lämplig gasfjäder. Därefter behövde den maximala 

spänningen i rotationsaxeln beräknas eftersom denna kommer att hålla emot gasfjäderns totala 

kraft. Detta gjorde att dimensioneringen av rotationsaxeln behövde utföras på ett lämpligt sätt.  

 

För att beräkna gasfjäderkraften användes en simplifierad matematisk modell av 

konstruktionen. Med modellen kunde jämviktskraften beräknas då den största skärmen 

används. Jämviktskraften tillsammans med gasfjäderns inre friktion användes därefter till att 
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beräkna den handkraft som krävs för att flytta på konstruktionen. Ett fåtal enkla val och 

antaganden gjordes angående vissa preliminära dimensioner som krävdes för att kunna utföra 

beräkningarna. Ett exempel på dessa antaganden är vikten för konstruktionen. Valen och 

antaganden kunde senare korrigeras till den slutgiltiga modellen. 

 

Den maximala normalspänningen i rotationsaxeln beräknades med utgångspunkt i 

Elementarfall 23 från Karl Björk (2013, s.31) och jämfördes sedan med fallet för utbredd last. 

Tanken med handberäkningen av normalspänningen i rotationsaxeln är att den ska fungera 

som validering för de kommande simuleringarna med Finita Elementmetoden (FEM). 

 

Nackdelen med de beräkningar som utfördes är att de är gjorda på förenklade modeller. Detta 

gör det viktigt att kontrollera resultatet med praktiska och verklighetsbaserade prototyper 

innan den nya produkten kan implementeras. Detta är något som måste tas hänsyn till vid ett 

framtida arbete med lösningsförslaget då vi inte hade möjlighet att skapa den typen av 

prototyp under arbetets gång. 

 

3.3.7 FEM-Simulering av spänning i rotationsaxeln. 
För att validera och säkerhetsställa att den design som tagits fram fungerar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv utfördes ett antal FEM-simuleringar i mjukvaran Simulation 

Mechanical. Anledningen till att denna mjukvaran valdes var att det är en bra mjukvara för 

hållbarhetsanalyser och som dessutom gör det enkelt att importera och använda CAD-

modeller. Hade en högre noggrannhetsgrad på resultatet behövts skulle en mjukvara som 

exempelvis ANSYS passat bättre. 

 

Simuleringarna utgick med en simpel endimensionell modell baserad på den tidigare 

beräknade rotationsaxeln för att på så sätt validera resultatet. Därefter skapades ett fåtal mer 

komplexa modeller i hopp om att uppnå ett så verklighetstroget resultat som möjligt.  

 

Den endimensionella simuleringen gjordes genom att först rita upp en linje som hade samma 

längd som rotationsaxeln. Därefter låstes den fast i vardera sida samt att en utbredd pålagd 

kraft lades där gasfjädern ska sitta. Resultatet kunde sedan jämföras med det handberäknade 

resultatet för att kontrollera att modellen fungerade som den skulle. 
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I nästa steg gjordes en tredimensionell modell, där modellen ritades upp i Inventor 

Professional och importerades sedan till Simulation Mechanical. Därefter fixerades sidorna 

och en lagerbelastning placerades där gasfjädern kommer att påverka rotationsaxeln. 

 

I det sista steget gjordes en mer verklighetsbaserad modell för att på så sätt simulera 

rotationsaxeln tillsammans med fästet. Det nedre hålet på fästet samt hålen mellan den övre 

och den undre delen låstes i alla riktningar förutom rotation kring y-axeln, se figur 3.1. Detta 

då de kommer att hållas på plats med hjälp av ett rör från maskinen vilket enbart tillåter att 

fästet kan rotera runt y-led. 

 

 
Figur 3.1. Låsning av den verklighetsbaserade modellen. 

 

Rotationsaxeln ligger stadigt genom de båda hålen utan några övriga fasthållningar. Kraften 

har placerats på samma sätt som den tidigare tredimensionella modellen, dvs. med en 

lagerbelastning. 

 

Genom att göra en detaljrik och verklighetsbaserad modell kunde de tidigare resultaten 

bekräftas och en lämplig dimension på rotationsaxeln väljas. Dock, likt vad som nämnts under 

kapitel 3.3.6, har bara teoretiska modeller behandlats. Dessa måste kontrolleras med praktiska 

tester för att helt säkerställa resultatet. Dessa praktiska tester var dock inte möjliga att utföra 

under arbetets gång och lämnas därför som rekommendation inför framtida arbete med 

lösningsförslaget. 
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4. RESULTAT  

4.1 Kravspecifikation – QFD 
Med kvalitétshuset är det möjligt att effektivt kategorisera kundernas behov och för att sedan 

omvandla dem till krav för produkten. Detta görs genom att ranka hur viktiga kundernas olika 

behov är och samtidigt koppla dem till produktens olika delar. Metoden ger även en god och 

övergripande dokumentation inför framtiden vilket gör det möjligt att återvända och utvärdera 

hur väl kraven har uppfyllts av de genererade koncepten. 

 

4.1.1 Förbättringsriktning  
Förbättringsriktningen förklarar hur de tekniska kraven skapar förbättringar för produkten. En 

pil upp innebär att kravet ska öka i kvantitet för att skapa en förbättring, en pil ned innebär en 

minskning och en vertikal pil är neutral. 

 

4.1.2 Samband huvudmatris 
Genom att ställa kundkraven mot de tekniska kraven går det att ta reda på hur de samspelar 

med varandra. Ett svagt samband ger en grön ruta, en blå ger ett medel och en röd ger ett 

starkt. Om dem inte har något samband till varandra lämnas rutan istället blank. Varje färg har 

en egen poäng, se figur 4.1. Denna huvudmatris ger grunden för att man ska kunna identifiera 

hur stor betydelse de tekniska kraven har för kunden. 

 

4.1.3 Samband tak 
I kvalitétshusets tak sammanställs sambanden mellan de olika tekniska kraven. Taket 

behandlar hur kraven relaterar till varandra, dvs. om en förbättring av ett tekniskt krav innebär 

en försämring för ett annat markeras deras gemensamma ruta med ett minustecken. Om det 

ger en förbättring för båda markeras rutan med ett plustecken. När varken en förbättring eller 

en försämring uppstår lämnas rutan blank. Detta görs för att hitta eventuella fokuspunkter där 

lite resurser kan spenderas för att få en större förbättring och samtidigt vara vaksam när 

tekniska krav som motsäger varandra ska försöka förbättras. 

 

4.1.4 Viktning 
Den tekniska viktningen innebär att man kan identifiera hur stor betydelse de tekniska kraven 

har för kunden. För att bestämma den tekniska viktningen multipliceras kundkravets 
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betydelsefaktor med sambandet mellan kundkravet och det tekniska kravet. Kolumnen 

summeras sedan vilket ger den tekniska viktningen för det specifika tekniska kravet. För det 

första tekniska kravet är sambandet med det första kundkravet en blå ruta (3 poäng) vilket 

multipliceras med dess betydelsefaktor (3 poäng) vilket ger 9 poäng. Likadant görs för 

resterande kundkrav och den totala poängen summeras sedan för att få den tekniska 

viktningen för det första tekniska kravet. Den relativa viktningen utgör slutligen hur stor 

procent den tekniska viktningen har jämfört med alla tekniska krav. 

 

4.1.5 Målvärden 
Målvärden är de mål som har satts upp och som bör nås utav den färdiga produkten. 

Enheterna för dessa är givna tillsammans med hur svårt det blir att uppnå målvärdet för varje 

tekniskt krav. 
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Figur 4.1. Det utförda Kvalitétshuset. 
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4.1.6 Tekniska krav 
De tekniska kraven består av mätbara mål som direkt påverkar hur produkten bör utformas ur 

ett praktiskt perspektiv. De värden som sätts för dessa krav bör ha sin grund i de ergonomiska 

och flexibla riktlinjer som nämnts i den teoretiska referensramen. Nedan följer en 

tydliggörande förklaring av respektive tekniskt krav. 

 

Max. höjd ovanför mark 

Den maximala höjden som krävs för att högsta personen ergonomiskt ska kunna använda 

skärmen utan att behöva böja på sig. 

 

Min. höjd ovanför mark 

Den minsta höjden som krävs för att den lägsta personen ergonomiskt ska kunna använda 

skärmen utan att behöva sträcka på sig. 

 

Vridningsvinkel från utgångsposition 

Den vridningsvinkel produkten har från sin utgångsposition, dvs. hur mycket den kan vridas 

upp och ner samt till höger och vänster. Vridningsvinkeln behöver vara begränsad för att inte 

slå i maskinen, men samtidigt tillräckligt omfattande att användaren ergonomiskt kan använda 

produkten. 

 

Max. storlek vid förvaring 

Den maximala storleken som produkten har när den är i viloposition och inte används. 

 

Längd mellan utgångsposition och operatör 

Längden från operatören till utgångspositionen för produkten. Är den för lång får operatören 

svårt att nå produkten på ett användarvänligt och ergonomiskt tillvägagångssätt. 

 

Antal komponenter 

Det antal komponenter den färdiga produkten kommer att bestå av. Desto fler komponenter 

desto svårare blir det att hålla designen flexibel, samtidigt som kostnaden riskerar att öka. 

 

Tid att montera/demontera 

Den tid det tar att montera eller demontera produkten. 
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Antal steg för montering/demontering 

Det antal steg som krävs för att helt och hållet montera eller demontera produkten. 

 

Antal rörelsemoment för att positionera skärmen 

Det antal rörelsemoment som krävs för att få produkten att gå från sin utgångsposition till en 

ergonomiskt anpassad position för operatören. 

 

Vikt på skärm 

Den vikt själva skärmen har, vilket beror på vilken maskin skärmen tillhör och dess 

dimensioner. 

 

Max. längd från utgångsposition 

Den maximala längden produkten kan sträcka sig från sin utgångsposition, med andra ord hur 

långt skärmen kan dras ut från maskinen. Avståndet bör vara tillräckligt långt för att skapa en 

ergonomisk och flexibel skärmpositionering för operatören. 

 

Max./Min. dimensioner 

De maximala samt minimala dimensionerna som produkten får ha. Kravet relaterar till hur väl 

produkten kan optimeras med avseende på funktion och kostnad.  

 

Motståndskraft 

Den kraft som krävs för att kunna flytta skärmen. Det är viktigt att uppnå en balans så att den 

varken är för tung eller för lätt att flytta, vilket kan knytas till teorin kring ergonomi. 

 

Kabelskydd diameter 

Diametern på kabelskyddet bör vara 33 mm eller större för att kablarna ska kunna få plats. Är 

det för stort blir det svårt för skyddet att passa in i produkten.  

 

Kostnad 

Den totala kostnaden som uppstår för produkten. 

 

Minsta utrymme mellan komponenter 

Desto mindre produkten görs desto mindre blir utrymmet för komponenterna. Därför är det 
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viktigt att konstruktionen utformas så att komponenterna kommer att få plats och dessutom tar 

hänsyn till att skapa rengöringsmöjligheter. 

 

Totalvikt 

Den totala vikten som hela produkten har i färdigt tillstånd inklusive skärm. 

 

4.1.7 Kundkrav 
Kundkraven utgörs främst av de förväntningar som användaren och Norden har på produkten. 

Dessa har utformats tillsammans med de riktlinjer som beskrivits i den teoretiska 

referensramen, framförallt de tre strategierna som Erlandson (2008) tagit fram. Det största 

fokus har därför valts att läggas på ergonomin i detta steget av produktutvecklingsprocessen. 

 

Betygsättningen har gjorts med avseende på hur väl de olika tekniska kraven kan relateras till 

dessa kundkrav. Ett exempel är att Motståndskraften har en väldigt stor betydelse för 

kundkravet Ska inte vara för tung/stel att flytta och har därför betygsatts med en 9:a. Ett annat 

exempel är att Kostnad har ett starkt samband till Lönsam och har därför fått en 9:a. Detta 

behandlas mer i detalj i följande stycken. 

 

Ska ta minimalt med plats när den inte används 

Det är relativt viktigt att produkten tar minimalt med plats när den inte används för att på så 

sätt minska eventuella ihop-stötningar eller irritationsmoment som kan uppstå. Genom att 

göra produkten mer kompakt kan detta uppnås. Därför har vikt lagts vid de tekniska krav som 

främst behandlar de maximala dimensionerna. Det beror även en del på kabelskyddets 

diameter då produkten blir större om skyddet blir större, likaså om det minsta utrymmet 

mellan komponenterna ökas. 

 

Ska vara lätt att rengöra konstruktionen 

Ett relativt viktigt krav är att produkten ska både vara lätt och säker att rengöra. Är det svårt 

kommer produkten inte rengöras lika ofta vilket ökar risken att den går sönder. Här spelar de 

tekniska krav som behandlar produktens komponenter en större roll. Detta då rengöringen kan 

göras enklare och lättare om produkten har åtkomliga utrymmen mellan merparten av 

komponenterna. Dessutom kan det vara en fördel att montera ned vissa komponenter för att 

underlätta rengöringen vilket är varför Antalet komponenter och Antal steg för 

montering/demontering har relaterats till detta krav. 
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Ska vara enkelt att höja och dra skärmen över bandet 

Detta krav behandlar hur lätt det är att flytta skärmen över bandet på maskinen. Operatören 

ska från båda sidor av bandet kunna positionera skärmen i ett ergonomiskt läge vilket innebär 

att skärmen behöver flyttas över bandet som i dagsläget har en höjd på ca 160 cm. De 

tekniska krav som relaterar till detta är därför den maximala höjden som skärmen kan ha 

vilken behöver vara en bit ovanför bandets 160 cm. Dessutom behöver konstruktionen och 

motståndskraften dimensioneras för att klara av att lyfta skärmens vikt ovanför bandet.  

 

Skärmen ska stå still vid knapptryckning 

Detta utgör ett av de viktigare kraven, då det skapar ett enormt irritationsmoment om skärmen 

inte är stilla vid knapptryckningar. Är skärmen inte stilla behöver operatören hålla fast den 

vilket inte är särskilt bra ur en ergonomisk synpunkt. För att se till att detta krav uppfylls är 

det främst motståndskraften som behöver tas hänsyn till, tillsammans med vikten på skärmen 

samt dimensioner och totalvikt. Det är viktigt att få dessa tekniska krav att samspela för att 

uppnå en bra lösning. 

 

Ska vara enkel att använda 

Ett av de viktigaste kraven på produkten vilket dessutom har direkt koppling till hur nöjda 

kunderna är. Här spelar det roll hur produkten kan vridas och positioneras samt hur många 

rörelsemoment som krävs. Generellt sett går det att säga att desto mindre moment som krävs 

desto enklare blir produkten att använda. Produkten får heller inte vara för tung vilket kan 

skapa problem vid positioneringen.  

 

Ska vara lätt att komma åt diverse komponenter 

Det ska vara lätt att komma åt produktens komponenter vid behov. Exempelvis om en viss 

komponent behöver bytas ut, repareras eller helt enkelt bara rengöras. De tekniska krav som 

behandlar komponenter har störst betydelse i detta fall, framförallt antalet steg som krävs för 

att komma åt vissa komponenter. I de flesta fall innebär färre steg att det blir lättare att 

komma åt komponenten, men i några fall kan det vara bättre med fler steg för att slippa utföra 

komplicerade moment. Även dimensionerna på produkten har betydelse då en mindre produkt 

gör det svårare att komma åt komponenterna. 
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Ska ergonomiskt kunna placera skärmen rakt framför sig 

Här innebär det att operatören ergonomiskt ska kunna nå skärmen och dessutom placera den i 

en ergonomiskt godkänd höjd anpassad efter operatören i fråga. Därför är det viktigt att 

skärmen går att placera tillräckligt högt eller lågt och att den går att vrida tillräckligt långt för 

att uppnå detta. Längden mellan operatören och utgångspositionen får inte heller vara för lång 

utav samma anledning. 

 

Skärmen ska inte vara för tung/stel att flytta 

Genom att ta hänsyn till detta krav minimeras eventuella ergonomiska risker som kan uppstå 

vid positioneringen av skärmen. Det kan vara skador eller sträckningar av muskler och 

liknande. Den största faktorn här är motståndskraften vilken bör justeras för att skapa en mjuk 

rörelse men samtidigt tillräckligt med motstånd att det ger en bekräftande känsla när skärmen 

flyttas. Utöver detta är den underliggande faktorn själva vikten, framförallt på skärmen men 

även produktens totalvikt. Båda dessa bidrar till hur motståndskraften behöver justeras.  

 

Ska vara möjligt att vinkla skärmen 

Vinkling av skärm är viktigt för att kunna uppnå en bekväm och ergonomisk arbetsposition. 

Genom att skapa vinklingsmöjligheter vid skärmfästet kan skärmen placeras i en bekväm 

vinkel för operatören, väl inom dennes ergonomiska synfält. Om vinkeln är för liten hamnar 

skärmen i en sämre position vilket kan skapa ansträngningar hos operatören. Kravet relaterar 

främst till Vridningsvinkel från utgångsposition. 

 

Ska kunna justeras efter olika lastfall 

Vikten på skärmen kan variera beroende på vilken typ av skärm som används vid maskinen. 

Detta gör i sin tur att lastfallet för konstruktionen kommer att variera. Därför är det en god idé 

att göra produkten justerbar för att på så sätt slippa skapa en konstruktion för varje lastfall. 

För att uppnå detta behöver den maximala längden som produkten går att dra ut identifieras. 

Likaså är dimensionerna väldigt beroende på vilket lastfall man har, tillsammans med 

motståndskraften. För att få bästa möjliga resultat på produktens funktion bör dessa 

parametrar optimeras. 

 

Ska passa vid förbestämda fästpunkter 

Produkten behöver utformas så att den passar med redan bestämda fästpunkter. Detta gäller 

både hur den ska fästas men samtidigt hur stort utrymme produkten behöver för att den inte 
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ska ta för mycket plats. Produktens dimensioner har en stor betydelse tillsammans med det 

utrymme den tar vid förvaring.  

 

Ska vara simpel att montera och installera  

Det är en god idé att försöka optimera produktens montering för att på så sätt göra processen 

enklare genom att ta bort onödiga moment som kan skapa problem. Montering och 

installation av produkten blir på det viset mer ergonomiskt och riskfritt. Ett tekniskt krav att ta 

hänsyn till för att uppnå detta är skärmens och produktens totala vikt. Om den väger mycket 

kan det vara svårt och problematiskt för montören eftersom den kan bli för tung. Dessutom får 

inte utrymmet mellan komponenter vara för litet eftersom klämrisken kan öka samtidigt som 

det uppstår risker att skära sig på vassa kanter. 

 

Ska vara lönsam 

Vid tillverkning av en produkt är det viktigt att få den så kostnadseffektiv som möjligt. 

Bidragande faktorer för att uppnå detta är bland annat monteringstiden. Desto längre 

monteringstid desto dyrare blir monteringen. Antalet komponenter samt komponenternas 

kostnad kommer ha stor betydelse för hur lönsam produkten kommer att vara. Även 

dimensionerna har en väldigt stor betydelse. En bra design kan ge goda förutsättningar för att 

få en kostnadseffektiv produkt eftersom den blir enkel att tillverka och dessutom kräver 

mindre material.  

 

Ska vara möjlig att standardisera 

När det kommer till att standardisera produkten är dess maximala höjd respektive dess 

minimala höjd två faktorer som går att standardisera. Detta kan man göra genom att kolla på 

vilka användargrupper som använder produkten, på så sätt kan man identifiera vilken den 

högsta respektive lägsta höjden behöver vara. Man skulle även kunna standardisera vilken 

utgångsposition konstruktionen bör ha för att varje individ ska kunna nå skärmen bekvämt.  

 

Ska vara robust 

Genom att göra produkten mer robust går det att skapa en mer hållbar design som i sin tur 

medger ett högre kundvärde. Detta görs genom att framförallt kolla vilka dimensioner som är 

bäst för det specifika användandet. En annan bidragande faktor är även vilken kostnadsram 

produkten har. Är kostnadsramen hög är det lättare att kunna uppnå en robust och tålig 

produkt då det går att använda bättre material och noggrannare dimensioner.  
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Har lång livslängd 

Genom att utforma produkten med tanke på dess livscykel och livslängd går det att skapa en 

mer miljövänlig och hållbar produkt. Livslängden beror mycket på vilka typer av material 

man väljer att använda sig utav, samtidigt som det beror på hur många olika komponenter 

som finns i produkten. Desto fler komponenter, desto större risk är det att någon av 

komponenterna går sönder. Även konstruktionens dimensioner och kostnadsram har en 

bidragande faktor för hur lång produktens livslängd blir.  

 

Ska vara enkel att plocka isär 

Om produkten görs enkel att plocka isär blir det lättare att byta defekta komponenter och 

dessutom sortera produktens material vid återvinning. En bidragande faktor som spelar stor 

roll i hur lätt och enkelt det är att plocka isär produkten är antalet komponenter. Desto fler 

komponenter desto jobbigare kan det bli samtidigt som det kommer att ta längre tid. 

Dessutom behöver hänsyn tas till utrymmet mellan komponenterna. Ifall man har ett väldigt 

litet utrymme kommer det bli svårt att komma åt alla komponenterna vilket resulterar till att 

det blir svårt att plocka isär produkten. 

 

4.2 Funktionsanalys 
För att ta hänsyn till det modulära och flexibla tänket nämnt i den teoretiska referensramen 

har en funktionsanalys genomförts. Detta bidrar till att huvudfunktionen delas upp i ett antal 

delfunktioner för att göra problemet enklare att lösa. Genom att senare i processen koppla de 

genererade konceptens komponenter till de olika delfunktionerna går en modulär och flexibel 

design att uppnå.  

 

Huvudfunktionen i detta fallet är att Göra arbetet mer ergonomiskt för operatören. Detta då 

produktens syfte är att operatören ergonomiskt ska kunna ta del av informationen från 

kontrollskärmen utan att behöva lämna sin arbetsposition.  
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Figur 4.2. Den utförda funktionsanalysen. 

 

Huvudfunktionen kan därefter delas upp i följande delfunktioner med respektive 

underfunktioner: 

 

1. Underlätta arbetet 

- Anpassa för individ 

- Möjliggöra justering 

- Möjliggöra kompakt förvaring 

 

Fokus med denna delfunktion och dess underfunktioner är att göra arbetet enklare för 

operatören och på så vis mer ergonomiskt. Detta genom att anpassa produkten efter den 

målgrupp av operatörer som kommer att använda produkten. För att vidare underlätta arbetet 

är det bra om produkten dessutom går att justera eftersom varje operatör är annorlunda från 

den nästkommande, vilket gör det svårt att använda en dimension som passar alla. Är 
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produkten kompakt när den inte används skapas mindre problem och risk för skador än om 

den skulle ta mycket plats och utgöra ett störningsmoment under arbetet. 

 

2. Möjliggöra förflyttning av skärmen  

- Möjliggöra rotation av skärm 

- Möjliggöra vertikal förflyttning 

- Möjliggöra horisontell förflyttning 

 

Syftet med denna delfunktion är att möjliggöra förflyttning av skärmen. Detta kan man uppnå 

genom att möjliggöra rotation samt vertikal och horisontell förflyttning. På så sätt kommer en 

mer ergonomisk arbetsplats att skapas eftersom skärmen blir mer anpassningsbar. Det bidrar 

också till att skärmen kan skjutas åt sidan när den inte är i bruk. 

 

3. Hålla fast skärmen 

- Möjliggöra fästning vid maskin 

- Möjliggöra fästning av skärm 

- Medge stabilitet 

 

Att produkten ser till att skärmen är fastkopplad till maskinen bidrar till att operatören inte 

behöver hålla i skärmen. Dessutom finns det ingen risk att skärmen tappas eller försvinner 

efter användning vilket bidrar till att operatören kan fokusera på att ta del av informationen. 

För att uppnå detta behöver det vara möjligt att både fästa skärmen vid produkten och 

produkten vid maskinen. Om produkten är för mjuk och inte har tillräckligt med motstånd vid 

förflyttning finns det risk att den slår i andra delar av maskinen eller att operatören måste 

hålla fast den. Därför är det viktigt att produkten medger stabilitet. 

 

För att uppfylla dessa delfunktioner behöver de kopplas till den tänkta produktens olika 

delkomponenter. Delkomponenterna har baserats på vad som krävs för att den tänkta 

produkten ska kunna utföra de funktioner som nämnts ovan och samtidigt kunna kopplas 

samman. Dessutom har en del av komponenterna baserats på vad den nuvarande lösningen 

utgörs av för att på så sätt bättre kunna passa in den tänkta produkten vid den nuvarande 

maskinen. 
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Inställningskomponent 

Här syftar vi till komponenter som bidrar till att produkten kan ställas in och justeras efter 

användarens eget behag. Detta kan vara en komponent som gör det möjligt att ställa in 

motståndskraften i eventuella leder, fjädrar eller motorer. Ett exempel på detta i en redan 

existerande produkt är höjdinställningen på en kontorsstol. 

 

Rotationskomponent 

Med rotationskomponent menas de komponenter som ger upphov till någon form av 

förflyttning. Det kan vara leder som bidrar till att skärmen kan röra sig upp och ned eller att 

den kan rotera. På så sätt går det att uppnå de justeringsmöjligheter som eftersöks. Det är 

denna komponent som kommer att bidra till en för operatören mer ergonomisk position för 

skärmen. 

 

Motståndskraft 

De komponenter som kommer att bidra till kraften som krävs för att hålla skärmen på plats 

och även göra det möjligt att flytta på den. Den ska bidra till en ökad stabilitet och samtidigt 

vara användarvänlig. Exempel på komponenter kan vara fjäder, hydraulik, motorer eller 

liknande tekniker som genererar en motståndskraft. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet gör det möjligt att dra skärmens kablar mellan skärm och maskin. Det ska 

finnas utrymme i både produkten och infästningarna för detta. Därför har dessa delar en stor 

betydelse för hur kabelskyddet kan placeras och dessutom göras åtkomligt för montörerna. 

 

Fäste 

De fästen som behövs för produkten är skärmfästet samt maskinfästet. Utöver hållfasta fästen 

bör även hänsyn tas till att skapa en bra stabilitet för produkten. En stor fördel är att skapa 

fästen som passar vid dagens fästpunkter vid maskinen för att på så sätt begränsa eventuella 

förändringar på övriga maskinen. 

 

Dessa delkomponenter kommer tillsammans att utgöra grunden i produkten. Genom att arbeta 

med ett modulärt produkttänk går det att ta fram lösningar för de olika komponenterna med 

hänsyn till delfunktionerna. När respektive komponent är definierad kombineras de till 

följande delsystem: 
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• Arm 

- Behandlar allt mellan de olika fästningarna. 
 

• Fästningskonstruktion 

- Behandlar fästningarna. 

 

Dessa utgör sedan den slutliga produkten vilket vi har valt att kalla Monteringssystem i 

nuläget. Med hjälp av funktionsanalysen går det i nästa steg att utföra en konceptgenerering 

för vardera komponent vilket förhoppningsvis kan ge mer detaljerade lösningsförslag. Som vi 

tidigare nämnt är risken med en funktionsanalys att viktiga delfunktioner eller komponenter 

missas vilket därmed kan hindra konceptgenereringen. Dock anser vi att de delfunktioner som 

har satts upp speglar vad som krävs av den tänkta produkten. Likaså anser vi att de fem 

delkomponenter som nämnts är tillräckligt för att uppnå en mer ergonomisk lösning på 

problemet. Möjligtvis att definitionerna på komponenterna inte helt speglar deras syften, men 

om så är fallet är det möjligt att uppdatera dem i ett senare skede. Det viktiga är att vid den 

efterföljande konceptgenereringen ta hänsyn till hur komponenterna ska samspela med 

varandra. 

 

4.3 Konceptgenerering 
Genom funktionsanalysen har ett flertal huvudkomponenter identifierats och kopplats till de 

relevanta delfunktionerna. Dessa huvudkomponenter utgörs av inställningskomponent, 

motståndskraft, rotationskomponent, kabelskydd samt fäste till maskin och skärm. 

 

I konceptgenereringsfasen har det största fokus lagts på att integrera ett modulärt 

tillvägagångssätt tillsammans med metoden Brainstorming, detta likt hur ergonomin har haft 

störst fokus under specificeringen av krav och mål. Det modulära tänket bidrar till att det blir 

lättare att ta fram koncept samtidigt som produkten blir mer flexibel.  

 

I och med att funktionsanalysen har bidragit till att identifiera den kommande produktens 

viktigaste komponentdelar var det möjligt att generera koncept kring varje delkomponent. 

Brainstormingen utfördes i ett antal tillfällen med fokus till en början på kvantiteten av 

koncepten. Vid varje tillfälle behandlades en komponent vilket gjorde det lättare att komma 

med en mängd olika förslag. Förslagen finputsades i viss grad innan de kunde sättas samman 
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med varandra för att på så sätt bilda en rad olika och fullständiga produktkoncept. De 

fullständiga koncepten som tagits fram är beskrivna och illustrerade med fokus på 

delkomponenterna. För- och nackdelar med respektive koncept nämns i de två sista styckena 

hos varje koncept. 

 

4.3.1 Koncept 1 
 

 
Figur 4.3. Illustration av Koncept 1. 

 
Kabelskydd 

Kabelskyddet går genom armen till skärmen. Vid rotationslederna dras kabelskyddet utanför 

armen på ett sådant sätt att skyddet inte behöver förlängas eller förkortas. Det kan även finnas 

möjligheter att dra kabelskyddet genom lederna, dock kan det vara något mer problematiskt 

än att dra det utanför. 

 

Fäste skärm 

Fästet till skärmen sker med monteringsbricka vilket skruvas fast på skärmens baksida. Det 

bör vara möjligt att kunna dra kabelskyddet in till skärmen via ett hål i brickan. 

Monteringsbrickan är stel och fastsatt i armen vilket inte ger någon möjlighet till vinkling. 

 

Fäste maskin 

Fästet till maskinen utgörs av en rotationsaxel vilket möjliggör rotation i horisontellt led. 

Rotationsvinkeln bör vara begränsad så att armen inte slår i maskinen. Det är viktigt att ge 

tillräckligt med utrymme för att få plats med kabelskyddet och kablage genom att antingen 
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låta det gå genom axeln eller bredvid i ett spår. Det skulle också vara möjligt att dra kablarna 

genom baksidan på armen. Det viktiga är att det inte uppstår något hinder. 

 

Motståndsmekanism 

Reaktionskraften som uppstår vid maskinen håller upp armen i de två första delarna. Armens 

tredje och sista del utgörs av en fjäder som spänns för att hålla skärmens vikt på plats. Den 

bör spännas tillräckligt för att hålla skärmen stilla samtidigt som det är möjligt att flytta på 

den utan att kräva överdrivna rörelser. 

 

Rotationsmekanism 

Rotationsaxeln vid maskinen möjliggör rotation i horisontellt led. Rotationsaxeln i mitten av 

armen bidrar till ytterligare rotation i samma led och ger samtidigt möjlighet till att förlänga 

och förkorta armen likt hur leden vid en armbåge fungerar. Den sista leden gör det möjligt att 

höja och sänka skärmen efter behov. 

 

Inställningskomponent 

Det bör vara möjligt att justera in fjäderspänningen i sista leden beroende på vilken vikt 

skärmen har. Detta då Norden har flera olika skärmar och är lösningen flexibel går det att 

anpassa den efter alla dessa skärmars olika vikter. Utöver detta flyttas skärmen genom att 

använda handtagen. 

 

Fördelar  

Den största fördelen med Koncept 1 är att den går att positionera i många olika lägen då den 

har 3 olika leder. Dessa leder ger möjligheten att både höja och sänka skärmen, samtidigt som 

avståndet från operatören går att justera. Fästet vid maskinen bör också passa utan att några 

ändringar behöver göras på maskinen. 

 

Nackdelar 

Problemet med konceptet är dels kabeldragningen vilket kan bli komplicerat om det ska dras 

in och ut genom alla leder. Dessutom bidrar alla dessa leder till att betydligt fler komponenter 

behövs jämfört med dagens lösning. En annan nackdel som förmodligen dyker upp är att det 

krävs en hel del positioneringsmoment för att placera skärmen i exakt den position som 

eftersträvas, vilket påverkar användarvänligheten till en viss grad. 
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4.3.2 Koncept 2 
 

 
Figur 4.4. Illustration av Koncept 2. 

 
Kabelskydd 

Kabelskyddet går genom armen och ner i skärmen. Vid maskinfästet kan kablaget vara lindat 

i en rulle vilket gör det möjligt att förlänga och förkorta kablarna när armen rör sig längs 

spåret. 

 

Fäste skärm 

Fästet vid skärmen sker genom att röret från armen går genom toppen på skärmen och fästes 

sedan på plats med en bricka inifrån och en bricka utifrån. De ska sitta fast tillräckligt men 

samtidigt ge möjlighet för skärmen att rotera runt röret. Kabelskyddet ska gå genom röret ned 

till skärmen. 

 

Fäste maskin 

Utgörs av en rotationsaxel som sitter fast i armen och samtidigt är placerad i ett spår. Detta 

gör att armen kan rotera runt axeln och samtidigt dras längs spåret för att få förflyttning. 

Kabelskyddet och kabeldragningen bör följa med axeln i form av en rulle. 

 

Motståndsmekanism 

Fästet vid maskinen bidrar till en reaktionskraft som motverkar skärmens vikt. En hydraulisk 

eller pneumatisk lösning bör användas för att höja och sänka skärmen. 
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Rotationsmekanism 

Fästet i maskinen möjliggör rotation via rotationsaxeln likt hur en dörr svänger. Skärmen kan 

rotera runt röret den sitter fast vid. Upp och nedsänkning sker med hydraulik eller pneumatik 

likt en kontorsstol.  

 

Inställningskomponent 

Intryckning och utskjutning av balken sker med vanlig kraft genom att använda skärmens 

handtag, likaså rotation i horisontellt led. Höjning och sänkning av skärmen kan ske via något 

hjälpmedel som t.ex. en knapp eller spak. 

 

Fördelar 

Höjning och sänkning av skärmen bör vara väldigt enkelt med tanke på att ingen direkt kraft 

behöver utövas. Dessutom ger maskinfästet en bra möjlighet att förvara armen tätt intill 

maskinen, vilket gör att den tar väldigt lite plats när den inte används. Maskinfästet ger 

dessutom en väldigt hög rörelsegrad då den kan positioneras i varje hörn och på så sätt nå 

mycket större yta än dagens lösning. 

 

Nackdelar 

En av de större nackdelarna med Koncept 2 är att den kan bli svår att implementera eftersom 

spåret som ska fästas uppe på maskinen kommer att ta betydligt mycket mer plats än dagens 

lösning. Dessutom skulle spåret kunna bidra med en ökad kostnad då det förmodligen inte går 

att använda samma typ av fäste vid varje maskin. 
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4.3.3 Koncept 3 

 
Figur 4.5. Illustration av Koncept 3. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet går genom armen till skärmen. Vid rotationslederna dras kabelskyddet utanför 

armen på ett sådant sätt att skyddet inte behöver förlängas eller förkortas. Det kan även finnas 

möjligheter att dra kabelskyddet genom lederna, dock kan det vara något mer problematiskt 

än att dra det utanför. 

 

Fäste skärm 

Fästning av skärmen sker med en monteringsbricka som monteras fast på baksidan av 

skärmen. Monteringsbrickan ska ha ett hål för att det ska vara möjligt att dra kabelskyddet till 

själva skärmen. Skärmen kommer att vara stel vilket medför till att man inte kan vinkla 

skärmen. 

 

Fäste maskin 

Fästet till maskinen ska vara utformat av två rotationsaxlar för att få kunna få en förflyttning 

både i vertikalt och horisontellt led. Nackdelen blir att kabelskyddet kommer vara svårt att dra 

genom dessa två leder, därför kommer kabelskyddet förmodligen behöva dras utanför lederna.  

 

Motståndsmekanism 

För att hålla uppe konstruktionen krävs det någon form av friktion i lederna samt att man 

placerar en fjäder i båda lederna av armen som kommer att hålla konstruktionen på plats. 
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Rotationsmekanism 

De två rotationsaxlarna vid maskinfästet samt rotationsaxeln i mitten av konstruktionen 

kommer att bidra till att skärmen kommer att vara rörlig i både vertikalt och horisontellt led. 

För att få ännu mer rotation av konstruktionen skulle man kunna sätta in en rotationsled 

mellan skärm och arm då detta skulle bidra till vinklingsmöjligheter för skärmen. 

 

Inställningskomponent 

Man ska kunna ställa in konstruktionen med sina egna händer vilket bidrar till att inga 

inställningskomponenter krävs. Eventuellt att spänningen i fjädern och friktionen justeras 

efter skärmens och armens totala vikt. 

 

Fördelar 

Rörligheten i Koncept 3 kommer att vara hög, detta då konstruktionen går att förflytta i alla 

dess riktningar samtidigt som den kommer att stanna stabilt på plats vid placering på grund av 

lösningens två fjädrar. Den kommer även att ta betydligt mindre plats än dagens lösning vid 

förvaring då den kan placeras intill maskinen 

 

Nackdelar 

Nackdelen med konceptet är att kabeldragningen riskerar att bli för komplicerad då den ska 

passera alla leder. Dessutom riskerar kostnaden att bli rätt hög då motståndskraften ska 

utgöras av två fjädrar som måste anpassas efter konstruktionen. Ska detta koncept gå vidare är 

det någonting som måste lösas. 
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4.3.4 Koncept 4 
 

 
Figur 4.6. Illustration av Koncept 4. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet bör gå genom armen fram till skärmen. Vid mellanleden kan kabelskyddet 

placeras utanför likt tidigare koncept. Vid maskinen kan kabeldragningen placeras i en rulle 

för att möjliggöra förlängning och förkortning av kablaget då armen flyttas upp och ned via 

röret. Denna rulle skulle kunna placeras i samma höjd som armen och följa med armen vid 

förflyttning. Samtidigt som armen flyttas uppåt kan rullen rulla ut kabel och tvärtom vid 

nedåtgång.  

 

Fäste skärm 

Fästet utgörs av en mindre rotationsaxel som ger ytterligare vinklingsmöjligheter precis intill 

skärmen. Kabelskyddet kommer förmodligen behöva dras utanför axeln och behöver därför 

ha tillräckligt med utrymme.  

 

Fäste maskin 

Armen fästs vid ett lodrätt rör intill maskinen vilket medför att den kan förflyttas uppåt 

respektive nedåt. Armen hålls på plats med sprint/hakar vilka ställs in manuellt, medan röret 

är fastsvetsad vid maskinen. Kabelskyddet bör dras från armen till rullen som sitter på andra 

sidan av röret. 
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Motståndsmekanism 

Motståndskraften utgörs av en fjäder i röret som håller upp armen i position. För att flytta på 

armen i vertikalt led trycks fjädern ned och armen fästs på plats med en sprint eller hakar. 

Lossa på sprinten/hakarna för att skärmen ska förflyttas upp igen med hjälp av fjädern. 

Lösningen bör anpassas efter skärmens vikt för bästa resultat. 

 

Rotationsmekanism 

Alla leder utgörs av rotationsaxlar. Röret vid maskinen har samma princip men kan vara 

något mer utvecklat för att möjliggöra förflyttning i vertikalt led. 

 

Inställningskomponent 

Fjäder som håller upp skärmen trycks ned och fästs på plats med en sprint eller ett par hakar. 

Detta görs manuellt och för att få skärmen att återgå till sin ursprungsposition tas sprinten 

eller hakarna bort. 

 

Fördelar 

Koncept 4 kommer att ha en hög rörelseförmåga på grund av dess rotationsleder, detta 

kommer att bidra till att operatören kan få en ergonomisk arbetsposition vid båda sidor av 

bandet. Fjädern kommer även bidra till att lösningen kommer att kunna användas till olika 

lastfall. Maskinfästet utgör ett intressant koncept, även om det är något komplicerat. Om det 

kan göras simplare kan det definitivt vara något att ta hänsyn till, och eventuellt använda i 

andra koncept. 

Nackdelar  

Den främsta nackdelen är förmodligen fästet vid maskinen. Detta då den inte kan placeras på 

samma ställe som dagens lösning då den skulle vara i vägen för det rullande bandet. 

Konceptet innehåller väldigt många komponenter, där en del kan visa sig vara komplicerade 

att implementera. Exempelvis ska fjädern inuti röret i fästet fungera som en motståndskraft 

vilken håller armen i vertikal position i den höjd som eftersträvas. Alla dessa komponenter 

riskerar även att höja kostnaden för konstruktionen markant. Kabeldragningen kan också visa 

sig vara problematiskt då den måste hänga med armen när den höjs. 
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4.3.5 Koncept 5 
 

 
Figur 4.7. Illustration av Koncept 5. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet går inuti konstruktionen utan några direkta hinder. Beroende på hur den sista 

leden konstrueras kan vissa spår behöva göras för att möjliggöra rotation av armen om 

kabelskyddet ska gå genom leden. Annars kan kabelskyddet dras utanför leden om behovet 

uppstår. 

 

Fäste skärm 

Fästet vid skärmen sker genom att röret från armen går genom toppen på skärmen och fästs 

sedan på plats med en bricka inifrån samt en bricka utifrån. De ska sitta fast tillräckligt men 

samtidigt ge möjlighet för skärmen att rotera runt röret. Kabelskyddet ska gå genom röret ned 

till skärmen. 

 

Fäste maskin 

Fästet vid maskinen består av ett konstruerat rotationsfäste vilket möjliggör rotation i både 

horisontellt och vertikalt led, likt hur en brandbilsstege eller lyftkran fungerar. Det är viktigt 

att det finns tillräckligt med utrymme för kabeldragningen. 

 

Motståndsmekanism 

En spänd fjäder som håller armen på plats, där styvheten går att justera efter skärmens vikt. 

Eventuellt att en del av motståndet läggs vid maskinfästet med hjälp av friktion. 
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Rotationsmekanism 

Rotationen vid maskinen sker likt hur en brandbilsstege kan rotera och vinklas upp och ned. 

Ger möjlighet att rotera i både vertikalt och horisontellt led. I leden mellan armen och 

skärmen är det en rotationsaxel som möjliggör rotation i vertikalt led.  

 

Inställningskomponent 

Fjädern i armen bör kunna justeras efter skärmens vikt. Utöver det krävs ingen annan form av 

inställning förutom förflyttning via handtagen. 

 

Fördelar 

En fördel med konceptet är enkelheten vid användning och att rörelsemomenten kan utföras 

samtidigt genom att både höja och dra den i sidled med endast en rörelse. Den har även en 

styrka av att den kan användas till olika lastfall eftersom fjädern är justerbar. Maskinfästet är 

av samma typ som dagens lösning vilket innebär att fästpunkterna inte behöver ändras. 

Positionsmöjligheterna är liknande de tidigare koncepten samtidigt som att det går att höja 

den en bra bit över det rullande bandet och minskar på så sätt risken att slå i bandet. 

 

Nackdelar 

Nackdelen med konceptet är att maskinfästet och leden ovanför skärmen behöver definieras 

mer utförligt för att kunna tillåta kabeldragningen att gå igenom dem. Eventuellt kan fjädern 

bidra till att livslängden för konstruktionen minskar något. Det bör kunna lösas genom att 

göra det enkelt att byta ut fjädern vid behov. 
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4.3.6 Koncept 6 
 

 
Figur 4.8. Illustration av Koncept 6. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet kommer att kunna gå genom armen fram till skärmen. Däremot behöver man 

kunna dra in respektive dra ut kablaget eftersom armen ska kunna höjas och sänkas. Detta kan 

man lösa genom att kablaget rullas in samt ut från en rulle vilken kan vara placerad intill 

maskinfästet. 

 

Fäste skärm 

Skärmfästet ska hålla i skärmen med två stycken skruvar på vänster och höger sida av 

skärmen, vilket kommer att bidra till ytterligare vinklingsmöjligheter för skärmen. Man bör 

dock tänka på att vridningsvinkeln inte få vara för hög, eftersom detta kan skapa problem för 

kablaget. 

 

Fäste maskin 

Maskinfästet ska bestå av en gångjärns-lösning för att göra det möjligt att kunna placera 

konstruktionen precis intill maskinen. 

 

Motståndsmekanism 

Fästet vid maskinen bidrar till en reaktionskraft som håller den första leden och röret på plats. 

För att hålla den andra roterande delen av armen på plats används en skruvfunktion, där en 

skruv skruvas fast mot röret vilket gör att friktion håller armen på plats. Lossa på skruven för 
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att återigen flytta skärmens position. Det kan även vara en god idé att placera en fjäder under 

armen för att underlätta förflyttning uppåt. 

 

Rotationsmekanism 

Armen ska kunna rotera kring ett rör med en bestämd vinkel. Man bör tänka på att inte ha en 

för hög vinkel eftersom detta kan bidra till att kablarna vrider sig och går sönder. 

 

Inställningskomponent 

En skruvfunktion krävs i detta koncept för att man ska kunna låsa fast konstruktionen i den 

önskvärda höjden. Annars ska man enkelt kunna förflytta den med sina händer. Används en 

hjälpfjäder kan även denna ställas in beroende på skärmens vikt.  

 

Fördelar 

Koncept 6 kommer att ta upp en väldigt minimal plats när den inte används vilket minskar 

risken att den är i vägen på arbetsgolvet. Den kommer även att vara hög ergonomisk standard 

eftersom operatören kan få tillgång till skärmen i många olika positioner på båda sidor av 

bandet. Detta beror främst på att både maskin- och skärmfäste har en roterande led i detta 

koncept. 

Nackdelar  

Nackdelen med konceptet är att den i sin utformning inte utstrålar någon robusthet och ger 

känslan av dålig stabilitet. Höj- och sänkfunktionen kan visa sig vara svår att implementera 

och dessutom måste kabeldragningen på något sätt hindras från att vridas sönder. Likaså 

måste maskin- och skärmfästet anpassas för att tillåta kabeldragningen att gå antingen förbi 

eller igenom. Dessutom måste lösningen anpassas för att inte riskera att slå i det rullande 

bandet. 
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4.3.7 Koncept 7 
 

 
Figur 4.9. Illustration av Koncept 7. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet bör gå genom armen där det är möjligt och strax utanför vid lederna likt 

tidigare lösningar. 

 

Fäste skärm 

Fästet vid skärmen utgörs av en rotationsaxel vilket ger möjligheten att vinkla skärmen. 

Kabelskyddet kan gå något bredvid fästet så att det inte är i vägen. 

 

Fäste maskin 

Fästet i maskinen utgörs av två delar. Den första delen är själva armen som fästs i maskinen 

med någon form av gångjärn eller rotationsaxel vilket gör att den kan svänga likt en dörr. Den 

andra delen utgörs av en hydraulisk/pneumatisk/fjäder-lösning som håller armen på plats och 

möjliggör höjning och sänkning. Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för att få 

plats med kabelskyddet och kablage vid armens fäste i maskinen. 

 

Motståndsmekanism 

En hydraulisk/pneumatisk/fjäder-lösning som håller tag i armen och möjliggör positionering. 

Bör kunna anpassas efter skärmens och armens totala vikt. 
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Rotationsmekanism 

En rotationsaxel vid maskinen, en vid mitten av armen och en vid skärmen ger en stor grad av 

rotationsmöjligheter i både vertikalt och horisontellt led. 

 

Inställningskomponent 

Komponenten som håller armen på plats bör ställas in efter totalvikten, annars inga övriga 

inställningskomponenter. Skärmen flyttas via handtagen. 

 

Fördelar 

Även denna lösning har en väldigt liten förvaring när skärmen inte används då det enkelt går 

att placera den intill maskinen. Den kan dra fördel av att fjädern går att ställa in vilket 

resulterar till att den konstruktionen kan användas till flera olika lastfall. Beroende på vart 

maskinfästet placeras och hur stort avståndet är mellan den nedre och den övre delen kan en 

hög rörelsefrihet uppnås. Detta bidrar även skärmfästet till. 

Nackdelar 

Maskinfästet kan vara något komplicerat att konstruera och utforma på ett effektivt och 

tilltalande sätt. Kabeldragningen blir svår att dra inuti armen hela vägen till skärmen. Både 

fjädern och antalet komponenter riskerar att öka kostnaden avsevärt jämfört med dagens 

lösning. Dessutom måste hänsyn tas så att inte konstruktionen slår i bandet vid byte av sida. 

4.3.8 Koncept 8 
 

 
Figur 4.10. Illustration av Koncept 8. 
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Kabelskydd 

Kabelskyddet kommer att kunna gå igenom armen fram till skärmen. Den kommer även att 

kunna lindras in och ut genom att använda sig utav en spole som är placerad intill motorn. 

 

Fäste skärm 

Fästet av skärmen sker genom att röret från armen går genom toppen på skärmen och är fäst 

med två brickor, en utifrån och en inifrån. För att kunna ge möjlighet till rotation av skärmen 

krävs det att de inte sitter för hårt. Kabelskyddet kommer att gå igenom röret hela vägen till 

skärmen. 

 

Fäste maskin 

Fäste av maskin kommer bestå av en rotationsaxel vilket ger bra möjligheter till rotation i 

horisontellt led. Kabelskyddet bör kunna gå genom axeln och in i armen. 

 

Motståndsmekanism 

För att kunna hissa skärmen upp respektive ner kommer en motor med vinsch att användas. 

Vid skärmen kommer ett rörhölje att användas. Höljena ska kunna passa i varandra samtidigt 

som både vinsch och kablage ska kunna få plats. 

 

Rotationsmekanism 

En rotationsaxel kommer att användas vid maskinen för att kunna vrida hela konstruktionen i 

horisontellt led. En motor gör det möjligt att hissa skärmen upp och ned i vertikalt led. 

Skärmens fäste ger ytterligare rotationsmöjligheter. Dock bör den vara något begränsad då 

kabeldragningen inte får vridas för mycket och för att konstruktionen inte ska slå i maskinen. 

 

Inställningskomponent 

Själva konceptet bygger på att en motor som drivs med hjälp av en vinsch kommer att kunna 

hissa skärmen upp och ned. Hissningen ska kunna utföras genom att man håller inne en knapp 

för att hissa upp och en annan knapp för att hissa ner vilket kommer bidra till att en simpel 

och ergonomisk konstruktion. En manuell inställning utförs när man ska rotera skärmen samt 

vid horisontell förflyttning av armen.  
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Fördelar 

Fördelen med konceptet är att inga direkta ändringar behöver göras till maskinfästet. Detta 

bidrar även till att kabeldragningen kan dras likt hur den gör i dagens lösning. Då lyftningen 

av skärmen sker med hjälp av en motor behöver inga kraftmoment utövas, vilket minskar 

påfrestningen för operatören.  

 

Nackdelar 

Den främsta nackdelen med denna lösning är att positionering av skärm kan vara tidskrävande 

då en motor kommer att ställa in positionen. Den kommer även vara svårt att hålla nere 

kostnaden för konstruktionen på grund av motorn. Dessutom blir det svårare att effektivt 

rengöra konstruktionen. 

 

4.3.9 Koncept 9 
 

 
Figur 4.11. Illustration av Koncept 9. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet ska dras på ovansidan av balken, en kåpa täcker sedan över kabelskyddet. 

Kabelskyddet kan behöva dras utanför fjädern. 

 

Fäste skärm 

Fästet av skärmen sker genom att röret från armen går genom toppen på skärmen och är fäst 

med två brickor, en utifrån och en inifrån. För att kunna ge möjlighet till rotation av skärmen 

krävs det att de inte sitter för hårt. Det är viktigt att se till att kabelskyddet kan få plats och 

kan dras till skärmen.  
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Fäste maskin 

Armen fästes vid maskinen med en rotationsaxel vilket möjliggör rotation i horisontellt led.  

 

Motståndsmekanism 

Den främsta motståndskraften utgörs av friktion i rotationsaxlarna, vilket ger ett behov av att 

kunna ställa in styvheten hos samtliga rotationsaxlar. Med hjälp av en inställningsbar 

gasfjäder är det möjligt att höja och sänka skärmen efter behov. 

 

Rotationsmekanism 

Rotationsaxlarna vid maskinen och skärmen möjliggör båda vridning i horisontell led. 

En inställningsbar gasfjäder gör det möjligt att höja och sänka skärmen. 

 

Inställningskomponent 

En inställningsbar gasfjäder gör det möjligt att anpassa motståndskraften efter skärmens vikt.  

 

Fördelar 

Installation av kabelskydd kommer att vara relativt simpelt i jämförelse med resterande 

koncept. Hydrauliksystemet kommer att bidra till att konstruktionen kommer att klara av olika 

vikter på skärmarna. Under användning kommer även konstruktionen att vara enkel att 

förflytta och positionera. Då den använder samma fästen till skärm och maskin som den 

befintliga lösningen kommer kostnaden för dessa kunna hållas nere. Komponenterna kommer 

att vara enkla att komma åt eftersom kablaget dras över balkendelen.  

 

Nackdelar 

Konceptet är väldigt lik dagens lösning, vilket gör att rotationsmöjligheten är någorlunda 

liknande. Det är möjligt att den funktion som bidrar till höj- och sänkbarheten inte har samma 

livslängd som resterande konstruktion har, vilket gör att den måste bytas ut. Även kostnaden 

på denna funktion måste balanseras, då kunden inte vill betala mer än nödvändigt för att få 

den nya höj- och sänkbarheten. 
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4.3.10 Koncept 10 
 

 
Figur 4.12. Illustration av Koncept 10. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet måste anpassas för att kunna dras genom lederna. Eventuellt att de får gå 

utanför lederna beroende på vad som är möjligt. 

 

Fäste skärm 

Skärmen fästs vid armen med hjälp av en monteringsbricka och skruv. Det är viktigt att se till 

att kabelskyddet kan få plats och kan dras till skärmen. 

 

Fäste maskin 

Armen fästes vid maskinen med en rotationsaxel vilket möjliggör rotation i horisontellt led. 

Kabelskyddet bör kunna dras genom axeln och in i armen. 

 

Motståndsmekanism 

Den främsta motståndskraften utgörs av friktion i lederna vilket bör ställas in efter skärmens 

vikt och med en säkerhetsmarginal. Eventuellt att olika inställningsmöjligheter gör det möjligt 

att minska friktionen och sedan låsa den efter förflyttning. 

 

Rotationsmekanism 

En rotationsaxel i varje led möjliggör höjning och sänkning. Rotationsaxeln vid maskinen 

möjliggör vridning. 
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Inställningskomponent 

Det bör vara möjligt att flytta skärmen med vanlig kraft. Eventuellt att det är möjligt att trycka 

in knappar för att lossa på friktionen i lederna och på så vis kunna ställa in skärmen. När 

skärmen är inställd kan knapparna släppas och friktionen låser återigen armen och skärmen på 

plats. 

 

Fördelar 

Möjligheten att placera skärmen där den behövs är väldigt stor. Den tar även lite plats vid 

förvaring då det är möjligt att placera den intill maskinen. Fästet vid maskinen bör kunna 

hållas liknande dagens lösning.  

 

Nackdelar 

Då konstruktionen endast kommer att använda sig utav leder för att hålla konstruktionen på 

plats kan detta bli problematiskt genom att skärmen kommer att röra sig vid 

knapptryckningar. Även att komma åt dess komponenter kan bli svårt eftersom både kablaget 

kommer att gå genom dess leder. Lösningen kommer förmodligen att vara svår att justera 

efter olika lastfall då den inte använder sig utav exempelvis en fjäder. I och med alla 

komponenter som bidrar till rörelsemöjligheten kommer kostnaden förmodligen att öka något, 

vilket måste tas hänsyn till. 

 

4.3.11 Koncept 11 
 

 
Figur 4.13. Illustration av Koncept 11. 
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Kabelskydd 

Kabelskyddet går rakt genom armen utan några problem. Vid kulleden går kabelskyddet 

utanför armen. 

 

Fäste skärm 

Skärmen skjuts ner mellan två stycken spår vilket håller den på plats. Kabeldragningen bör 

kunna gå mellan spåren till skärmen. 

 

Fäste maskin 

Armen skruvas fast i maskinen likt hur en glödlampa skruvas fast. Kabeldragningen kan gå 

rakt igenom efter att armen skruvats fast. 

 

Motståndsmekanism 

En fjäder i den sista leden som håller konstruktionen på plats. Den går att spänna beroende på 

vilken vikt skärmen har. 

 

Rotationsmekanism 

Rotationsleden i mitten av armen utgörs av en kulled likt en dragkrok på en bil. Detta ger 

rotation i alla möjliga led vilket är användbart.  

 

Inställningskomponent 

Fjäderspänningen bör kunna justeras efter skärmens vikt för bästa resultat. Annars kommer 

skärmen att kunna justeras manuellt genom att använda skärmens handtag. 

 

Fördelar 

Den främsta fördel som Koncept 11 har är att den är oerhört simpel att plocka isär.  

 

Nackdelar 

Även om fästet vid maskinen och kulleden i mitten är väldigt intressanta koncept finns det 

risk att de är något orealistiska och svåra att effektivt implementera. Användning av sådan 

teknik skulle bidra till en väldigt hög kostnad. Det kan bli problematiskt att installera 

konstruktionen då den inte kommer att passa till dagens förbestämda fästpunkter. Den 

kommer inte att kunna användas för olika lastfall. Kabeldragningen vid kulleden kan bli 

problematisk även om den dras utanför kulleden. 
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4.4 Konceptutvärdering 
För att utvärdera de koncept som tagits fram har vi valt att utföra en Concept Screening och 

en Concept Scoring enligt Ulrich och Eppinger (2012). Dessa är utförda genom att ta hänsyn 

till de ergonomiska, flexibla och modulära aspekter som tidigare nämnts. Med detta fås en 

tydligare bild över de olika konceptens styrkor och svagheter gentemot de krav som tidigare 

har satts upp i kravspecifikationen. När dessa läggs samman skapas ett övergripande resultat 

vilket fungerar som en riktlinje när det blir dags att välja koncept att gå vidare med. Det är 

viktigt att noggrant utvärdera varför vissa koncept går vidare och varför andra sållas bort. På 

så sätt kan det koncept med bäst prestanda tas fram. Då ett modulärt produkttänk har använts i 

konceptgenereringsfasen är det också viktigt att utvärdera de aspekter som gör konceptet 

modulärt samt varför.  

 

4.4.1 Concept Screening 
Concept Screening innebär att de genererade koncepten rangordnas och betygssätts i en 

väldigt grov skala. Detta eftersom det lätt kan bli missvisande att gå in detaljerat på varje 

koncept när det gäller att jämföra dem kvantitativt (Ulrich & Eppinger, 2012), vilket istället 

lämnas till det efterföljande steget. Utvärderingen utfördes mot de kundkrav och kriterier som 

sattes upp i kravspecifikationen, se kapitel 4.1 för mer detalj. 

 

Det koncept som valdes till referens är den produkt som Norden använder idag, eftersom det 

är den som i slutändan ska förbättras. Detta ger en bra överblick över vilka av de genererade 

koncepten som är bättre respektive sämre än dagens lösning. Om det genererade konceptet var 

bättre i det specifika kravet sattes “+”, om det var lika bra sattes “0” och om det var sämre 

sattes “-”. När alla koncept var betygsatta summerades alla “+” inom varje koncept. Denna 

summation subtraherades med alla “-” vilket gav en slutgiltig poängsumma för varje koncept. 

Det koncept som hade högst poäng rankades först och det med minst poäng rankades sist. 

 

Då kriterierna har olika stora betydelser kan det resultera i en missvisande rangordning av 

koncepten. Därför är det bra att ta med kriteriernas viktning för att kontrollera rangordningen 

och se om något koncept fick en missvisande rank. Om rangordningen blir liknande vid 

viktning respektive utan viktning har ett mer pålitligt resultat uppnåtts. Detta utfördes genom 

att först multiplicera viktningen med betyget innan det summerades. 
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I den första omgången utvärderades de 11 koncept som togs fram under konceptgenereringen. 

Resultatet framgår i figur 4.14. 
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Figur 4.14. Den första iterationen av Concept Screening. 
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Ett av de två relativt överlägsna koncepten är Koncept 5. Detta beror till stor del på grund av 

dess enkla design med en simpel kabeldragning samtidigt som lösningen är väldigt flexibel 

och ergonomisk. Konceptets simpelhet gör att den blir lätt att konstruera, enkel att installera 

och dessutom relativt billig. Dess ergonomiska och flexibla fördelar gör produkten 

användarvänlig för kunden genom att det lätt går att höja och sänka skärmen med enkla 

rörelser. 

Det andra tämligen överlägsna konceptet är Koncept 9. Även detta koncept har en simpel 

design med en relativt enkel kabeldragning. Konceptet ger även ergonomiska förutsättningar 

genom att armen går att vrida i horisontell riktning samtidigt som skärmen enkelt kan ställas 

in i önskad höjd under användning. Båda dessa koncept valdes att gå vidare till nästa steg.  

 

Koncept 2 och Koncept 8 valdes bort trots deras höga placering, detta främst för att de var 

väldigt lika Koncept 9. En annan bidragande faktor hos Koncept 2 var att spårfästet vid 

maskinen ansågs vara relativt orealistiskt att implementera jämfört med dagens lösning. 

Samma princip gäller även vid Koncept 8, där det ansågs vara orimligt och något dyrare att 

använda en motor till förflyttningen av skärmen i höjdled.  

 

För att kontrollera att inga koncept väljs bort på grund av valet av referenskoncept har 

ytterligare en Concept Screening utförts, denna gång med Koncept 1 som referens.  
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Figur 4.15. Den andra iterationen av Concept Screening, med Koncept 1 som referens. 
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Som det går att observera får Koncept 5 och Koncept 9 fortfarande högst poäng. Koncept 2, 

Koncept 8 och Koncept 1 byter plats men håller fortfarande position 3–5. Även i slutet på 

poängskalan uppstår det ett fåtal platsskiftningar, men inget som direkt påverkar valet av 

koncept att vidareutveckla. Skillnaden mellan referenskoncept kan anses vara tillräckligt liten 

för att bekräfta att rätt koncept valdes till nästa steg. 

 

4.4.2 Kombination av koncept 
Utöver dessa skapades ett kombinerat koncept beståendes av Koncept 1 och Koncept 3 vilket 

är illustrerat i figur 4.16. Detta då vi ansåg att de hade stora likheter och tillsammans skapar 

ett förbättrat koncept där ett antal svagheter elimineras.  

 

 
Figur 4.16. Illustration av Koncept Kombination. 

 

Kabelskydd 

Kabelskyddet går genom armen till skärmen. Vid rotationsleden dras kabelskyddet utanför 

armen på ett sådant sätt att skyddet inte behöver förlängas eller förkortas. Det kan även finnas 

möjligheter att dra kabelskyddet genom lederna, dock kan det vara något mer problematiskt 

än att dra det utanför. 

 

Fäste skärm 

Fästet till skärmen sker med hjälp av ett rotationsfäste vilket möjliggör vinkling av skärmen 

vid användning. 
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Fäste maskin 

Fästet till maskinen utgörs av en rotationsaxel vilket möjliggör rotation i horisontellt led. 

Rotationsvinkeln bör vara begränsad så att armen inte slår i maskinen. 

 

Motståndsmekanism 

Reaktionskraften som uppstår vid maskinen håller upp armens första del. Armens andra del 

utgörs av en fjäder som spänns för att hålla skärmens vikt på plats. Den bör spännas 

tillräckligt för att hålla skärmen stilla samtidigt som det är möjligt att flytta på den utan att 

kräva överdrivna rörelser. 

 

Rotationsmekanism 

Rotationsaxeln vid maskinen möjliggör rotation i horisontellt led. Rotationsaxeln i mitten av 

armen gör det möjligt att höja och sänka skärmen efter behov. Fästet vid skärmen gör det 

möjligt att vinkla skärmen upp och ned. 

 

Inställningskomponent 

Det bör vara möjligt att justera fjäderspänningen i mitten-leden beroende på vilken vikt 

skärmen har. Detta då Norden har flera olika skärmar och är lösningen flexibel går det att 

anpassa den efter alla dessa skärmars olika vikter.  

 

Fördelar 

Fördelen med det nya konceptet jämfört med Koncept 1 och Koncept 3 är framförallt att 

endast en led används istället för två, vilket resulterar i en enklare konstruktion. Det blir 

lättare att använda konstruktionen, det krävs inte lika mycket material vilket minskar 

kostnaden och dessutom minskas eventuella problem vid kabeldragning och montering. 

 

Nackdelar 

Vissa nackdelar finns med konceptet vilket inte gick att eliminera med en kombination. 

Främst att kabeldragningen fortfarande behöver dras utanför leden. 

 

Det kombinerade konceptet lades till och utvärderades i samma matris som de tidigare 

koncepten vilket visas i figur 4.17. Det kombinerade konceptet visade sig vara ungefär lika 

lovande som de tidigare utvalda Koncept 5 och Koncept 9, vilket bidrog till att även detta 

gick vidare till nästa steg. 
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Figur 4.17. Den tredje iterationen av Concept Screening. 
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4.4.3 Concept Scoring 
De koncept som fick bäst resultat och ansågs mest lovande i Concept Screening-fasen togs 

vidare till nästa steg i utvärderingsprocessen. Syftet med vår Concept Scoring är att betygsätta 

de tre valda koncepten med en mer detaljerad betygsskala. Detta bidrar till att skapa en bättre 

översikt kring hur lovande de olika koncepten är samtidigt som det belyser de egenskaper som 

gör dem bra. 

 

Betygsskalan i Concept Scoring-matrisen går från 1–10, där 1 innebär att kriteriet inte 

uppfylls överhuvudtaget och 10 innebär att kriteriet uppfylls helt. Betygen multipliceras med 

viktningen för de olika kriterierna och summeras sedan enligt följande ekvation (Ulrich & 

Eppinger, 2012, s.156): 

 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑟𝑖𝑗 ∗ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1     (1) 

 
Där: 
𝑟𝑖𝑗 = 𝐵𝑒𝑡𝑦𝑔 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 𝒋 𝑣𝑖𝑑 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝒊 
𝑤𝑖 = 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝒊 
𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 
𝑆𝑗 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 𝒋 
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Figur 4.18. Utförd Concept Scoring på de utvalda koncepten. 
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Det koncept med högst poäng är Koncept 5 tätt följt av Koncept 9 och Koncept Kombination. 

Resultatet är väldigt jämnt mellan de tre olika koncepten, därför är det viktigt att inte förhastat 

slänga bort de lägre rankade koncepten.  

 

Om Koncept Kombination analyseras går det att se likheten med Koncept 5, där skillnaden 

ligger i att den lyftande leden är placerad en bit ut från maskinen. Om den leden tas bort är det 

i princip två likadana koncept, vilket kan vara bra att tänka på i kommande steg. Därför kan vi 

med gott samvete välja bort Koncept Kombination i enlighet med Concept Scoring-resultatet. 

 

Den största skillnaden mellan de två koncepten är att avståndet mellan skärm och operatör 

inte är lika inställningsbart och flexibelt i Koncept 9 som i Koncept 5. Det bidrar till att den 

ergonomiska aspekten och användarvänligheten är något sämre hos Koncept 9. Dessutom tar 

Koncept 9 något mer plats och är inte lika enkel och smidig att förflytta över bandet på 

maskinen. Däremot kan konceptet anses vara något mer stabilt och robust än Koncept 5. 

 

Detta gör att vi anser att Koncept 5 överlag är mer lovande än Koncept 9, vilket 

överensstämmer med resultatet från vår Concept Scoring. Därför väljer vi att gå vidare med 

Koncept 5 inför kommande steg. 

 

4.5 MIM-formulär 
MIM-formuläret utgörs av en enkät som Erixon (1998) tagit fram. Den baseras på ett antal 

områden inom produktutvecklingsprocessen där olika frågor ställs för att utvärdera det 

modulära produkttänk som har använts.  

 

Genom att applicera MIM-formuläret på Koncept 5 är det möjligt att identifiera vad som gör 

de olika komponenterna till moduler och dessutom varför de bör utgöras av moduler. Det ger 

en överblick över hela produkten och ser samtidigt till att ingen av produktens modulära 

enheter har skapats utan en direkt funktion. På så vis har produkten inga onödiga 

komponenter och dessutom bidrar det till att varje komponent får fokus på det som är viktigt 

för just den modulära enheten. Detta bidrar till att vi kan ta hänsyn till dessa anledningar när 

den detaljerade designen ska utföras för att på så sätt uppnå en mer helhetstäckande 

utformning och inte missa viktiga aspekter. Exempelvis om en viss komponent behöver ta 

hänsyn till en enkel montering kan utrymme lämnas för att underlätta detta, vilket är en av 

enkätfrågorna nedan. 
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Kabelskyddet, motståndskraften och inställningskomponenten utgör framöver en egen 

modulär enhet som vi har döpt till Lyftanordning. Detta beror på att de har tillräckligt mycket 

samspel med varandra och kan därför utgöra en gemensam modul. 

 

4.5.1 Maskinfäste 
 

 
Figur 4.19. Utfyllt MIM-formulär av maskinfäste. 

 

Carry over 

Med största sannolikhet kommer det vara möjligt att bara behöva göra små modifikationer på 

dagens fäste för att passa in den nya lösningen och samtidigt uppnå den rotationsvinkel som 

krävs. Eventuellt att små anpassningar för kabeldragningen behöver göras. 
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Technical specification 

Då det finns ett fåtal olika variationer av maskiner behöver den nya lösningen kunna passa in 

på alla. Detta görs bäst om maskinfästet kan utformas utefter dessa variationer och enkelt 

bytas ut från maskin till maskin som en egen modul. Behovet är inte särskilt stort men är bra 

att ha i åtanke. 

 

Common unit 

De flesta maskiner bör kunna använda sig av samma typ av maskinfäste. När det inte är 

möjligt bör samma tankesätt användas som i Technical specification. 

 

Service/maintenance 

Skulle fästet gå sönder är det bra om det är en egen modul som är lätt att ersätta och reparera. 

Det ger en snabb och bra service samtidigt som det minimerar eventuella driftstopp. 

 

Recycling 

Modulen bör bestå av så få olika material som möjligt för att skapa en bättre återvinning. 

Desto större del av produkten som går att återvinna, desto bättre blir hållbarhetsaspekten kring 

systemet vilket är viktigt att tänka på. 

 

Som det går att se är styrkan med maskinfästet att den blir lätt att byta ut och eventuellt att 

reparera vid behov. Dessutom är den lätt att anpassa till dagens maskin om fästpunkten hålls 

liknande dagens fästpunkt. Likaså är det bra att ha återvinningsmöjligheten för modulen i 

åtanke när den utformas för att bättre skapa en hållbar produkt. 



   

83 
 

4.5.2 Lyftanordning 

 
Figur 4.20. Utfyllt MIM-formulär av lyftanordningen. 

 

Technology push 

Det är den här modulen som har störst chans att genomgå en teknisk förändring av de moduler 

som finns i systemet. Detta beror till stor del på att skärmens vikt kan förändras med tiden 

samtidigt som modulen utför den bärande funktionen. 

 

Technical specification 

Om fjädern inte är tillräckligt inställningsbar bör en variation av fjädersystem kunna användas 

för att klara bära alla olika skärmvarianter Norden har. Därför är det viktigt att fjädersystemet 

dimensioneras efter vikten på skärmen det ska bära. Detta är möjligt genom att låta 

fjädersystemet utgöra en modulär enhet. 
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Styling 

Det är den primära modulen som påverkar produktens utseende, vilket innebär att det bör vara 

möjligt att designa den till viss del med tanke på utseendet. Möjligtvis att tekniken i modulen 

omsluts av en kåpa för att skapa minimalt med påverkan på modulens funktion. 

 

Common unit 

De flesta systemen bör kunna använda sig utav samma fjäder så länge den är inställningsbar. 

På så sätt går det enkelt att justera fjädern efter skärmen och konstruktionens vikt. 

 

Separate testing 

En liten orsak till att låta fjädersystemet utgöra en egen modul är att det blir möjligt att testa 

dess prestanda utan något direkt behov av att koppla samman den med de andra modulerna. 

Detta bidrar till att det blir lättare att kontrollera kvaliteten på modulen.   

 

Purchase 

Genom att hålla delen modulär är det förmodligen mycket möjligt att till stora delar köpa in 

färdiga specialtillverkade fjädersystem från en tredje part om det anses fördelaktigt. Det 

skulle kunna minska materialkostnaden och tiden för tillverkning gentemot att tillverka den 

separat. Det viktiga är att tänka på kabeldragningen så att den blir korrekt utförd. 

 

Service/maintenance 

Genom att låta fjädersystemet utgöra en egen modul blir det enkelt att byta ut den om den 

skulle gå sönder. Reparationer av modulen bör också kunna underlättas på så vis. 

 

Upgrading 

För att uppgradera hela produkten är det främst denna modul som behöver uppgraderas. Detta 

då den utgör den bärande förmågan för produkten, vilket är det huvudsakliga 

förbättringsområdet. 

 

Recycling 

Modulen bör bestå av så få olika material som möjligt för att skapa en bättre återvinning. 

Dock bör detta inte ske på bekostnad av produktens prestanda. Om det är oundvikligt är det 

viktigt att försöka hitta en medelväg mellan de båda. 
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Lyftanordningen har betydligt fler aspekter att ta hänsyn till vid en modulär design vilket gör 

att vissa kompromisser eventuellt kan behöva göras. Det positiva är att det vid behov är 

möjligt att göra många olika varianter för att på så sätt tillgodose behovet vid alla olika 

maskiner och skärmar. Även utseendet är möjligt att skräddarsy i denna modul, framförallt då 

det har störst påverkan på produktens utseende. Slutligen bör det vara möjligt att ta hänsyn till 

återvinning av modulens olika delar, även om fjädern kan visa sig vara problematisk. 

 

4.5.3 Skärmfäste 

 
Figur 4.21. Utfyllt MIM-formulär av skärmfäste. 
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Carry-over 

Med största sannolikhet kommer det vara möjligt att endast behöva göra små ändringar på 

dagens fäste för att anpassa efter den nya lösningen och samtidigt uppnå den rotationsvinkel 

som krävs. Eventuellt att små anpassningar för kabeldragningen behöver göras.  

 

Technical specification 

Då det finns ett fåtal olika variationer av skärmar behöver den nya lösningen kunna passa in 

på alla. Detta görs bäst om skärmfästet kan utformas utefter dessa variationer och enkelt bytas 

ut beroende på skärm. Då det finns risk att skärmarna kommer att utvecklas och därmed 

förändras i sin design behöver detta tas hänsyn till. 

 

Common unit 

Även om det finns ett fåtal olika skärmar bör de flesta skärmar kunna använda sig av samma 

typ av skärmfäste. Det gör att för de flesta skärmar bör inga variationer av skärmfästet krävas. 

Detta tar dock inte hänsyn till förändringar över tid. 

 

Service/maintenance 

När skärmfästet behöver service så kan den enkelt repareras eller ersättas. Detta bidrar till att 

man kan uppnå en snabb och bra service. 

 

Recycling 

Modulen bör bestå av så få olika material som möjligt för att skapa en bättre återvinning. Om 

den samtidigt görs enkel att bytas ut och repareras kan livslängden ökas och bidra till att 

mindre material behövs i slutändan vilket även det bidrar till en mer hållbar produkt. 

 

Mycket av vad som nämns för maskinfästet stämmer också bra överens med skärmfästet. 

Förmodligen hade de kunnat behandlats under samma enkät, men det hade gett risken att 

vissa anledningar hade kunnat missats. Skillnaden är att fästpunkterna förmodligen inte 

kommer att vara av samma typ vilket är en tillräckligt stor anledning till att behandla dem 

separat. Överlag bör hänsyn tas till monteringsmöjligheter samt återvinning. 
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4.6 Ergonomisk arbetspositionering 
För att det nya konceptet ska kunna uppnå en ergonomisk design krävs det att utrymmet att 

arbeta vid identifieras samtidigt som hänsyn tas till antropometriska värden. Detta bidrar till 

att en flexibel och användarvänlig design kan skapas med hänsyn till flera olika 

kroppsstorlekar, vilket i sin tur gör produkten mer ergonomisk för ett större antal operatörer. 

På så vis kan de tre strategierna av Erlandsson (2008) integreras i designprocessen. 

 

För att uppnå en ergonomisk arbetsställning för operatören ska skärmen kunna placeras på ca 

500 𝑚𝑚 avstånd från kroppen, se figur 4.23. Genom att använda en längd på 500 𝑚𝑚 blir 

det även ergonomiskt för den minsta operatören att nå skärmen då dennes räckvidd ligger på 

ca 735 𝑚𝑚, se figur 4.22.  

 
Figur 4.22. Statistiska räckvidder för olika positioner. 

 
Figur 4.23. Rekommenderade ergonomiska synvinklar och längder (Pheasant, 2003, 

s.64; NASA, 2000).  
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De högsta och lägsta operatörer som produkten utformas efter har en höjd på 1900 𝑚𝑚 

respektive 1490 𝑚𝑚. För att få ut ögonhöjden kan dessa värden subtraheras med ca 100 𝑚𝑚 

vilket är i enlighet med vad som nämnts i kapitel 2.1.2. Den optimala synvinkeln ligger på 

30° nedåt från en vinkelrät position, där den normala siktlinjen har en 15° lutning enligt figur 

4.23. Detta bidrar till att skärmens höjdskillnad kan beräknas enligt: 

 

tan(30°) ∙ 500 = 288.6 ≈ 290 𝑚𝑚   (2) 

 

Detta ger en höjd på 1510 𝑚𝑚 respektive 1100 𝑚𝑚 vilket noteras i tabell 4.1 och figur 4.24. 

 

Tabell 4.1. Höjderna som krävs för att inkludera den tänkta målgruppen. 

 Minsta användare  
(5 percentil) 

Största användare  
(95 percentil) 

A [mm] 1100 1510 
B [mm] 1390 1800 

 

 
Figur 4.24. Intervallet för arbetshöjden vid stående position. 

 

De ergonomiska mått som konstruktionen behöver utgå ifrån är därmed en minimal höjd på 

1100 𝑚𝑚 och en maximal på 1800 𝑚𝑚. Detta bör skapa en ergonomisk och bekväm 

arbetsposition för maskinens operatörer. Den maximala höjden kan eventuellt vara några 

centimeter högre för att skapa en viss säkerhetsmarginal när skärmen ska dras över bandet. 

Dock får säkerhetsmarginalen inte vara för hög då den kan överskrida den hållhöjd över 

huvudet som den minsta kvinnan har, vilket är 1850 𝑚𝑚. Skärmens position med utgång från 

maskinfästet kommer att begränsas till en vinkel på maximalt 180° vilket illustreras i figur 
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4.25. Detta då konstruktionen ska ha ett begränsat rörelseutrymme för att förhindra kontakt 

med maskinen och eventuella skador som kan uppstå. 

 
Figur 4.25. Översiktsbild över maskin tillsammans med exempel på synvinklar och 

positioner för skärmen. 

 

Skärmens rotationsmöjligheter kring skärmfästet kommer att vara begränsat till maximalt 

360° för att dels göra det möjligt att positionera skärmen i vinkel mot arbetspositionen, men 

samtidigt förhindra att skärmen roterar för mycket och vrider sönder kablaget. Då vissa 

maskiner har en skärm på både fram- och baksidan av konstruktionen behöver dessa vara lätta 

att komma åt. Även detta skulle kunna uppnås genom att använda en 360° vinkel. 

 

För att beräkna den synvinkel som krävs för operatören användes längden på Nordens största 

förekommande skärmar vilka har en bredd på 410 𝑚𝑚. Tillsammans med standardlängden 

från skärmen till operatören, vilket tidigare bestämts till 500 𝑚𝑚, kunde synvinkeln beräknas 

enligt:  

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
410

2

500
) = 22.29° ≈ 22°     (3) 

 

Den optimala synvinkeln ligger på 15° vilket gör att 7°– 8°  behöver komma från vridning av 

huvudet. Enligt de riktlinjer som nämnts i kapitel 2.1.4 är detta helt möjligt ur ett ergonomiskt 

perspektiv.  
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4.7 Detaljerad utformning 
När det kommer till vidareutvecklingen av Koncept 5 har mycket fokus lagts på resultatet från 

MIM-formuläret samt hur den ergonomiska arbetspositionen har definierats. Med hänsyn till 

dessa aspekter kunde en mer detaljerad utformning av konceptet tas fram.  

 

 
Figur 4.26. Detaljerad utformning av Koncept 5 i upphöjt läge. 

 

 
Figur 4.27. Detaljerad utformning av Koncept 5 i nedsänkt läge. 

 

Konstruktionen utgörs av en lyftanordning vilken är kopplad till ett fäste vid maskinen samt 

ett vid skärmen med hjälp av två rotationsaxlar. Detta gör det möjligt att höja, sänka samt 

rotera konstruktionen enligt de krav som tidigare ställts. En mer detaljerad beskrivning på hur 

konstruktionen fungerar och är utformad kommer i följande stycke, där fokus ligger på de 

olika modulerna. 
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Figur 4.28. Nordens nuvarande lösning, utan höj- och sänkbarhet. 

 

4.7.1 Lyftanordning 
Lyftanordningen av skärmen kommer att bestå av en parallellogram samt en gasfjäder. 

Gasfjädern är inställningsbar och kan anpassas efter skärmens vikt för att effektivt hålla 

skärmen på plats. Liknande teknik finns idag bl.a. inom tandvården där den används för att 

hålla utrustning på plats. 

 

Parallellogram 

För att möjliggöra armens vertikala rörelser utgörs själva konstruktionen av en parallellogram. 

Detta gör att skärmen kan bibehålla en vertikal position under hela rörelsemomentet och 

undviker därför behovet av att vinklas, samtidigt som det bidrar till en viss stabilitet. 

 
Figur 4.29. Illustration av parallellogrammens funktion. 

 

Parallellogrammen fungerar på så vis att fästpunkterna på vardera sida alltid har samma 

förhållande mot varandra oavsett vinkel på konstruktionen. Samtidigt som skärmen höjs eller 

sänks kommer positionen mellan den övre och undre balken att öka respektive minska. Detta 

måste tas hänsyn till vid dimensioneringen så att utrymmet för kabeldragningen samt 

gasfjädern inte blir för trångt. 
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Gasfjäder 

För att hålla upp konstruktionen kommer en gasfjäder att användas. Den består av en 

kolvstång och en cylinder som tillsammans innesluter kvävgas. Kolvstången skapar en tät 

förslutning med cylindern vilket ger gasen möjlighet att lagra energi i konstruktionen. Ett 

smalt lager med olja placeras i botten av cylindern vilket bidrar till en viss dämpning för 

kolvstången och dessutom fungerar som smörjning.  

 
Figur 4.30. En typisk gasfjäder (Autoexperten, 2016).  

 

När kolvstången trycks in i cylindern komprimeras kvävgasen med den volym kolvstången tar 

upp i cylindern. Detta gör att gasen kommer vilja trycka tillbaka kolvstången. 

 

 
Figur 4.31. En gasfjäders uppbyggnad samt dess komponenter (Lesjöfors, 2017).  

 

Eftersom att gasen kan passera genom förbestämda hål enligt figur 4.31 kommer detta bidra 

till att trycket blir lika stort på båda sidor av kolven. Däremot då kolvstången kommer att ta 

upp en stor del av arean på den vänstra sidan, kommer trycket på den högra att verka på en 

större yta. Detta bidrar i sin tur till att trycket skapar en större kraft som verkar ut mot 

kolvstången, vilket innebär att det är skillnaden i area som skapar kraften. 
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Kraften minskar delvis med friktion vilket är en av anledningarna till att smörjning används. 

Dessutom är det viktigt att tänka på den temperatur gasfjädern kommer att användas i, då en 

temperaturökning bidrar till att trycket i cylindern ökar vilket i sin tur bidrar till en ökad kraft. 

Genom att välja rätt typ och dimensioner på gasfjädern går det att få den precision som krävs 

för att hålla skärmen på plats och samtidigt göra det möjligt att flytta på den med ett enkelt 

dragmoment (Woodford, 2016). 

 

 
Figur 4.32. Gasfjäderns placering i den detaljerade utformningen. 

 

I vårt fall kommer en dragande gasfjäder att användas. Det betyder att istället för att trycka ut 

kolvstången vill gasfjädern dra in den. Genom att ställa in gasfjäderns dragkraft så att den är 

lika stor som den kraft skärmen motverkar med, kan skärmen hållas på plats. Om operatören 

sedan drar med en tillräckligt stor kraft kommer den totala kraften som motverkar bli för stor 

vilket gör att skärmen kan förflyttas. När operatören sedan släpper skärmen kommer krafterna 

att återgå till en jämvikt och skärmen vara kvar på plats. Då gasfjädern verkar tillsammans 

med parallellogrammen kommer konstruktionens rörelser att vara jämna och stabila. 

 
Figur 4.33. Gasfjäder tillsammans med parallellogram. 
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4.7.2 Maskin- och skärmfäste 
Vid utformningen av maskin- och skärmfäste har vi valt att använda stora delar av dagens 

lösning. Detta då fästet har den rotationsfunktion som önskas samtidigt som designen är väl 

beprövad. Det är också effektivare och förmodligen billigare att bygga vidare på dagens 

koncept istället för att använda ett helt nytt koncept. Framförallt eftersom produktionen kan 

hållas någorlunda liknande. 

 

Dagens lösning utgörs av ett rör som är fastmonterat på maskinen/skärmen. Runt detta rör 

placeras ett annat rör som är fastmonterat i lyftanordningen. Detta gör att lyftanordningen och 

skärmen kan rotera i horisontellt led. Runt det yttre av de båda rören har ett band dragits 

vilket används för att ställa in rotationsmotståndet. Detta gör att när bandet dras åt skapas det 

mer friktion mellan de båda rören och rotationsmotståndet ökar.  

 

 
Figur 4.34. Modell av dagens maskinfäste till vänster samt dagens skärmfäste till 

höger. 

 

För att anpassa dessa fästen till den nya designen har ett fåtal komponenter lagts till, 

framförallt för att passa in kablaget på ett effektivt sätt och samtidigt uppnå en höj- och 

sänkbar funktion av konstruktionen. 
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Figur 4.35. Den detaljerade utformningens maskin- och skärmfäste.  

 

Runt rören har en fyrkantsprofil placerats på samma sätt som hur dagens panel-arm monterats 

vid fästena. Vid baksidan på dessa har en lucka lämnats för att kunna ställa in 

rotationsmotstånd vid respektive fäste. På dessa har ytterligare en instans av fyrkantsprofil 

använts för att skapa spelrum för kablaget. En lucka har lämnats på baksidan för att göra 

monteringen enklare, framförallt för att underlätta skruvmoment men också kabeldragningen.  

Vid framsidan har ett monteringsfäste placerats för att fästa lyftanordningen. Denna består av 

två stycken rotationsaxlar med skruvfästen vilket kopplar lyftanordningen till maskin- och 

skärmfästet. Detta gör det möjligt för lyftanordningen att rotera runt axeln.  

 

4.7.3 Kabeldragning 
Det viktiga är att ta hänsyn till kabelskyddet vid dimensioneringen för att inte riskera att 

lämna för lite plats eller skapa för snäva vinklar. Kabelskyddet kommer att dras från 

maskinen till skärmen enligt följande: 

 

1. Upp genom maskinfästet. 

2. Genom sammankopplingen mellan lyftanordningen och maskinfästet. 

3. Genom lyftanordningen placerat i en sådan position att det inte är i vägen för 

gasfjädern. 

4. Genom sammankopplingen mellan lyftanordning och skärmfästet. 

5. Ned genom skärmfästet och in till skärmen. 
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Figur 4.36. Kabeldragningen sett underifrån. 

 

 
Figur 4.37. Kabeldragningen sett snett ovanifrån. 

 

Fördelen med den nya designen är att den med rätt inställningar och dimensioner bör kunna 

nå den rörlighet som eftersträvas med avseende på den ergonomiska aspekten. Då 

konstruktionen inte är särskilt komplicerad samtidigt som de båda fästena baseras på den 

nuvarande lösningen borde kostnaden kunna hållas nere. I princip bör det bara vara gasfjädern 

som utgör den största delen av extra kostnad jämfört med den nuvarande lösningen. Vid 

användning och positionering är designen väldigt simpel och kräver inga komplicerade 

rörelsemoment. Dessutom bidrar moduläriteten till att det blir lättare och enklare att reparera, 

installera och byta ut eventuella delar i konstruktionen. Detta bidrar till att det relativt enkelt 

går att återvinna konstruktionen och samtidigt förbättra livslängden och kostnads-

effektiviteten.  

 

Nackdelen med den detaljerade utformningen är att den för tillfället är väldigt grov, vilket 

beror på att den var vagt definierad i konceptgenereringsfasen. Därför blir nästa steg i 

produktutvecklingsprocessen att förbättra och utveckla designen samtidigt som den görs mer 

tilltalande. Dimensionen på gasfjädern behöver bestämmas för att den ska få plats 
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tillsammans med kabelskyddet. Dessutom måste diametern på rotationsaxeln bestämmas med 

avseende på att få en tillräckligt stor diameter för att konstruktionen ska hålla med en viss 

säkerhetsfaktor. 

 

4.8 Beräkningar av fjäderkraft samt spänning i rotationsaxeln 
För att effektivt och ergonomiskt kunna dimensionera konstruktionen och bestämma 

användarkraften som krävs behöver rätt typ av fjäder väljas. Detta görs först och främst 

genom att beräkna den totala kraft som fjädern kommer att utsättas för.  

 

4.8.1 Jämviktsberäkning av lyftanordning 
För att möjliggöra jämviktsberäkningar på Koncept 5 har dess konstruktion förenklats till en 

mer simpel beräkningsmodell enligt figur 4.38.  

 
Figur 4.38. Förenklad modell av konstruktionen. 
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Figur 4.39. Jämviktsuppställning av konstruktionen. 

 

Modellen består av gasfjädern samt den underliggande balken då dessa utgör de bärande 

delarna av konstruktionen. Egenvikten för undre balken tillsammans med övre balken antas 

ha en gemensam verkande tyngdpunkt i mg. Detta på grund av att både den övre balken och 

den undre balken har en tyngdpunkt på avståndet L

2
∙  sin(β) från maskinfästet. Därför 

kommer jämviktsekvationerna för modellen att bli enligt följande: 

 

↑: 𝑅𝐴𝑦 + 𝐹𝐹 ∙ cos 𝛼 − 𝑚𝑔 − 𝐹 = 0   (4) 

→: 𝑅𝐴𝑥 − 𝐹𝐹 ∙ sin 𝛼 = 0    (5) 

𝐴 ↺: 𝐿 ∙ sin 𝛽 ∙ 𝐹𝐹 ∙ cos 𝛼 − 𝐿 ∙ cos 𝛽 ∙ 𝐹𝐹 ∙ sin 𝛼 −
𝐿∙sin 𝛽 ∙𝑚𝑔

2
− 𝐿 ∙

sin 𝛽 ∙ 𝐹 = 0     (6) 

 

Vilket ger följande: 

 

𝑅𝐴𝑥 = 𝐹𝐹 ∙ sin 𝛼    (7) 

𝑅𝐴𝑦 = 𝐹 + 𝑚𝑔 − 𝐹𝐹 ∙ cos 𝛼   (8) 

 

Kraften som kommer att krävas av fjädern blir därför: 
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𝐹𝐹 =
sin 𝛽∙(

𝑚𝑔

2
+𝐹) 

sin 𝛽∙cos 𝛼−cos 𝛽 ∙sin 𝛼
    (9) 

 

För att ta fram en dynamisk modell krävs det att vinkelsambandet mellan 𝛼 och 𝛽 identifieras. 

Detta görs genom att använda de trigonometriska sambanden som finns i figur 4.40. 

 

 
Figur 4.40. Vinkelsamband för konstruktionen. 

 

Dessa ger: 

 

cos 𝛽 =
𝑋

𝐿
      (10) 

𝑋 = cos 𝛽 ∙ 𝐿     (11) 

sin 𝛽 = 𝑌/𝐿     (12) 

𝑌 = sin 𝛽 ∙ 𝐿    (13) 

tan 𝛼 =
𝑌

𝑋+ℎ
=

sin 𝛽∙𝐿

cos 𝛽∙𝐿+ℎ
     (14) 

𝛼 = arctan
sin 𝛽∙𝐿

cos 𝛽∙𝐿+ℎ
    (15) 

 

Genom att hitta sambandet mellan 𝛼 och 𝛽 blir det möjligt att endast använda 𝛽 som input till 

modellen. Detta gör det enklare att använda de vinkelvärden som togs fram i kapitel 4.6, vilka 

baseras på 𝛽. Det blir också möjligt att bestämma längden D (vilket är fjäderlängden) med 

avseende på 𝛽 enligt: 

 

𝐷 =
ℎ+𝑋

cos 𝛼
=

ℎ+cos 𝛽∙𝐿

cos(arctan(
sin 𝛽∙𝐿

cos 𝛽∙𝐿+ℎ
) )

   (16) 
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Val och antaganden 

• Kraften F utgörs av skärmens vikt samt vikt på skärmfästet, 14 𝑘𝑔 respektive 

3.5 𝑘𝑔. Till den totala vikten har även en säkerhetsmarginal på 10% adderats. Vi 

utgick från Norden Machinery AB:s tyngsta skärm för att få de största 

dimensionerna som krävs. Då fjädern kommer att vara justerbar blir det även möjligt 

att anpassa den för de lättare skärmarna.  

 

• Längden L har stor betydelse för den fjäderkraft som behövs, där en längre sträcka 

innebär en större fjäderkraft. Ursprungligen utgick vi från en längd på 1.0 𝑚 vilket 

är samma som dagens lösning, men märkte snabbt att detta var lite för långt för 

konstruktionen. Därför valde vi att minska längden från 1.0 𝑚 till 0.8 𝑚 vilket 

bidrog till att den krävande fjäderkraften kunde minskas samtidigt som 

konstruktionen inte blev för kort. 

 

• Balkarnas egenvikt har beräknats med hjälp av ett antaget tvärsnitt enligt figur 4.41, 

samt med den tidigare nämnda längden på 𝐿 = 0.8 𝑚. Materialet antas vara rostfritt 

stål med en densitet på 8000 𝑘𝑔/𝑚3. Detta ger en total egenvikt på 14.4 𝑘𝑔 för 

båda balkarna. 

 
Figur 4.41. De båda balkarnas gemensamma tvärsnitt. 

 

• Höjden ℎ har också en stor betydelse på fjäderkraftens storlek. För att få en mindre 

fjäderkraft behöver avståndet ℎ vara så stort som möjligt. Däremot desto större det 

görs desto mer utrymme tar konstruktionen och svängradien blir mindre. Därför har 
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vi valt att sätta ℎ till 0.08 𝑚 vilket passar bra in vid de olika fästena och samtidigt 

lämnar rum åt kabeldragningen.  

 

• I enlighet med de direktiv som sattes upp i kapitel 4.6 har 𝛽 ett vinkelintervall på 

90°– 60°. Detta möjliggör alla de positioner som krävs för ett ergonomiskt 

användande. 

 

• För att få plats med både kabelskydd och gasfjäder kan det finnas behov av att 

placera gasfjädern med en offset på mindre än 10 𝑚𝑚 från balkens centrumlinje. 

Det vridmoment som uppstår kommer bli så pass litet att det kan försummas. 

 

4.8.2 Beräkning av fjäderkraft 
Med dessa val och antaganden kunde jämviktskraften 𝐹𝐹 för fjädern beräknas i Matlab över 

det givna vinkelintervallet 𝛽 = 60° − 90°. 

 

 
Figur 4.42. Jämviktskraft 𝐹𝐹, för fjädern mellan vinklarna 60° − 90°. 
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Figur 4.43. Fjäderlängden, 𝐷, för vinklarna 60° − 90°. 

 

Enligt figur 4.42 och figur 4.43 blir den maximala jämviktskraften som behövs ca 2730 𝑁 

och fjäderns längdintervall mellan 804– 843 𝑚𝑚. Vid en första anblick kan jämviktskraften 

uppfattas som relativt stor jämfört med den kraft som tynger ner konstruktionen. Anledningen 

till detta beror väldigt mycket på att avståndet h i figur 4.42 är väldigt litet jämfört med 

längden på konstruktionen. Detta gör i sin tur att den bärande kraftkomponenten blir relativt 

stor då vinkelsambandet mellan 𝛼 och 𝛽 blir relativt litet. Om det är så att man vill minska 

den kraften kan avståndet h ökas, men detta gör i sin tur att dimensionerna får ändras på 

konstruktionen. Vi ansåg att avståndet var lagom då vi inte ville ha en högre konstruktion och 

att det fanns gasfjädrar som hanterade den kraften och även passade in i konstruktionen. Ett 

urval av dessa fjädrar kan ses i tabell 4.2. 

 

 
Figur 4.44. Parametrar för en gasfjäder. 
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Tabell 4.2. Olika typer av gasfjädrar inklusive dimensioner. 

Typ d1 

[mm] 

d2 

[mm] 

Slaglängd 

[mm] 

Totallängd 

[mm] 

Dragkraft 

[N] 

Kraftstegring 

[%] 

Z 28–40 28  40 50–700  2.5 x slaglängd 

+ 125 

500–5000  40 

B 14/40 14  40 10–600  2 x slaglängd  

+ 120 

200–4000  60 

Industrial gas 

spring, 14/40 

14 40 50–500  2 x slaglängd  

+ 100  

500–3500 70 

 

Kraftintervallet beskriver den kraft som fjädern har när slaglängden är utdragen med 5 𝑚𝑚. 

Kraften går att ställa in efter behov med hjälp av trycksättningen i cylindern. Kraftstegring 

innebär att kraften ökar med t.ex. 40 % från fullt indragen till fullt utdragen kolvstång. 

 

Alla dessa fjädrar skulle passa bra in på vår konstruktion. Detta gör att priset förmodligen 

kommer ha störst inverkan vid val av fjäder. Dock finns det inga givna priser på respektive 

gasfjäder vilket gör det svårt att använda priset som beslutsunderlag. Därför valde vi att gå 

efter fjäderns kraftintervall, då ett större kraftintervall innebär fler valmöjligheter. Detta 

resulterade i att en gasfjäder av typen 𝑍 28– 40 valdes för vidare arbete. 

 

För att bestämma den kraft som fjädern behöver ställas in med behöver en passande slaglängd 

väljas. Den totala längden måste därför överskrida 843 𝑚𝑚 samtidigt som cylindern måste 

vara lite mindre än 804 𝑚𝑚. En slaglängd som uppfyller dessa kriterier är 350 𝑚𝑚, vilket 

ger en total längd enligt: 

 

𝐷 = 2.5 ∙ 350 + 125 = 1000 𝑚𝑚   (17) 

 

Då vi vet att kraften som krävs vid 804 𝑚𝑚 är 2610 𝑁, samt att fjädern har en kraftstegring 

på 40 %, går det att beräkna vilken kraft fjädern behöver vara inställd på i sitt standardläge. 

Detta görs enligt följande med hjälp av dess linjära samband: 
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Figur 4.45. Linjärt samband för fjäderkraften med en 40 % kraftstegring. 

 

𝐹1  =
𝐹2

1+
0.804−0.65

100
40

∙0.35

= 2217 ≈ 2220 𝑁   (18) 

𝐹3 = 𝐹1 ∙ (1 +
0.804−0.65

100

40
∙0.35

) = 2706 ≈ 2710 𝑁  (19) 

𝐹4 = 𝐹1 ∙ 1.4 = 3105 𝑁    (20) 

 

Den beräknade fjäderkraften över hela slaglängden går att se i figur 4.46. 

 
Figur 4.46. Den fjäderkraft som gasfjädern kommer att ha över slaglängden. 

 

När fjädern ska komprimeras och expanderas tillkommer alltid inverkan av fjäderns interna 

friktion. Detta gör att ett kraftstegringsdiagram kan skapas vilket beskriver den kraft som 
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behövs för att expandera eller komprimera fjädern. Om fjädern exempelvis ska expanderas 

från sin utgångsposition krävs en total kraft på 𝑃1 = 𝐹1 + 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, se figur 4.47. 

 

 
Figur 4.47. Funktionen hos ett kraftstegringsdiagram. 

 

Denna friktion brukar ligga på ca 10 % av den valda fjäderkraften 𝐹1 (Industrial Gas Springs, 

u.å.), vilket gör att den i vårt fall uppgår till ca 220 𝑁.  

 
Figur 4.48. Kraftstegringsdiagram med en friktion på 220 N. 

 

Som det går att se hamnar jämviktskraften för fjädern väl inom de gränser som friktionen 

skapar. Detta innebär att konstruktionen kommer att hållas på plats med den valda 
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fjäderkraften på 2220 𝑁. Med tanke på att gasfjädern är justerbar går det även att använda 

den för de mindre skärmarna. Vid det fallet behöver dock inställningskraften för fjädern 

justeras för att motsvara jämviktskraften för den mindre skärmen. 

 

4.8.3 Beräkning av handkraft 
Genom att ta skillnaden mellan jämviktskraften och de två olika friktionskrafterna går det att 

beräkna den minimum-kraft som krävs av operatören för att flytta på skärmen. Krafterna i 

tidigare diagram är i fjäderns riktning, vilket innebär att de måste omvandlas till en vertikal 

riktning för operatören. Detta då operatören kommer att utföra förflyttningen av skärmen i 

vertikalt led. Vid sänkning av skärmen kommer fjädern att expandera, vilket innebär att 

ekvationen för kraften blir enligt följande: 

 

𝐹𝑠ä𝑛𝑘 =  (𝐹𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛  −  𝐹𝐹) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)   (21) 

 

Detta illustreras i figur 4.49. 

 
Figur 4.49. Den handkraft som krävs för sänkning av konstruktionen. 

 

Vid höjning av skärmen kommer fjädern istället att komprimeras, vilket innebär att 

ekvationen för kraften blir: 
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𝐹ℎö𝑗 =  (𝐹𝐹  − 𝐹𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)   (22) 

 

Detta illustreras i figur 4.50. 

 
Figur 4.50. Den handkraft som krävs för höjning av konstruktionen. 

 

Som det går att notera från figur 4.49 och figur 4.50 kommer den minsta handkraften som 

behövs att hamna i intervallet 19 − 22 𝑁 för att sänka skärmen och 22 − 25 𝑁 för att lyfta 

den. Vilken kraft det blir beror på fjäderns längd och det i sin tur på vilken vinkel 

konstruktionen har. För operatören motsvarar detta ungefär 2 − 2.5 𝑘𝑔 som denne behöver 

trycka eller dra med. Det kan anses vara rimligt både ur ett ergonomiskt och användarvänligt 

perspektiv, framförallt då kraften bara behöver utövas under en väldigt kort tid. 

 

4.8.4 Normalspänningar i rotationsaxeln 
Utöver fjäderkraften behöver diametern på de bärande rotationsaxlarna beräknas eftersom 

dessa måste hålla för de lastfall som krävs. För att få en stabil och hållbar axel har vi därför 

utgått från det värsta fall som konstruktionen möjligen kan utsättas för, vilket inträffar vid den 

övre rotationsaxels hos maskinfästet när konstruktionen är riktad rakt nedåt (dvs. 0°). Detta 

ger en fjäderkraft på ca 2850 N, se figur 4.51. 
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Figur 4.51. Fjäderkraften som uppstår vid en vinkel på 0°. 

 

För att beräkna normalspänningen i axeln har vi valt att anta att fjäderkraften utgörs av en 

punktlast. Detta gör det möjligt att använda Elementarfall 23 för böjning enligt Karl Björk 

(2013, s.31).  

 
Figur 4.52. Friläggning av rotationsaxeln. 

 

I det verkliga fallet är fjäderkraften utbredd över 14 mm, vilket gör att den verkliga 

normalspänningen där kraften verkar blir något lägre än den beräknade. Däremot kommer den 

maximala normalspänningen över hela axeln att bli lika stor då den totala kraftsumman förblir 

densamma.  

 

För att beräkna normalspänning används följande formel: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
     (23) 
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Momenten erhålls därefter med hjälp av Elementarfall 23.  

 

𝑀𝐹 =
2𝐹𝑓𝑎2𝑏2

𝐿3
=

2∙2850∙0.0252∙0.0552

0.083
= 21.0 𝑁𝑚  (24) 

𝑀𝐴 = −
𝐹𝑎𝑏2

𝐿2 = − 33.7 𝑁𝑚   (25) 

𝑀𝐵 = −
𝐹𝑏𝑎2

𝐿2
= − 15.3 𝑁𝑚   (26) 

 

Böjmotståndet, W, beräknas enligt följande: 

 

𝑊 =
𝜋∙𝑑3

32
=

𝜋∙0.0153

32
= 3.31 ∙ 10−7 𝑚3   (27) 

 

Detta ger följande normalspänningar: 

 

𝜎𝐹 =
𝑀𝐹

𝑊
= 63.44 𝑀𝑃𝑎    (28) 

𝜎𝐴 =
𝑀𝐴

𝑊
= − 101.8 𝑀𝑃𝑎    (29) 

𝜎𝐵 =
𝑀𝐴

𝑊
= − 46.2 𝑀𝑃𝑎    (30) 

 

 
Figur 4.53. Normalspänning över rotationsaxeln i enheten MPa. 
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Spänningskurvan följer den form som förväntas vid denna typ av lastfall. Magnituden på 

spänningarna kan anses vara rimliga med hänsyn till den diameter är och kraft som används.  

Resultatet går att jämföra med det fall där en utbredd last verkar över ett kort intervall med 

två fixerade ändar, se figur 4.54.  

 
Figur 4.54. Elementarfall för en utbredd last med två fixerade ändar. 

 

Organisationen Engineers Edge (2017) har tagit fram följande formler för detta fall: 

 

𝑅𝐴 =
𝐹

4𝐿2 (12𝑑2 −
8𝑑3

𝐿
+

2𝑏𝑐2

𝐿
−

𝑐3

𝐿
− 𝑐2)   (31) 

 
𝑅𝑏 = 𝐹 − 𝑅𝑎    (32) 
 
𝑀𝐴 = −

𝐹

24𝐿
(

24𝑑3

𝐿
−

6𝑏𝑐2

𝐿
+

3𝑐3

𝐿
+ 4𝑐2 − 24𝑑2)   (33) 

 
𝑀𝐵 =

𝐹

24𝐿
(

24𝑑3

𝐿
−

6𝑏𝑐2

𝐿
+

3𝑐3

𝐿
+ 2𝑐2 − 48𝑑2 + 24𝑑𝐿)  (34) 

 
𝑀𝑥 = −𝑀𝐴 + 𝑅𝐴 ∙ 𝑥  ,   a ≥ x    (35) 
 
𝑀𝑥 = −𝑀𝐴 + 𝑅𝐴 ∙ 𝑥 −

𝐹

2𝑐
(𝑥 − 𝑎)2      ,    a < x < b    (36) 

 
𝑀𝑥 = −𝑀𝐴 + 𝑅𝐴 ∙ 𝑥 − 𝐹(𝑥 − 𝐿 + 𝑑)  ,    x ≥ b   (37) 

 

Genom att använda dessa formler med 𝑎 = 18 𝑚𝑚 och 𝑐 = 14 𝑚𝑚 fås följande 

normalspänningar: 

 

𝜎𝐹 =
𝑀𝐹

𝑊
=  53.95 𝑀𝑃𝑎    (38) 

𝜎𝐴 =
𝑀𝐴

𝑊
= − 99.77 𝑀𝑃𝑎    (39) 
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𝜎𝐵 =
𝑀𝐴

𝑊
= − 46.31 𝑀𝑃𝑎   (40) 

 

Vid en jämförelse med tidigare punktlastfall går det att se att vid kraftens verkningspunkt blir 

spänningarna något lägre med den utbredda lasten, vilket stämmer överens med vad som 

antogs. Likaså vad gäller den maximala spänningen, vilken i princip är identisk enligt figur 

4.55. 

 
Figur 4.55. Jämförelse av utbredd last och punktlast. 

 

Då axelns material utgörs av allmänt konstruktionsstål med en sträckgräns på ca 350 𝑀𝑃𝑎 fås 

en säkerhetsfaktor på 3.5 med en spänning på ca 100 𝑀𝑃𝑎 då axeln har en diameter på 

15 𝑚𝑚. Detta gäller som tidigare nämnt när konstruktionen är i ett “värsta fall” och är riktad 

rakt ned. Observera att i verkligheten kommer den att ha sitt värsta fall i ca 60° vinkel. 

Därför anser vi att denna diameter är tillräckligt stor för att skapa en stabil och hållbar 

konstruktion. 

 

Töjningen som uppstår i rotationsaxeln med denna last har försummats då den blir relativt 

liten i jämförelse med längden på rotationsaxeln. Med ett stål som har en elasticitetsmodul på 

210 𝐺𝑃𝑎 fås följande töjning: 

𝜀 =
𝜎

𝐸
=

100∙106

210∙109 = 0.0005   (41) 

Då axeln har en längd på 80 𝑚𝑚 fås en total längdförändring på 0.04 𝑚𝑚. 
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4.9 Slutgiltig utformning 
Genom att optimera den detaljerade utformningen kunde en slutgiltig utformning för 

panelarmen tas fram, se figur 4.56. Själva designen är gjord med fokus på att skapa en enkel 

och ergonomisk användning. Det som har optimerats är framförallt tjockleken på materialet, 

utrymmet för gasfjädern och kabeldragningen samt diametern och placeringen av 

rotationsaxlarna. 

 
Figur 4.56. Slutgiltig utformning i horisontellt läge. 

 

 
Figur 4.57. Slutgiltig utformning i högsta respektive lägsta läge. 
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Som det går att observera i figur 4.57 har den i sitt översta läge en något högre position än 

Nordens tidigare lösning, medan den i sin lägsta position ger bra ergonomiska 

användningsmöjligheter även för den kortare operatören.  

 

 
Figur 4.58. Nordens nuvarande lösning, utan höj- och sänkbarhet. 

 

Lyftanordning 

Själva lyftanordningen har dimensionerats med hänsyn till de komponenter som måste få 

plats, samt hållbarheten som nämnts i tidigare kapitel. Framförallt har diametern på fjäderns 

cylinder samt diametern på kabelskyddet haft störst inverkan. Dessa komponenter måste få 

plats och kunna samverka inuti lyftanordningen utan att faktiskt slå i varandra. Detta 

åstadkommes genom att fjädern placeras ett fåtal millimeter från centrum samtidigt som 

kabelskyddet hålls fast med ett antal klämmor intill den ena kanten. Då den undre balken har 

ett inre utrymme på ca 80 mm, medan gasfjäderns cylinder är 40 mm och kabelskyddet 33 

mm, lämnas ett tillräckligt stort spelrum för att detta ska fungera. 

 

 
Figur 4.59. Utrymmet för fjäder samt kabelskydd sett från sidan. 
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Figur 4.60. Utrymmet för fjäder samt kabelskydd sett ovanifrån. 

 

För att begränsa hur mycket det går att höja samt sänka konstruktionen har en stoppkloss 

svetsats fast i den inre delen av både maskinfästet och skärmfästet, se figur 4.61. Detta gör att 

vid ca 30° ned tar övre balken emot maskinfästet samt vid 10° upp tar övre balk emot 

skärmfästet. Det är möjligt att under konstruktionsfasen anpassa stoppklossens vinkel och 

position för att antingen öka eller minska på den maximala höj- och sänkbarheten. 

 

 
Figur 4.61. Illustration av stoppkloss inuti maskinfästet för att kunna ge 30° vinkel. 

 
Figur 4.62. Illustration av stoppkloss inuti skärmfästet för att kunna ge 10° vinkel. 
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Figur 4.63. Illustration av stoppkloss inuti maskinfästet för att kunna ge 30° vinkel. 

 

Då gasfjädern kommer att ta upp kraften från konstruktionen är stoppklossarna endast till för 

att begränsa vinkelintervallet. Det finns dock risk att om gasfjädern fallerar är det 

stoppklossarna som hindrar konstruktionen från att slå i resterande maskin. Detta är något 

som till stor del kan förhindras genom att byta ut gasfjädern med jämna intervall beroende på 

hur lång livslängd den har. Däremot kan det vara en god idé att utföra ytterligare beräkningar 

för att säkerställa hållbarheten i detta fall. Då stoppklossarna lades till i den slutgiltiga 

iterationen fanns det ingen tid till att utföra detta och rekommenderas därför till framtida 

arbete. 

 

Maskin- och skärmfäste 

De båda fästena har främst dimensionerats med hänsyn till storleken på lyftanordningen samt 

de tidigare fästena från Norden. Då fjäderkraften minskar när avståndet mellan de båda 

rotationsaxlarna ökar, valdes ett avstånd på ca 80 𝑚𝑚 mellan centrum av axlarna. Detta gör 

att med en diameter på 15 𝑚𝑚 för vardera rotationsaxlar fås ett spelrum på 65 𝑚𝑚, se figur 

4.64. Detta är mer än tillräckligt för att få plats med kabelskyddet. 
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Figur 4.64. Avstånd mellan rotationsaxlarna. 

 

På baksidan vid båda fästena har plats lämnats för att kunna komma åt skruvarna inuti fästet 

på ett enkelt och ergonomiskt sätt. Likaså har plats lämnats för att enkelt kunna ställa in hur 

lätt skärmen och konstruktionen ska kunna rotera. Då dessa inställningar i princip bara 

behöver göras vid installationen har dessa hål täckts med varsin skyddsplatta. Skyddsplattan 

skruvas fast med hjälp av ett antal skruvar, vilket gör att den sitter på plats samtidigt som den 

går att ta loss vid behov utan några större svårigheter. 
 

 
Figur 4.65. Skärmfäste med samt utan skyddsplatta. 

 

För att begränsa rotationen på skärmen har en flärp placerats på skärmfästet samt 

rotationsfästet, se figur 4.66. Detta gör att de två flärparna tar emot med samma 

vinkelintervall som vid Nordens tidigare lösning, vilket bidrar till att risken för att kablaget 

snurrar ihop sig elimineras. 
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Figur 4.66. Illustration av skärmfästet med flärp. 

 

Fördelen med det nya lösningsförslaget jämfört med den nuvarande lösningen är att den ger 

de ergonomiska möjligheter som eftersträvas, likt vad som nämnts i tidigare kapitel. Alla de 

inställningsmöjligheter som finns på den nuvarande lösningen har behållits samtidigt som ett 

fåtal fler har lagts till. Det är möjligt att exempelvis ändra vinkeln på stoppklossen för att på 

så sätt öka det höjdintervall som skärmen kan färdas om så önskas. Stoppklossen kan även ses 

som en säkerhetsspärr då om gasfjädern mot all förmodan skulle haverera tar den emot 

konstruktionen vid den förbestämda vinkeln. Vi har dock inte utfört några beräkningar på 

detta, vilket gör att stoppklossens dimensioner kan behöva ökas för att skapa en stabil 

säkerhetsmarginal. Med tanke på konstruktionens modulära design är det relativt enkelt att 

göra små förändringar om behovet skulle uppstå, exempelvis om det dyker upp en ny 

infästning för skärmarna kan skärmfästet snabbt åtgärdas. Likaså blir det lättare att återvinna 

konstruktionen efter användning. Den slutgiltiga utformningen är dessutom betydligt mer 

tilltalande än den detaljerade utformningen och passar bra in vid Nordens maskiner. 

 

En nackdel skulle kunna vara livslängden på gasfjädern, då det är möjligt att den inte är lika 

lång som den övriga konstruktionen. Detta bör dock kunna åtgärdas genom att upprätta ett 

samarbete med en gasfjäderförsäljare. På så sätt kan en överenskommelse göras där 

gasfjäderförsäljaren byter ut gasfjädern när det är dags, vilket även bidrar till bättre 

återvinningsmöjligheter. 

 

4.9.1 Uppdaterad fjäderkraft 
Med den slutgiltiga konstruktionens nya dimensioner behöver gasfjäderns kraftinställning 

uppdateras. Detta görs genom att konstruktionens nya vikter hämtas från den optimerade 

modellen i Autodesk Inventor. Materialet utgörs av rostfritt stål med en densitet på 
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8 000 𝑘𝑔/𝑚3 vilket ger en gemensam vikt på ca 15.8 𝑘𝑔 för de båda balkarna, samt 7.5 𝑘𝑔 

för skärmfästet. Detta kan jämföras med de tidigare vikterna på 14.4 𝑘𝑔 respektive 3.5 𝑘𝑔. 

Då blir de nya graferna enligt följande: 

 

 
Figur 4.67. Jämviktskraft FF, för fjädern mellan vinklarna 60°-90°. 

 

Den nya jämviktskraften för fjädern blir något större på grund av en ökad totalvikt på 

konstruktionen. Dock kommer samma fjäder att kunna användas, detta då endast 

kraftinställningen på fjädern behöver ändras. 



   

119 
 

 
Figur 4.68. Den fjäderkraft som gasfjädern har vid respektive längd. 

 
Figur 4.69. Kraftstegringsdiagram med en friktion på 260 Newton 
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Figur 4.70. Den handkraft som krävs för sänkning av konstruktionen. 

 
Figur 4.71. Den handkraft som krävs för höjning av konstruktionen. 

 

Som det går att se blir den nya kraftinställningen på gasfjädern ca 2650 𝑁 och handkraften 

som krävs för höjning och sänkning ca 25.5 − 29.5 𝑁 respektive 22.5 − 26 𝑁 vilket 

motsvarar ca 2 − 3 𝑘𝑔. Det är något mer än tidigare men fortfarande ett acceptabelt värde vad 

gäller ergonomi och användarvänlighet. Detta gäller som tidigare sagt bara för den tyngsta 

skärmen, vilket innebär att handkraften blir lägre för de mindre skärmarna. 
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4.9.2 Uppdaterade normalspänningar i rotationsaxeln 
Den nya maximala fjäderkraften vid en vinkel på 0° fås till ca 3410 𝑁, se figur 4.72. 

 
Figur 4.72. Fjäderkraften som uppstår vid en vinkel på 0°. 

 

Den nya längden på rotationsaxeln mellan dess inspänningar i fästet blir då 𝐿 = 100 𝑚𝑚, se 

figur 4.54 i kapitel 4.8.4. Normalspänningen som fås med 𝑎 = 27 𝑚𝑚 och 𝑐 = 14 𝑚𝑚 kan 

observeras i figur 4.73. 

 
Figur 4.73. Normalspänning över rotationsaxeln med en fjäderkraft på 3410 N. 
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Den maximala normalspänningen i rotationsaxlarna uppstår vid det vänstra stödet och blir 

−150.8 𝑀𝑃𝑎. Vid det högra stödet fås −78.5 𝑀𝑃𝑎 och vid den utbredda kraftens 

verkningspunkt 90.6 𝑀𝑃𝑎. Detta innebär en något mindre säkerhetsfaktor på 2.32 men 

fortfarande väl inom sträckgränsen på de 350 𝑀𝑃𝑎 som tidigare nämnts. Vill en större 

säkerhetsfaktor uppnås bör det vara möjligt att använda ett hållfastare stål, vilket är att föredra 

över att öka diametern på rotationsaxeln. Det beror även lite på kostnaden. 

 

4.10 FEM-Simulering av normalspänning i rotationsaxeln 
För att kontrollera spänningarna som uppstår i rotationsaxeln samt maskinfästet har Autodesk 

Simulation Mechanical använts. En endimensionell och en tredimensionell modell av 

rotationsaxeln har tagits fram samt en tredimensionell modell av maskinfästet tillsammans 

med rotationsaxeln. Modellerna har valts att göras på dessa delar då de är bärande för 

konstruktionen och därför kommer att utsättas för störst påfrestning. Vi har valt att bortse från 

den del på balken som omsluter rotationsaxeln. Detta då den utbredda kraft som vikten på 

balken utsätter rotationsaxeln för är väldigt liten jämfört med gasfjäderkraften. Dessutom fås 

en högre spänning i rotationsaxeln utan den omslutande balkdelen eftersom denna fungerar 

som ett stöd och skapar en mer robust konstruktion. Det i sin tur bidrar till att den verkliga 

säkerhetsmarginalen blir något större. 

 

4.10.1 Endimensionell simulering av rotationsaxel 
Då rotationsaxeln har ett konstant tvärsnitt är det möjligt att skapa en endimensionell modell. 

Den applicerade kraften utgörs av en utbredd last på totalt de 3410 𝑁 över 14 𝑚𝑚 som 

gasfjädern kommer att utsätta rotationsaxeln för. Modellen är fixerad i båda ändar för att 

simulera den inspänning axeln har i maskinfästet.  
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Figur 4.74. Endimensionell modell av rotationsaxeln. 

 

 
Figur 4.75. Spänningskurva över rotationsaxelns längd. 

 

Som det går att se uppstår den maximala normalspänningen vid det vänstra stödet och når ett 

värde på ungefär −149.1 𝑀𝑃𝑎. Spänningen vid det högra stödet uppgår till −80.2 𝑀𝑃𝑎 och 

vid den utbredda kraftens verkningspunkt ca 91.0 𝑀𝑃𝑎. Detta går att jämföra med de värden 

som erhölls från kapitel 4.9.2, nämligen −150.8 𝑀𝑃𝑎 vid det vänstra stödet och −78.5 𝑀𝑃𝑎 

vid det högra samt 90.6 𝑀𝑃𝑎 vid kraftens verkningspunkt. Den största skillnaden ligger på 

1.7 𝑀𝑃𝑎 vilket kan bero på exempelvis elementlängden hos modellen. Spänningskurvan i 

figur 4.75 följer dessutom samma form som den i figur 4.73, vilket gör att modellen och 

resultatet anses vara rimliga.  
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4.10.2 Tredimensionell simulering av rotationsaxel 
Utöver den endimensionella modellen valde vi även att skapa en tredimensionell modell av 

rotationsaxeln. Detta gör det möjligt att jämföra och verifiera modellen, vilket är ett vitalt steg 

för att kunna skapa en mer verklighetstrogen och slutgiltig modell. Kraften utgörs av en 

lagerbelastning över samma längd och plats som gasfjädern verkar på. Lagerbelastningen 

fungerar på så vis att kraften appliceras över en halvcirkel med ett ökande intervall som har 

sitt maximum i mitten, se figur 4.76. 

 

 
Figur 4.76. Verkningsintervallet för en lagerbelastning. 

 

För att på bästa sätt simulera de båda ändarnas infästning i maskinfästet har vi valt att fixera 

de yttre ytorna på vardera sida. Då maskinfästet kommer att hålla upp rotationsaxeln över en 

yta på 10 𝑚𝑚 på vardera sida har dessa låsts i y-led, se figur 4.77.  

 
Figur 4.77. Låsning av den tredimensionella modellen. 
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Figur 4.78. Tredimensionell modell av rotationsaxeln. 

 

På grund av symmetrin fås både tryckande och dragande spänningar. Normalspänningen vid 

det vänstra stödet blir 167.95 𝑀𝑃𝑎, det högra stödet 97.37 𝑀𝑃𝑎 samt vid kraftens 

verkningspunkt 103.96 𝑀𝑃𝑎. Som det går att se blir den maximala normalspänningen något 

högre än för både den endimensionella modellen och det handberäknade resultatet. Detta 

beror förmodligen främst på hur de båda infästningarna har konstruerats. Dessutom trycker en 

lagerbelastning något annorlunda än en utbredd last, vilket också kan bidra till skillnaden 

mellan resultaten. 

 

 
Figur 4.79. Spänningskurva över rotationsaxelns längd. 

 

Bortsett från att spänningskurvan visar alla spänningar som positiva, vilket bara handlar om 

spänningen är tryckande eller dragande, följer den samma form som tidigare spänningskurvor. 

Att den sjunker lite mer i början och är något hackig beror på valet av mätpunkter, vilket inte 

var lika linjärt som för den endimensionella modellen. 
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Det är svårt att säga om denna modell och dess resultat är mer verklighetstroget än den 

tidigare modellen då maxspänningarna skiljer sig något. Beroende på vad den slutgiltiga får 

för resultat går det därefter att bedöma modellerna i sin helhet. 
 

4.10.3 Simulering av rotationsaxel tillsammans med maskinfäste 
Den slutgiltiga modellen som skapades var en tredimensionell modell av rotationsaxeln 

placerad i maskinfästet. Med modellen hoppas vi kunna simulera ett så verklighetstroget fall 

som möjligt. 

 

 
Figur 4.80. Tredimensionell modell med dess maxvärde. 

 

 
Figur 4.81. Spänningar över rotationsaxeln. 

 

Som det går att se fås den maximala normalspänningen på samma plats som tidigare modeller 

och dessutom med ett värde på 149.52 𝑀𝑃𝑎 som väl efterliknar den endimensionella 



   

127 
 

modellen. Däremot blir spänningarna vid det högra fästet och vid kraftens verkningspunkt 

något större än vid tidigare modeller. Detta kan bero på att vi tidigare antagit att 

rotationsaxelns infästningar i maskinfästet var fixerade, vilket inte är helt korrekt. Dessutom 

tar denna modellen hänsyn till mer än bara rotationsaxeln, vilket gör att den därför bör vara 

mer likt det verkliga fallet. Då det är den maximala normalspänningen som spelar störst roll 

för att bedöma konstruktionens hållbarhet, är det den vi kommer att utgå efter. Det är därför 

bra att den håller sig runt 145 − 170 𝑀𝑃𝑎 mellan de olika modellerna. Som tidigare nämnt 

går det att använda ett hållfastare material i rotationsaxeln om en större säkerhetsfaktor 

önskas. Resultatet i sig bör vara lämpligt för att skapa en stabil och robust konstruktion med 

de materialparametrar som har valts. 

 

4.11  Montering av den slutgiltiga utformningen vid maskin 
Som tidigare har nämnts är det tänkt att konstruktionen ska monteras på ett liknande sätt som 

Nordens nuvarande konstruktion. Genom att observera figur 4.82 och 4.83 går det att se att 

den slutgiltiga utformningen passar bra in vid den övriga maskinen. Dessutom uppnås de 

positioneringsmöjligheter av skärmen som önskas samtidigt som arbetsmiljön för operatören 

blir mer ergonomisk. 

 
Figur 4.82. Slutgiltig utformning tillsammans med skärm och maskin. 
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Figur 4.83. Slutgiltig utformning tillsammans med skärm och maskin. 

 
Figur 4.84. Nordens nuvarande lösning, utan höj- och sänkbarhet, tillsammans med 

maskin och skärm. 

 

Infästningen vid maskinen och skärmen sker utan problem med hjälp av de 

monteringsmöjligheter som redan existerar, vilket tar bort risken att eventuella 

komplikationer kan uppstå. Det blir även simplare för montörerna då de kan utgå från samma 

tillvägagångssätt som vid den nuvarande lösningen. 
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Figur 4.85. Konstruktionens fästning i maskin. 

 

 

 
Figur 4.86. Skärmens fästning i konstruktion. 

 

Den slutgiltiga utformningens olika komponenter och uppbyggnad kan ses i figur 4.87.  
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Figur 4.87. Sprängskiss av den slutgiltiga utformningen. 

 

Med tanke på gasfjädern uppstår ett fåtal extra monteringsmoment men överlag bör 

monteringen kunna utföras på ett liknande sätt som Nordens nuvarande lösning. En 

fullständig utvärdering av den slutgiltiga utformningen mot kravspecifikationen görs i 

kommande kapitel. 

 

4.12 Utvärdering mot kravspecifikationen 
Det är viktigt att utvärdera hur väl lösningen uppfyller de krav som sattes upp tidigt i 

processen med hjälp av kvalitetshuset. Framförallt är det de tekniska kraven som den nya 

konstruktionen direkt kan jämföras med, vilka sedan kan relateras till kundkraven. Då 

målvärden sattes upp till de flesta tekniska krav används dessa för att tolka om och hur väl 

kraven har uppfyllts. Observera att när målvärdena sattes upp hade de som uppgift att fungera 

som riktlinjer. Dessutom lämnades en del målvärden subjektiva då det var för tidigt i 

processen för att sätta ett definitivt värde.  
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Vad gäller de två första tekniska kraven, maximal och minimal höjd, har en räckvidd för 

konstruktionen satts till mellan 1200– 2000 𝑚𝑚. Den nya konstruktionen uppfyller nästan 

denna räckvidd helt då den har ett vinkelintervall på 10° upp och 30° ned samt en längd på ca 

1100 𝑚𝑚. Detta innebär att den lägsta positionen konstruktionen kan nå ligger på ca 

1300 𝑚𝑚 höjd, vilket inte redigt är de 1200 𝑚𝑚 för den minsta personen men ändå väl inom 

dennes synfält. Likadant blir den högsta positionen för konstruktionen ca 1950 𝑚𝑚 vilket 

inte heller redigt når de 2000 𝑚𝑚 som sattes ut. Detta är dock utan längden på skärmen, 

vilket innebär att med skärm blir intervallet något lägre beroende på vilken storlek skärmen 

har. 

 

Vridningsvinkeln sattes till mellan 90°– 180° från utgångspositionen. Kravet ansågs främst 

vara till för att begränsa konstruktionens rörelsegrad så att den inte slår i den övriga maskinen. 

Totalt blir vridningsvinkeln ca 180° då konstruktionen kan vridas 90° åt varje håll med en 

utgångsposition precis ovanför bandet. Detta innebär att skärmen kommer vara ergonomiskt 

tillgänglig för båda sidorna av maskinen i sin utgångsposition. Dock är det problematiskt att 

nå skärmen om den är placerad på andra sidan av maskinen, vilket innebär att operatören i det 

fallet får gå runt och hämta skärmen.   

 

Den maximala storleken vid förvaring kommer att vara ungefär samma som Nordens 

existerande lösning. Fördelen med den nya lösningen är att det är möjligt att höja upp den lite 

högre än den nuvarande lösningen, vilket bidrar till att den tar lite mindre plats precis ovanför 

bandet. Likaså är längden mellan utgångsposition och operatör densamma som innan. Detta 

främst då själva utgångspositionen är belägen på samma plats som Nordens nuvarande 

lösning, samtidigt som längden på konstruktionen förblir densamma.  

 

Antalet komponenter för den nya konstruktionen är något fler än för den gamla, vilket skapar 

en negativ inverkan på lönsamheten och monteringen. Vad gäller monteringen blir både tiden 

att montera längre och antalet monteringssteg fler. Orsaken till att den nya konstruktionen 

behöver bestå av fler komponenter är främst att den ska kunna sänkas och höjas istället för att 

enbart vara statisk.  

 

Antal rörelsemoment för att positionera skärmen blir maximalt tre stycken. Dessa består av 

skärmens förflyttning i sidled, upp eller ned samt vridning av skärmen. Stegen kan utföras var 
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för sig eller samtidigt beroende på personlig preferens. Då det endast är ett fåtal 

rörelsemoment blir produkten relativt användarvänlig och dessutom minskas eventuella 

ansträngningar som annars kan uppstå vid för många rörelsemoment.  

 

Då lösningen har utformats med en inställningsbar gasfjäder som grund är det möjligt att 

anpassa den efter den vikt som skärmen kommer att ha. Inställningsintervallet ligger mellan 

500– 5000 𝑁 vilket gör det möjligt att använda samma gasfjäder och konstruktion oavsett 

vikten på skärmen. Om så önskas går det att använda en annan gasfjäder med ett mindre 

kraftintervall för de lättare skärmarna, vilket kan vara lönsamt i ett kostnadsperspektiv. 

 

Den maximala längden som konstruktionen kan dras ut från dess utgångsposition är konstant 

och utgörs av längden på hela armen, dvs. 1100 𝑚𝑚 i en halvcirkel från infästningen vid 

maskinen. Vi anser att detta är tillräckligt då den varken är för kort eller för lång vilket gör att 

skärmen hamnar i en behaglig position oavsett vart operatören väljer att stå. 

 

De maximala och minimala dimensionerna har optimerats utefter storleken på gasfjädern, 

kabelskyddet, dagens rotationsfästen samt hållbarheten i de bärande delarna. Detta har gjort 

att en stabil och robust konstruktion har uppnåtts. Vi har valt att öka dimensionerna något i 

vissa delar då vi anser att hållbarheten är viktig, vilket även gör att kostnaden kommer att öka. 

Exempelvis hade det kanske varit möjligt att dra ned dimensionerna på balkarnas bredd så att 

fjäder och kabelskydd precis får plats med minsta möjliga marginal. 

 

Motståndskraften som krävs för att flytta på skärmen är i princip nästan helt beroende på den 

inre friktion som gasfjädern har. I vårt fall utgör friktionen ca 10 % utav gasfjäderns 

inställningskraft vilket innebär att det krävs en kraft på ca 20 − 30 𝑁 i vertikal riktning för att 

höja eller sänka skärmen. Detta motsvarar ungefär 2 − 3 𝑘𝑔 vilket kan anses vara både 

användarvänligt och ergonomiskt. Det är möjligt att det är ett gränsfall för den minsta 

operatören, men samtidigt får det inte vara för lätt att flytta på skärmen.  

 

Vid dimensioneringen av komponenterna har diametern på kabelskyddet haft stor inverkan då 

denna måste få plats inuti konstruktionen. I den nya lösningen får kabelskyddet plats med en 

liten men tillräcklig marginal mot de andra komponenterna så som gasfjädern och 

rotationsaxlarna. 
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Kostnaden för den nya konstruktionen är svår att estimera. Jämförs den med Nordens 

nuvarande konstruktion är det mycket möjligt att kostnaden kommer att öka något. 

Framförallt eftersom en gasfjäder har adderats, men även då dimensionerna på armen har 

ökats för att få plats med både kabelskydd och gasfjäder. Detta innebär att mer material 

behövs vilket också bidrar till en ökad kostnad. Då det är möjligt att standardisera valet av 

gasfjäder och andra dimensioner i framtiden finns det också möjlighet att dra ned på 

kostnaden. 

 

Det minsta utrymmet mellan komponenterna är ett krav som sattes med hänsyn till att skapa 

möjligheter att lätt komma åt och rengöra komponenter som exempelvis kabelskyddet och 

gasfjädern. I den nya designen anser vi att tillräckligt stora utrymmen har lämnats för att 

uppnå detta, vilket bidrar till att monteringen och renhållningen av produkten kan hållas 

simpel.  

 

Kravet på totalvikten för hela panelarmen sattes till maximalt 30 𝑘𝑔. Detta gjordes främst för 

att konstruktionen inte skulle bli för stor och otymplig för användaren. Den nya lösningen 

uppfyller dock inte denna gräns då den har en totalvikt på ca 38 𝑘𝑔. Detta beror främst på att 

dimensionerna har ökats, vilket var nödvändigt för att få plats med alla komponenter. 

Framförallt är det vid monteringen som den ökade vikten kan ha en negativ ergonomisk 

inverkan. Användarvänligheten påverkas dock inte av den ökade vikten då gasfjädern är 

justerbar.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Produktutvecklingsprocessen 
Den generella produktutvecklingsmetoden beskriven av Ulrich och Eppinger (2012) som 

användes som den grundläggande stenen i projektarbetet har visat sig fungera överlag på ett 

tillfredsställande och givande sätt. Med tanke på tidsramen för projektet kunde inte de 

slutgiltiga stegen som exempelvis framtagning av prototyp utföras. Det hade definitivt varit 

intressant och framförallt givande att se hur det framtagna konceptet hade fungerat i en 

praktisk miljö. Ulrich och Eppinger (2012) nämner dessutom att den typen av observationer 

definitivt kan bidra till ytterligare förbättringar och finslipande av den slutgiltiga produkten, 

vilket vi har insett är väldigt svårt i en CAD-miljö.   

Den absolut största hindret som uppstod under projektarbetet var den saknade tillgången till 

de primära kunderna och möjligheten att utföra observationer. Det finns nämligen en 

anledning till att identifieringen av kundkrav har fått ett eget kapitel av Ulrich och Eppinger 

(2012). Genom att få en förstahandsinblick i vad kunderna har för tankar och åsikter blir det 

mycket enklare att effektivt identifiera vad som verkligen är viktigt när det kommer till 

produktens funktion och utformning. Dessutom är det lätt att missa vissa kreativa lösningar 

samtidigt som det blir svårare att verkligen värdera kraven på produkten om det saknas en 

direkt kontakt med huvudkunden. 

När det kommer till integreringen av de olika teoretiska designaspekterna valde vi att tidigt i 

produktutvecklingsprocessen lägga mycket fokus på teorin kring ergonomi. Anledningen till 

detta är att när det gäller ergonomisk design är det i kravspecifikationen som den nya 

produktens ergonomiska riktlinjer bestäms. Dessa brukar utformas utefter ISO- och OSHA-

standarder vilket Erlandsson (2008) nämner. Dessutom kan vi observera att de två första av de 

fem steg som Marmaras och Nathanael (2012) samt Bridger (2003) nämner handlar om att 

definiera krav och mål för produktens ergonomi. I och med detta ansåg vi att desto tidigare vi 

formulerade kraven på ergonomin, desto bättre skulle produkten kunna utformas med 

avseende på dessa krav. Ytterligare två steg handlar sedan om att utvärdera den slutgiltiga 

produkten gentemot dessa krav och mål. En svårighet som visade sig var att det var relativt 

komplicerat att sätta en bra och givande viktning. Detta kan bero på att det är väldigt svårt att 

helt och hållet vara objektiv i bedömningen och betygssättningen. Under processens gång är 

det lätt att fatta tycke för ett visst koncept, både medvetet och omedvetet vilket i sin tur kan 
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påverka hur betygssättningen görs. Dessutom om det bara är två betygsättare kan det få extra 

stor betydelse. Detta innebar att vid en liten korrigering av viktningen kunde helt andra 

koncept visa sig starka än vid den tidigare viktningen. För att undvika detta problem är det 

viktigt att verkligen analysera koncepten gentemot kraven som satts upp. På så sätt skapas 

även möjlighet till att förfriska den ergonomiska baktanken med projektet och samtidigt 

revidera de ergonomiska kraven för att bättre spegla syftet med produkten. Att använda den 

ergonomiska teorin på detta sätt fungerade väldigt bra då det dels tog bort behovet av att 

ständigt lägga fokus på ergonomin samtidigt som det bidrog till en mer ergonomisk 

slutprodukt.  

  

Vad gäller den modulära teorin var det tänkt att den likt teorin för ergonomi skulle 

implementeras så tidigt i processen som möjligt. De fem steg som Erixon (1996) går igenom 

har faktiskt sin utgångspunkt i upprättandet av en kravspecifikation. Vi märkte dock rätt 

snabbt att det var väldigt komplicerat att försöka upprätta ett modulärt tänk så tidigt i 

processen. Framförallt fanns det en viss osäkerhet kring hur modulär produkten skulle göras, 

samt vilka delar som skulle göras modulära och anledningen till dessa. Det är inte helt 

omöjligt att en produktutvecklare med mer erfarenhet gällande moduläritet hade kunnat undgå 

dessa problem. Grunden för moduläriteten i produktutvecklingsprocessen skapades istället 

med hjälp av verktyget funktionsanalys. Verktyget i sig nämns av både Ulrich och Eppinger 

(2012) samt Erixon (1996). Den stora fördelen med verktyget är att anledningen till 

moduläriteten illustreras på ett väldigt givande sätt, då det lätt går att se kopplingen mellan 

produktens delfunktioner och dess tänkta komponenter. För att uppnå en givande form av 

moduläritet i produktutvecklingsprocessen anser vi att användandet av en funktionsanalys är 

väldigt hjälpsamt. Det bör till och med vara möjligt att utföra den parallellt med 

kravspecifikationen för att på så sätt låta dem influera varandra. Dock bör hänsyn tas till att 

definieringen av komponenter väldigt tidigt kan bidra till ett snävare designutrymme i 

konceptgenereringen. Därför kan det vara en god idé att utvärdera vad man är ute efter i 

lösningsväg en bit innan funktionsanalysen utförs. 

 

Det modulära produkttänket fortsatte att ligga i framkanten under konceptgenereringen. Detta 

bidrog till att mer fokus kunde läggas på de respektive komponenterna och på så sätt utföra en 

mer detaljerad konceptgenerering. Det viktiga är dock att inte fastna helt vid moduläriteten 

utan att även försöka utforska ytterligare designutrymmen för att inte missa eventuellt givande 

koncept, vilket också är något som Ulrich och Eppinger (2012) poängterar.  
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Det verktyg som var minst givande gällande moduläriteten var MIM-formuläret. Erixon 

(1998) designade formuläret med avsikt på att utvärdera moduläriteten i de koncept som tagits 

fram. I efterhand känner vi att det gav lite mer insikt i varför ett modulärt produkttänk är bra 

att utgå ifrån, men kunde definitivt ha bidragit till mer. Förmodligen hade det varit möjligt att 

använda formuläret direkt efter Funktionsanalysen och innan konceptgenereringen med större 

framgång. I det fallet riskeras dock kreativiteten under konceptgenereringen att hämmas då 

det uppstår fler riktlinjer att förhålla sig till. 

 

Teorin som behandlar flexibilitet visade sig vara den svåraste av de olika aspekterna att direkt 

implementera i produktutvecklingsprocessen. Mycket av det som nämndes i teorin behandlar 

viktiga baktankar gällande produktens flexibilitet, exempelvis att produkten ska designas med 

livscykeln i åtanke. Detta gör att de olika faserna under produktutvecklingsprocessen blir mer 

besvärliga då en stor del av fokuset alltid måste vara på flexibiliteten. För att underlätta detta 

hade vi ständigt tillgång till en synbar lista på dessa baktankar vilket alltid gav möjligheten att 

reflektera vid behov. Den fungerade med andra ord på samma sätt som en inköpslista. De tre 

principerna som Bischof och Blessing (2008) nämnde har inte utnyttjats fullt lika mycket, 

men då baktankarna grundar sig i dessa principer anser vi ändå att de bidragit med någorlunda 

relevans under arbetet. Det viktiga är att flexibiliteten inkluderades och bidrog med ytterligare 

synvinklar för den nya designen. Detta i sin tur bidrog till ett djupare hållbarhetsperspektiv då 

hänsyn togs till produktens livscykel och möjligheten att enkelt utföra förändringar för att 

skapa förbättringar.  

5.2 Slutgiltig utformning 
För att se den förbättring som den nya konstruktionen bidrar med vad gäller de 

ergonomiproblem som har nämnts kan vi göra en enkel återkoppling till de ergonomiska 

frågor från Pheasant (2003) som vi har nämnt i kapitel 2.1. Först och främst passar produkten 

för väldigt många olika kroppsstorlekar då detta är något vi har försökt att ta hänsyn till. Med 

den nya designen är det enklare att se allt som behövs, samtidigt som det går att höra ungefär 

lika mycket som innan. Samma sak går att säga för hur svårt det är att få produkten att göra 

fel. Frågorna som behandlar användningen av produkten kan i princip alla ses som positivt 

besvarade tack vare höj- och sänkbarheten. Produkten är lätt att använda och lätt att lära sig 

använda. Gasfjädern ger konstruktionen mjuka rörelser vilket gör den behaglig vid 

användning. Det enda negativa är egentligen rengöringen inuti lyftanordningen, vilket med 
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både gasfjädern och kabelskyddet kan bli något mer komplicerat än vid dagens lösning. 

Överlag ger produkten ett positivt intryck med avseende på dessa frågor, vilket visar på att 

ergonomiproblemet vid dagens maskiner definitivt har förbättrats. 

  

När det kommer till produktens funktion kom vi fram till att en gasfjäder i samband med en 

parallellogram är en lämplig lösning för att uppfylla den önskade funktionen. Det som är bra 

med en gasfjäder är att den är väl beprövad och relativt vanlig i applikationer som liknar den 

funktion vi är ute efter, exempelvis i kontorslampor eller bagageluckan på en bil. Detta gör att 

det finns standardsortiment att utgå från vid valet av fjäder, vilket definitivt kan bidra till att 

hålla ned kostnaden för konstruktionen. När vi valde gasfjäder för konstruktionen var det 

väldigt svårt att få tag på ett definitivt pris för de fjädrar som passade den fjäderkraft som 

krävdes. Vid en eventuell produktion hade nämligen priset haft störst betydelse för vilken 

gasfjäder som väljs. 

 

Vid utformningen av fästet till maskin och skärm valde vi att designa ett gemensamt fäste 

som skulle passa till båda delarna. Detta gjordes för att skapa en simplare och därmed 

billigare konstruktion. Med en baktanke i svaret från MIM-formuläret angående fästet valde 

vi att utgå med en grund i Nordens befintliga fäste. På så sätt tar vi även bort behovet av att 

förändra både den övriga maskinen och skärmen för att passa ihop med de nya fästena. 

Dessutom gynnar maskin- och skärmfästet en hållbar utveckling genom deras identiska 

design vilket gör produkten gynnsammare vid tillverkning och återvinning. För att ytterligare 

fokusera på att försöka skapa en hållbar produkt har vi lagt fokus på att hålla ned antalet 

komponenter i den mån det har gått. Huvudtanken med detta är att desto färre komponenter, 

desto enklare blir det att återvinna produkten. Detsamma gäller vid materialvalet, där vi har 

försökt att hålla oss till så få material som möjligt. En del av detta återvinningstänk kan också 

grunda sig i moduläriteten, där en modulär produkt är enklare att plocka isär och sortera än en 

icke-modulär produkt. Utöver detta bidrar den nya produkten även till att minska 

ergonomiska skador hos operatören, vilket i sin tur bidrar till ett mer hälsosamt arbete och en 

bättre livsstil.  

 

Vad gäller behandlingen av etiska samhälleliga aspekter under arbetet och produktens 

utformande är kanske den mest relevanta en eventuell handikappanpassning. Sett till dagens 

nuvarande konstruktion är den nya slutgiltiga utformningen mycket mer användarvänlig. 

Däremot är den inte anpassad fullt ut för en person i sittande position. Att utgå från 
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antropometrisk information angående funktionsnedsatta var inte rimligt inom projektets 

tidsram. Däremot är det definitivt ett område som är värt att forska vidare inom. Exempelvis 

hade det varit intressant att montera en förhöjd platta för att en rullstolsbunden person skulle 

kunna arbeta ergonomiskt om behovet skulle uppstå. Då Norden säljer sina maskiner över i 

princip hela världen var vi tvungna att hitta data som tog hänsyn till detta. Att dessutom hitta 

data som är relativt ny var väldigt svårt, vilket gjorde att vi fick nöja oss med en 

sammanställning av NASA (2000). Detta gör att möjligheten finns där de maximala och 

minimala mått vi satt upp inte helt speglar de mått som krävs för att inkludera den målgrupp 

vi vill. Däremot bör risken för detta vara relativt liten då 17 år inte är en särskilt lång period i 

sammanhanget. 

 

Ett problem som vi inte riktigt insåg förens det var löst var att koncepten i de tidigare faserna 

var dåligt beskrivna. Detta innebar att vi fick utföra den detaljerade utformningen tillsammans 

med beräkningar i två iterationer innan den slutgiltiga lösningen kunde uppnås. Om Koncept 

5 hade varit lika utförligt beskrivet som den slutgiltiga utformningen från början hade vi 

förmodligen kunnat gå rakt in på beräkningarna. Överlag kan det vara en fördel med att arbeta 

i iterationer då en bättre och mer noggrann lösning kan uppnås, men då är det viktigt att ta 

hänsyn till den tidsram som ska följas.  

 

Beräkningarna som utfördes på konstruktionen baserades på den tyngsta skärmen med 

motivationen av att konstruktionen på så sätt också klarar resterande skärmar. Framförallt 

behövde gasfjäderkraften bestämmas för att effektivt kunna välja en rimlig och passande 

gasfjäder. Beräkningarna i sig är relativt simpla med syfte att ge en uppfattning om 

fjäderkraften. För att ställa in gasfjädern med precision behöver ytterligare tester och 

beräkningar utföras. Med tanke på konstruktionens långa och smala konstruktion blir 

gasfjäderkraften relativt hög då den har en liten höjdskillnad att arbeta med. Detta gör att om 

kraften ska minskas måste avståndet mellan de båda rotationsaxlarna ökas något.  

Handkraften som krävs för att flytta på skärmen är direkt beroende på samspelet mellan 

gasfjäderns inre friktion och dess fjäderkraft. Detta gör att det finns vissa svårigheter att 

kontrollera specifikt hur stor handkraften ska vara då friktionen ofta utgörs av ca 10% av 

fjäderkraften. Vi känner dock att den handkraft som denna friktion gav varken är för tung 

eller för lätt, vilket var ett av de krav som sattes upp. För en svag person kan 2– 3 𝑘𝑔 vara i 

överkanten av vad som är rimligt, medan det för en starkare person inte är för lätt utan ger ett 
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lagom motstånd. Dessutom kommer utövandet av handkraften endast att ske under en kort tid 

vid ett fåtal tillfällen per arbetsdag.    

            

Även normalspänningen i den bärande rotationsaxeln valdes att beräknas, detta då den 

kommer att ta upp den relativt stora gasfjäderkraften. För att vara på den säkra sidan utfördes 

beräkningen med antagandet att konstruktionen var i sitt värsta läge, där gasfjädern är riktad 

rakt ner. Beräkningarna utfördes både där gasfjädern påverkade rotationsaxeln som en 

punktlast, samt då den påverkade rotationsaxeln som en utbredd last. Skillnaden blev relativt 

liten vid punkten för den maximala spänningen, vilket är den spänning vi utgår från vid 

dimensioneringen. Det är egentligen bara vid kraftens verkningspunkt som en viss marginell 

skillnad uppstår, men då denna spänning är mycket lägre än den maximala spänningen kan vi 

bortse från detta.  

 

För att säkerhetsställa de beräkningar som utförts samt designens hållbarhet valde vi att göra 

ett fåtal FEM-simuleringar. Tre olika modeller användes för att försöka bekräfta ett så 

verklighetstroget fall som möjligt. Detta innebar att vi använde oss av en endimensionell, en 

tredimensionell samt en mer komplicerad tredimensionell modell. Resultatet mellan de båda 

simplare modellerna på rotationsaxeln blev väldigt liknande tillsammans med det tidigare 

handberäknade fallet. Den lilla skillnaden som uppstod kan med största sannolikhet bero på 

att låsningen och den pålagda kraften skiljer sig något då det inte är möjligt att använda exakt 

samma på båda modellerna. Resultatet gjorde att vi kände oss komfortabla med att 

implementera samma metodik vid utförandet av den mer komplicerade och verklighetstrogna 

tredimensionella modellen. Den maximala spänningen för modellen håller sig i samma 

område och har ett väldigt liknande värde vilket är önskvärt. Däremot blir övriga spänningar 

högre än sina motsvarande i de simplare modellerna. Detta tror vi beror på att rotationsaxeln 

inte är låst på samma sätt, vilket gör att den samspelar mycket mer med resterande del av 

fästet. 

 

5.3 Utvärdering mot Kravspecifikationen 
Målvärdena för de två viktigaste och mest betydelsefulla kraven vad gäller den ergonomiska 

situationen, dvs. den maximala och minimala höjden, uppfylls i princip fullt ut. Då detta 

också var huvudanledningen för arbetet prioriterades de båda kraven väldigt högt, vilket 

innebär att resultatet definitivt anses vara acceptabelt. Utöver höj- och sänkbarheten håller de 

flesta krav en liknande eller något högre nivå än Nordens tidigare lösning. Detta är bra då en 
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försämring skulle vara problematiskt, medan en förbättring kanske inte ger särskilt mycket. 

Ett exempel är den maximala storleken vid förvaring vilken skulle skapa problem om den blir 

större än vid den nuvarande lösningen, medan en förminskning enbart ger en något mindre 

förvaringsyta. För vissa krav var vi dock tvungna att göra några kompromisser, framförallt då 

det var nödvändigt för att förbättra de viktigaste kraven. Exempelvis, för att få en höj- och 

sänkbarhet, räknar vi med att både antalet komponenter och därmed kostnaden för 

konstruktionen kommer att öka något. Det är väsentligt att skapa en balans vid dessa 

kompromisser för att uppnå en acceptabel lösning. Vi anser att vi har uppnått detta och 

överlag förväntas konstruktionen uppnå de förväntningar och mål som både vi och Norden 

har. 
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6. SLUTSATSER 

Arbetets frågeställning: 

Hur kan man eliminera de ergonomiproblem som finns vid användning av dagens 

kontrollpaneler till tubfyllningsmaskiner där man samtidigt tar hänsyn till flexibilitet 

och moduläritet? 

 

Problemet som beskrivs har sitt fokus i både hur ergonomiproblemet kan lösas och samtidigt 

hur processen kan läggas upp för att uppnå detta. Det som gör problemet intressant är att det 

kan anses vara generaliserbart för fler områden än just det som används under detta projekt. 

 

Arbetet har först och främst bidragit till ett mer användarvänligt och ergonomiskt anpassat 

lösningsförslag på problemet med panelarmar vid tubfyllningsmaskiner. Lösningsförslaget 

har stor möjlighet att vid en implementering resultera i ett bekvämare arbete med färre 

förslitningsskador för operatören. Detta då operatören inte längre behöver anstränga sig för att 

ta del av kontrollpanelens information, utan kan placera den i en behaglig och ergonomisk 

position tack vare höj- och sänkbarheten. Den modulära designen bidrar till att den nya 

produkten enkelt kan förändras och förbättras vid behov. Samtidigt tar den hänsyn till 

hållbarhetsaspekter som förbättrad återvinning och arbetsmiljö. Resultatet och lösningen är 

tänkt att fungera som underlag för Norden. Nästa steg för lösningsförslaget kan vara att 

säkerhetsställa dess funktion med en fullskalig prototyp.  

 

När det gäller implementationen av de olika teoretiska aspekterna i designprocessen visade 

det sig vara bättre att lägga fokus på en viss aspekt i ett visst steg, medan de andra låg i 

bakgrunden. Huvudanledningen till detta beror främst på att desto fler aspekter desto mer 

begränsad blir frihetsgraden i arbetet. Överlag fungerade detta tillvägagångssätt bra då det 

bidrog till ett givande lösningsförslag som uppfyller de krav och mål som ställdes gällande 

ergonomi, flexibilitet och moduläritet. 

 

Teorin kring ergonomi visade sig vara mest användbar tidigt i designprocessen, Detta beror på 

att ergonomin för en produkt främst definieras av de krav som ställs och de regler som 

behöver följas. Detta gör att kravspecifikationen bör präglas av den ergonomiska teorin för att 

skapa en god bas inför utvärderingen av produkten.   
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Den modulära teorin implementerades med stor framgång efter att den ergonomiska basen 

hade lagts. På så sätt minskas risken för konflikter mellan de olika aspekterna. Fokus på 

moduläriteten i mitten av designprocessen bidrog till att huvudproblemet kunde delas upp till 

mindre delproblem som var lättare och enklare att hantera.  

 

Flexibilitetsteorin visade sig vara svårare att konkret implementera i ett specifikt steg i 

designprocessen. Istället fick den ligga lite i bakgrunden och fungerade mest som en bistående 

del till den modulära designen. Detta beror på att teorin kring flexibiliteten handlar mycket 

om att designa med förändringsmöjligheter i åtanke samtidigt som så många 

standardkomponenter som möjligt bör användas. Med avseende på den slutgiltiga 

utformningen har detta tillvägagångssätt definitivt varit tillfredsställande. 

 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att alla de delar som önskades kunde inkluderas utan 

att skapa problem för varandra. Detta innebär att det bör vara möjligt att lägga till eller ta bort 

fler teoretiska aspekter om så önskas på samma sätt som vi la till våra. Däremot ser vi ingen 

direkt fördel med att ändra plats på implementering av de olika teoretiska aspekterna vi 

använde oss av. Nackdelen med metoden kan vara att desto fler teoretiska aspekter, desto 

större är risken att kompromisser behöver göras. Vissa kompromisser kan dock vara 

acceptabla så länge de görs med slutmålet i åtanke. 

 

Kunskapen som har erhållits kring de olika teoretiska aspekterna och hur processen har 

använts är generaliserbar. Detta ger möjligheten för de som vill ta del av kunskapen att 

återanvända den i framtida utvecklingsprojekt med en liknande problemställning.     
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7. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Innan Norden med säkerhet kan implementera lösningsförslaget bör kontrollerande tester 

utföras och en eller flera prototyper skapas. På så sätt kan eventuella brister och 

förbättringsmöjligheter identifieras. Det allra viktigaste blir att kontrollera gasfjäderns 

funktion och att den förinställda fjäderkraften klarar den totala vikten på konstruktionen.  

Dessutom bör samspelet mellan gasfjädern och kabelskyddet observeras i produktens alla 

positioner. Detta gör att klämmorna som är till för att hålla kabelskyddet på plats kan placeras 

i lämpliga positioner vilket på så vis förhindrar kontakt med gasfjädern. 

 

När lösningen och dess funktion har kontrollerats är det möjligt att utföra en kostnadsanalys. 

Beroende på vad den förmedlar går det sedan att försöka optimera kostnaden för den totala 

produkten så att den bättre efterliknar kostnaden för den nuvarande lösningen. Detta steg är 

vitalt då en för hög kostnad kan göra produkten oattraktiv för Nordens kunder, även om den 

är mer användarvänlig och ergonomisk. För att hålla ned kostnaden är det lämpligt att hitta 

och upprätta ett samarbete med en gasfjäderleverantör. I och med samarbetet kan 

gasfjäderleverantören ta fram ett standardsortiment av förinställda gasfjädrar som passar för 

just de skärmar och produkter som Norden har. Det i sin tur kan också bidra till en minskad 

leverans- och monteringstid.   

 

Det är viktigt att låta ett antal av maskinens operatörer testa den nya lösningen. Detta bör 

göras under reella förhållanden för att skapa en så verklighetstrogen situation som möjligt. På 

så sätt kan synpunkter samlas in vilket kan bidra till att ytterligare förbättringar kan utföras 

innan lösningen implementeras och standardiseras.  

 

Det är möjligt att lösningsförslaget kan ha andra användningsområden utanför Norden. I dessa 

fall behöver förmodligen vissa justeringar göras för att den ska passa i den nya miljön. 

Möjligheter finns att skapa en nerskalad version där fjäderkraften anpassas efter ändamålet. 

Då en modulär design har använts är det också möjligt och relativt enkelt att endast ta del av 

lyftanordningen och samtidigt skapa egna skräddarsydda fästen som passar denna. 
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BILAGA A: Riktlinjer för flexibel design 
 
Tabell 1. Riktlinjer för framtagning av flexibla produkter. 
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BILAGA B: Gasfjäder Z28-40 
 

 
Figur 1. Information för den valda gasfjädern, Z28-40. 
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BILAGA C: Matlab-kod 
 

clc 
clear 
close all 

  
%%%%%Fjäderkraften som krävs för att precis hålla konstruktionen på 

plats%%%% 
%tension spring drag-gasfjäder 
%Inputs 
g = 9.81;                               %gravity 
mtp = 8.077 + 7.694;                    %mass (balk övre samt undre) 
m_monitor = 14;                         %monitor 
m_faste = 3.971 + 2.072 + 1.50;         %fäste 
F = (m_monitor + m_faste) * g * 1.1    %Force from screen 
L = 0.8;                               %length 
h1 = 0.08;                              %height 

  

  
%calculation of the force at different angles 
mindeg = 60; 
maxdeg = 90; 

  

  
n = 0; 
for counter = mindeg:0.001:maxdeg 
n = n+1; 

     

  
beta(n) = (counter)*(pi/180); 
alpha(n) = (atan((sin(beta(n))*L)/(h1+(cos(beta(n))*L)))); 
spring_length(n) = (h1 + (L*cos(beta(n))))/(cos(alpha(n))); 

  
Ff(n) = (L*sin(beta(n))*mtp*g*0.5 + 

L*sin(beta(n))*F)/((L*sin(beta(n))*cos(alpha(n)))-

(L*cos(beta(n))*sin(alpha(n)))); 
Ray(n) = mtp*g + F - Ff(n)*cos(alpha(n)); 
Rax(n) = Ff(n)*sin(alpha(n)); 
end 

  
plot((beta/(pi/180)),spring_length,'b') 
set(gca,'XDir','reverse') %Byt håll på x-axeln 
title('Fjäderlängd D vid olika vinklar') 
ylabel('Fjäderlängd, [m]') 
xlabel('Vinkel, [°]') 
grid minor 
axis tight 

  
figure 
plot((beta/(pi/180)),Ray,'b') 
set(gca,'XDir','reverse') %Byt håll på x-axeln 
title('Reaktionskraft R_A_y för olika vinklar') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Vinkel, [°]') 
grid minor 
axis tight 

  
figure()



Sid 6(10) 
 

 
 

 
plot((beta/(pi/180)),Rax,'b') 
set(gca,'XDir','reverse') %Byt håll på x-axeln 
title('Reaktionskraft R_A_x för olika vinklar') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Vinkel, [°]') 
grid minor 
axis tight 

  
figure() 
plot((beta/(pi/180)),Ff,'b') 
set(gca,'XDir','reverse') %Byt håll på x-axeln 
title('Jämviktskraft, F_F, för fjädern vid olika vinklar') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Vinkel, [°]') 
grid minor 
axis tight 

  
%% 
%dynamic springmodel 
x2 = 0.804;  
x3 = 0.843; 

  
stroke = 0.350; 

  
x4 = 2.5*stroke + 0.125; 
x1 = x4-stroke; 

  
diff12 = (x2-x1)/(2.5*stroke);  
diff13 = (x3-x1)/(2.5*stroke); 

  
F2 = Ff(end); 

  
%Beräkna lämplig fjäder samt dess fjäderkraft med 40% progressivitet 
%utifrån F2 
F1 = F2/(1+diff12); 
F3 = F1*(1+diff13); 
F4 = F1*1.4; 

  
figure() 
counter = 0;  
for j = 0:0.0001:stroke 
counter = counter + 1; 

  
a=j/stroke; 
if a<0.4 %0.4 since the progressivity is 40% 
y(counter) = F1*(1+a); 
end 

  

  
end 
j=x1:stroke/(length(y)-1):x4; 

  
friction=260; 
frictionforce1=(y+friction); %friction 
frictionforce2=(y-friction); %friction 

  
%Plottar den framräknade fjäderkraften 
plot(j,y, 'k')
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title('Beräknad fjäderkraft') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 

  
%Plottar tillsammans med friktioneskrafterna och den uppmätta kraften 
figure() 
plot(spring_length, Ff,'b-') 
hold on 
plot(j,y,'k') 
plot(j,frictionforce1,'r') 
plot(j,frictionforce2,'Color', [0.8,0.1,1])  

  
title('Kraftstegringsdiagram') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 
xlim([spring_length(end) spring_length(1)]) 
legend('Jämviktskraft för fjädern','Beräknad fjäderkraft','Beräknad 

fjäderkraft +260 N friktion','Beräknad fjäderkraft –260 N friktion') 

  

  

  
%% Handkraft 
%Tar värden ur plotten 
Yext=[3490 3374]; 
Ycomp=[2970 2854]; 

  
%Interpolera värden med linjärt antagande 
ext=Yext(1,1):-(Yext(1,1)-Yext(1,2))/length(Ff):Yext(1,2); 
comp=Ycomp(1,1):-(Ycomp(1,1)-Ycomp(1,2))/length(Ff):Ycomp(1,2); 

  

  
%Räkna ut kraften som krävs för att flytta på konstruktionen 
handkraft_sank=ext(1:end-1)-Ff; 
handkraft_lyft=Ff-comp(1:end-1); 

  

  
%Plotta handkraften i fjäder-riktning 
%{ 
figure() 
plot(spring_length, handkraft_sank) 
title('Handkraft som krävs vid sänkning') 
ylabel('kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 

  
figure() 
plot(spring_length, handkraft_lyft) 
title('Handkraft, fjäderriktning') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 
%} 

  
%Handkraft 
%calculation of the force at different angles 
mindeg = 60;
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maxdeg = 90; 

  
n = 0; 
for counter = mindeg:0.001:maxdeg 
n = n+1; 

  
beta(n) = (counter)*(pi/180); 
alpha(n) = (atan((sin(beta(n))*L)/(h1+(cos(beta(n))*L)))); 

  
sank=(ext(1:end-1)-Ff)*cos(alpha(n)); 
lyft=(Ff-comp(1:end-1))*cos(alpha(n)); 
end 

  
%Plotta handkraften 
figure() 
plot(spring_length, sank) 
title('Handkraft som krävs vid sänkning') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 
axis tight 

  
figure() 
plot(spring_length, lyft) 
title('Handkraft som krävs vid höjning') 
ylabel('Kraft, [N]') 
xlabel('Slaglängd, [m]') 
grid minor 
axis tight 

  
%% 
%Böjmotstånd för pinnen 
clc 
clear 
close all 
%Böjmotstånd för pinnen med punktlast 
F = 3410; 
a = 0.034; 
b = 0.066; 
L = 0.1; 
Mmax = (2*F*a^2*b^2)/L^3;        %Fjäderkraftens största kraft, dividera 

med 2 för att pinnen hålls uppe på båda sidorna. 
Ma=-(F*a*b^2)/L^2; 
Mb=-(F*a^2*b)/L^2; 
Ra=(F*b*(L^2-a^2+a*b))/L^3 

  
r = 7.5e-3; 
d= 2*r; 
W = (pi*(d^3))/32;       %Böjmotstånd W för cirkulärt tvärsnitt 

  
Sigma = (Mmax/W);         
Sigma_MPa_max = 10^-6*(Mmax/W) 

  
Sigma_Ma_punkt=10^-6*(Ma/W) 
Sigma_Mb_punkt=10^-6*(Mb/W) 

  
counter = 0; 
for x=0:0.0001:L
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    counter = counter + 1; 
    if x < a 
    Mx=Ra*x-(F*a*b^2)/L^2; 
    else 
       Mx=Ma+Ra*x-F*(x-a); 
    end 
    B(counter,1)=Mx; 
    Sigma_MPa_punkt(counter, 1) = 10^-6*(Mx/W); 

     
end 
x=0:0.0001:L; 
plot(x,B) 
title('Momentdiagram') 
ylabel('Moment, [Nm]') 
xlabel('Längd, [m]') 
grid minor 
axis tight 

  
figure() 
plot(x,Sigma_MPa_punkt) 
title('Normalspänning över rotationsaxel') 
ylabel('Spänning, [MPa]') 
xlabel('Längd, [m]') 
grid minor 
axis tight 

  
%% Böjmotstånd för pinnen med utbredd last 
clc 
close all 

  
F = 3410; 
a = 0.027; 
c = 0.014;  
b = a+c; 
L = 0.1; 
d = L-a/2-b/2; 
w=F/c; 

  

  
r = 7.5e-3; 
diameter= 2*r; 
W = (pi*(diameter^3))/32;       %Böjmotstånd W för cirkulärt tvärsnitt 

         

  

  
Ra=(F/(4*L^2))*(12*d^2-((8*d^3)/L)+((2*b*c^2)/L)-(c^3)/L-c^2); 
Rb=F-Ra; 
Ma=-(F/(24*L))*(24*d^3/L-6*b*c^2/L+3*c^3/L+4*c^2-24*d^2); 
Mb=(F/(24*L))*(24*d^3/L-6*b*c^2/L+3*c^3/L+2*c^2-48*d^2+24*d*L); 

  
counter = 0; 
for x=0:0.0001:L 
    counter = counter + 1; 
    if x <= a 
        Mx=-Ma+Ra*x; 
    elseif (a < x) && (x < b) 
        Mx=-Ma+Ra*x-((w/2)*((x-a)^2)); 
    elseif b <= x
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        Mx=-Ma+Ra*x-F*(x-L+d); 
    end 
    A(counter,1)=Mx; 
    Sigma_MPa(counter, 1) = 10^-6*(Mx/W); 

     
end 
x=0:0.0001:L; 
plot(x,A) 
title('Momentdiagram') 
ylabel('Moment, [Nm]') 
xlabel('Längd, [m]') 
grid minor 
axis tight 
hold on 
plot(x,B) 
legend('Utbredd last','Punktlast') 

  
Sigma_Ma=10^-6*(Ma/W) 
Sigma_Mb=10^-6*(Mb/W) 
Sigma_MPa_kraft=max(Sigma_MPa) 

  
figure() 
plot(x,Sigma_MPa) 
title('Normalspänning över rotationsaxel') 
ylabel('Spänning, [MPa]') 
xlabel('Längd, [m]') 
grid minor 
axis tight 
hold on  
plot(x, Sigma_MPa_punkt) 
legend('Utbredd last','Punktlast') 
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