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Abstract 

This report refers to a degree at bachelor level and has been implemented at the University of 

Halmstad. The project has proceeded during autumn 2015 and spring 2016. It includes design 

and product development. The project was conducted in collaboration with the company 

HMS Industrial Networks AB. 

The goal of the project was to replace the assembly of one of the company's well-established 

products. A list of requirements for the current product was given as a guide for the new 

solution, with emphasis on strength and material. For preparation of the solution, the project 

model Dynamic product development is used with the guidance of the integrated product. The 

project has a tight timetable, which has required disciplined work.  

This outcome is a solution for mounting Anybus CompactCom with methodology of DFMA. 

It will contribute to ease of use by reducing the number of parts for assembly and eliminate 

the use of assembly tools. The company wishes for a product that is easy to understand with a 

proper material. To visualize the developed concepts and analyze this, the software Catia V5 

has been used.  

The result is a concept that is presented in the form of a business plan, models performed in 

CAD and a plan of document for the implementation of the product. 
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Sammanfattning 

 

Denna rapport avser ett examensarbete på kandidatnivå i Produktutveckling och 

innovationsledning och har genomförts på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts 

i projektform under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Projektet avser konstruktion 

och produktutveckling. Projektarbetet har utförts tillsammans med företaget HMS Industrial 

Networks AB. 

Målet med projektet var att ersätta monteringen för en av företagets väletablerade produkter. 

Kraven för den nuvarande produkten gavs som vägledning för den nya lösningen med vikt på 

hållfasthet och materialval. För framtagning av lösningen har projektmodellen Dynamisk 

produktutveckling används tillsammans med vägledning från integrerad produktutveckling. 

Projektet har inneburit en stram tidsplan vilket har krävt disciplinerat arbete.  

Resultatet avser en lösning för montering av Anybus CompactCom utifrån DFMA metodik. 

Det ska bidra med användarvänlighet genom ett minskat antal delar för monteringen och 

eliminera användningen av monteringsverktyg. Företaget önskar en produkt som är lätt att 

förstå med lämpligt materialval. För att visualisera de framtagna koncepten och analysera 

dessa har programvaran Catia V5 använts.  

Resultatet är ett koncept som överlämnas i form av affärsplan, CAD-modell av lösning samt 

handlingsplan för implementering. 
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Förord 
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1 Inledning 
I denna inledande sektion beskrivs projektets bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och 

önskemål. Detta kapitel förväntas ge läsaren en grundläggande förståelse för projektet och 

dess vision. Då projektet ligger inom ett tekniskt fack kommer termer och begrepp förklaras i 

sitt sammanhang. 

1.1 Bakgrund 
Sverige anses ligga i framkant med den digitaliserade utvecklingen och kan uppskattas ta 

stora globala marknadsandelar (Larsson, Wiktorsson och Cedergren 2014). Men att hoppa på 

den nya vågen av digitalisering är inte smärtfritt. Långa transportsträckor påverkar miljön 

negativt samtidigt som risk tas kring kvalitet och användarvänlighet. Ett utav företagen som är 

verksamma inom industriell digitalisering, automation och programmering är företaget HMS 

Industrial Networks AB vidare kallat HMS [1.1.1].  

1.1.1 Företagspresentation 

HMS erbjuder sina kunder lösningar som översätter mellan industriella enheter. Det innebär 

mellanliggande komplement för förbindelse mellan industriers system, moduler och 

molntjänster. De produkter och tjänster som företaget utvecklat har passerat stadiet för Early 

adapters. De befinner sig snarare i en mognadsfas sett från Produktlivcykeln (Boothroyd, 

Design för manufacture and assembly: The Boothroyd-Dewurst experience 2016). På grund 

av detta utvecklar HMS sina produkter och förlänger deras livslängd. I samband med denna 

utveckling har detta projektarbete uppkommit för deras produkt Anybus CompactCom vidare 

kallad ABCC (HMS Industrial Networks AB u.d.)(se bilaga 1). 

1.1.2 Produktbeskrivning 

Anybus är ett av företagets väletablerade 

varumärken med produkter som möjliggör 

integrering oberoende av industriell enhet 

och nätverk. Produkten erbjuds som 

embedded, gateway eller wireless. Projektet 

innefattar endast de lösningar som avser 

embedded. Dessa kan i sin tur beställas som 

chip, bricka eller modul. Versionen som 

avser en bricka är en kompakt lösning som 

kunden väljer då monteringens utrymme är 

begränsat. Det är även ett lämpligt val då den erbjuder flexibilitet genom att kunden kan 

anpassa anslutningsenhet till sin utrustning. Produkten kallas CompactCom brick vidare 

kallad PCB och monteras idag med företagets ABCC Mounting kit. (HMS Industrial 

Networks AB u.d.) (se bild 1.1)  

Bild 1.1 Bild på dagens monteringskit 
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1.2 Problembeskrivning 
Produkten ABCC är omtyckt av dess kunder och HMS önskar därför förbättra produkten. 

Företaget ser potential i sin produkt och förbättringsmöjligheter men har inte själva haft tid 

eller idéer för projektet.  

Dagens montering av ABCCs PCB är inte självklar för användaren. Den kräver att 

användaren håller fast monteringen samtidigt som verktyg används för att skruva fast delarna. 

Det innebär en montering som inte är logisk vilket gör den tidskrävande för montören. 

Produkten är liten och komplex vilket innebär att det idag inte finns någon tillämpbar lösning. 

Den komplexa strukturen innebär problematik för utformandet av stödkomponenter som inte 

får hämma produktens kvalificerande funktioner.  

Eftersom produkten används inom industriell verksamhet krävs det att den är isolerad, ROHS- 

och REACH godkänd samt UL-certifierad [4.3]. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att få HMS kunder nöjdare genom en användarvänlig montering av 

Anybus CompactCom. Den slutgiltiga produkten förväntas eliminera en känsla av osmidighet 

och en tidskrävande process. 

1.4 Mål 
Projektet ska visa på god kännedom om produkten och dess omgivning. Utvecklingen av 

produkten ska kunna sättas in i sitt sammanhang där beslut som tagit ska kunna härledas till 

tillämpad teknisk teori.  

Resultatet av projektet ska innebära ett minskat antal komponenter och moment för 

sammansättning av HMS produkt Anybus CompactCom. Det ska i sin tur korta ner den totala 

monteringstiden. 

Resultatet ska presenteras för projektets intressenter i rapport-, muntlig- och fysisk form vid 

projektets slut.  

Resultatet av projektet ska vara tillämpbart för företaget HMS och deras verksamhet.  

Utföra produktions analys för framställning av lösningen. 

Utföra materialvalsanalys att framställa produkten i. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet innehåller inte användarstudier för testmontering och tidtagning hos kund. Det 

innehåller inte beräkningar på lösningen som testas hos företag på annan ort efter att den 

primära produkten framställts. En primär produkt skulle kräva 8-10 arbetsveckor för att 

framställa formsprutningsverktyg och 5-6 veckor att leverera den första producerade artikeln. 
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2 Projektbeskrivning 
Projektet är upprättat av företaget HMS Industrial Networks AB och avser 

produktutvecklingen av Anybus CompactCom och dess montering. Denna sektion behandlar 

krav, avtal, projektorganisationen, en ekonomisk översikt, tidsplan och riskhantering som rör 

projektarbetet (Glebe och Nittfors, Projektplan 2015).  

2.1 Beskrivning och krav 
Projektgruppen har blivit tilldelade en beskrivning av dagens montering med tillhörande 

kravspecifikation för monteringen av produkten (se bilaga 2). Denna beskriver de tekniska 

kraven som produkten skall uppfylla i harmoni med monteringen. De tekniska kraven är 

baserade på data från testutrustning utförd på annan ort. Krav sätts på medvetenhet för 

material, framställning och kostnader. Kravspecifikationen beskriver även begränsningar för 

projektet i form av certifieringar och direktiv samt HMS procedur för produktutveckling.  

Projektarbetet avser att genom att använda sig av produktutvecklingsteknik utveckla 

kompositionen av ABCC och kundens utrustning. Mjukvaran för ABCC erbjuds i form av en 

bricka. Dagens lösning av monteringen består av två små symmetriskt utformade plastelement 

tillverkade genom formsprutning[4.4.1] i materialet PC-ABS [4.4.1.1].  Utifrån instruktioner 

placeras dem på långsidan 

av PCB i viss turordning 

och fästs sedan med 

skruvar (se bild 2.1). 

  

Bild 2.1 Beskriver den aktuella monteringen av ABCC framtagen av företaget 

HMS. 
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2.1.1 HMS sekretessavtal 

Sekretessavtal har träffats mellan de båda parterna för projektet. Avtalet är ett standardavtal 

från HMS sida som medlemmarna skrivit på tillsammans med personuppgifter, datum och 

plats. Genom avtalet godkänner projektmedlemmarna HMS krav för att ta del av konfidentiell 

information kring företaget. Det avser endast information som tilldelas projektmedlemmarna 

genom samarbetet och inte sådant som är allmänt känt. Avtalet förbinder även 

projektmedlemmarna till att resultatet av projektet tillhör HMS. 

2.2 Projektorganisationen 
Projektgruppen har bestått av Eleonore Glebe och Frida Nittfors, studerande på 

Utvecklingsingenjörprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Projektet har utförts tillsammans med företaget HMS Industrial Networks AB. Tre 

representanter från företaget har varit delaktiga, Jesper Håkansson, Stefan Källström och 

Rickard Andersson. Roll och uppgifter för respektive återfinns i organisationsanalys. 

Handledare för projektet har varit Pär-Johan Lööf (Glebe och Nittfors, Projektplan 2015). 

2.3 Ekonomisk översikt 
Företaget och projektgruppen har kommit överens om en projektbudget (Glebe och Nittfors, 

Projektplan 2015). I den har kostnaderna för projektet kategoriserats som resor, material, 

rapporter och presentationer. Under kategorierna presenteras några av de poster som kommer 

vara kostnadsdrivande för projektet. Där ibland studiebesök, 3D-utskrifter och material till 

UTEXPO-mässan. Gruppen har valt att uppskatta kostnaderna med en viss marginal.  

Företaget har i sin tur granskat budgeten och godkänt slutsumman på 3550 kr.  

2.4 Tidsplan 
Projektgruppen har inledningsvis sammanställt en WBS (Tonnquist 2012). I den ingår 

aktiviteter för projektet inklusive externa händelser så som resor, tentamensperioder och 

parallella kursers inflytande på projektet. Även de interna händelser som är viktiga att 

identifiera och vara medveten om presenteras i denna tabell. Genom att tillföra en tidsaxel har 

gruppen bildat sitt GANTT-schema med grafiska parametrar för aktiviteternas start- och 

slutdatum (Glebe och Nittfors, Projektplan 2015) (Tonnquist 2012). Det innebär att genom att 

använda sig av schemat har man kunnat avgöra om projektet ligger i fas. Utifrån det kan man 

planera både i nutid och ta beslut för akuta åtgärder men även för vad som ligger framför.  

2.5 Risker 
Risken för att arbetet inte kan slutföras på det sätt intressentorganisationen önskat bör 

åtgärdas. Det är av största vikt att projektet slutförs på ett representativt sätt.  

Genom att använda sig av sin tidsplan och hålla projektorganisation uppdaterad leds projektet 

framåt. Det är lätt att vara tidsoptimistisk vid denna typ av projekt. På grund av det är det av 

största vikt att hålla projektet i rörelse och använda den tidsplan som framställts.  
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Att arbeta i projekt innebär ofta en sammansättning av människor som inte tidigare har arbetat 

ihop och så var det även i detta fall. Utöver det har projektgruppen inte tidigare arbetat med 

företaget och inte heller inom den bransch företaget verkar. En risk för att projektgruppen 

uppfattar projektets innebörd och tillämplighet är av stor risk. Projektgruppen förväntas 

bearbeta denna risk med en transparens mot kunnig personal och genom att föra ständig 

dialog och kommunikation med företagets projektansvarig.  

Projektgruppen har inom utbildningen gått en grundläggande kurs i materiallära samt CAD. 

En av medlemmarna har tagit en extra kurs i programvaran Catia i förebyggande syfte för 

modellering och prototyp framställning. Gruppen har valt att avsätta mycket tid till relaterade 

uppgifter. En har tagit större ansvar för konstruktionen och den andra för materialläran. 

Osämja i projektgruppen kan bidra till hämmad kreativitet och har bearbetats genom en 

öppenhet mot varandra. Att genomföra denna typ av projekt är krävande för de två 

projektmedlemmarna där all kapacitet som finns att tillgå är av största vikt (Glebe och 

Nittfors, Projektplan 2015). 
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3 Metod 
Detta avsnitt avser att beskriva de metoder och verktyg som använts under projektarbetet på 

ett förenklat sätt. I metod-avsnittet beskrivs vad projektgruppen gjort och i vilket syfte man 

gjort det. I detta avsnitt redovisas inte några resultat utan beskriver endast anledningen till 

varför man valt att tillämpa viss metodologi.  

3.1 Produktutveckling och innovationsledning 
Detta avser utvecklandet av projektprodukten och innebär val av en projektmodell. Denna ska 

ge en typ av prägel på hur projektet ska utföras. Den bidrar till ledning för hur det 

övergripande arbetssättet ska styra de händelser och aktiviteter som tillämpas. Genom 

användandet av en projektmodell för projektet ges möjlighet att själv påverka och styra det 

som sker varav man samtidigt kan reflektera över vad som görs. 

3.1.1 Projektmodell 

I ett projektarbete av utvecklingstyp kan en projektmodell vara tillämpbart. Beroende på 

vilken typ av projekt eller hur projektets omgivning ser ut väljs en modell att arbeta utifrån. 

Projektmodeller som kommit till projektmedlemmarnas kännedom under utbildningen med 

tillhörande litteratur och undervisning har listats. Genom vald projektmodell tillkommer 

empiri som projektgruppen kan använda för att utvärdera modellen, händelser och aktiviteter i 

projektet. (Tonnquist 2012) 

3.1.2 Dynamic Product Development 

I modellen ingår att identifiera projektets intressenter i förädlingskedjan vilket gör lösningen 

effektiv att tillämpa efter projektets slut. Både yttre- och inre intressenter används vid 

framtagningen av krav på lösningar, kostnader och tidsram av projektet. Modellen är lämplig 

då produktlivslängderna snabbt blir allt kortare och sägs förkorta de nuvarande 

utvecklingstiderna med 30 % med motsvarande kostnadsreduktion eller förbättrad 

produktprestanda. (Holmdahl, Product Development 2015) 

Influenser från egna och andra användares erfarenheter, reklam och information i form av 

artiklar, undersökningar och skvaller tas till vara på. Man undersöker värdet av produkten 

tillsammans med praktisk information. Nyhetsgraden för produkten granskas tillsammans 

med produkttyp och dess livscykel som avgör produktens aktualitet för patent eller annan 

immaterialrätt. (S. Ottosson, Dynamic product development - DPD 2004) (Yazdani och 

Holmes 1999) (S. Ottosson, Participation action research- A key to improved knowledge of 

management 2003) 

Positiva aspekter 

Den dynamiska strategin är både flexibel och anpassningsbar utifrån observerade villkor. Det 

ger möjlighet för nästan momentana kursändringar och i högt tempo med en resurssnål 

utveckling utnyttjar man varje steg med den nyvunna kunskapen. Användningen innebär att 

man observerar både användare och marknad kontinuerligt. Genom egenskaperna vision, 
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tempo och självorganisation tar projektet till sig taktik och normer och gör att information 

flyter friktionsfritt genom projektet. (Holmdahl, Product Development 2015)  

Negativa aspekter 

Projektmodellen fungerar som bäst under flexibla former där projektmedlemmarna har eget 

ansvar och ett komplexitetsbaserat tänkande. Modellens kritiska aspekter ligger i planeringen 

och organiseringen pågrund av dess målinrktade tänkande. Det innebär att ett projekt 

uppbyggt av specifikationer och detaljerade tidsplaner blir problematisk för denna 

projektmodell. (Holmdahl, Product Development 2015) 

3.1.2.1 BAD-PAD-MAD-CAD 
Denna modell har använts för att behandla processen från idégenerering till 

prototypframtagning. Det är en cyklisk styrning av produktframtagningsprocessen som ser till 

att optimera resultatet. 

Den följer ordningen då BAD innebär tankegenerering genom att tankar och idéer utbyts i 

diskussion kring ämnet. Men denna del begränsas inte bara utav stilla sittande bollande i 

grupp. En idé kan komma till en under utförandet av någon annan aktivitet.  

Då idéer frambringats används PAD för att med penna och papper försöka lösa 

konstruktionsproblem. Under denna process skapas en direkt länk mellan tankar, intryck och 

känsla. Pappret blir dessutom ett minne och möjlighet för diskussion med övriga medlemmar 

eller intressenter.  

I fasen för MAD byggs ofta enkla modeller för att snabbt verifiera och skapa ytterligare 

kunskap och förståelse.  

Avslutningsvis kan CAD användas för att simulera modeller och skapa 3D-modeller som 

enkelt kan användas för att samverka med annan mekanik och struktur. (S. Ottosson 2004) 

Modellen kan anses kritisk då den inte tillämpar några faktiska värden eller beräkningar och 

gör den bäst lämpad för utveckling av design och struktur. 

3.1.3 Stage gate  

Stage-Gate modellen är industristandard för att hantera nya briljanta produktinnovationer. 

Modellen bygger på att dela upp projektet i faser, gå igenom vad som gjorts och fatta beslut 

om projektet ska fortsätta. Faserna är: idégenerering, avgränsning, fallstudie, utveckling, 

testning och validering och lansering. Modellen syftar till att skapa kvalitetsförbättring av 

processprestanda, skarpare fokus och bättre prioritering.  

Styrsystemet bygger i stort sätt bara på feedback-loopar och det fungerar bara vid de portar 

som fungerar som fast struktur. Resten utav tiden förlitar man sig till vad som riskerar vara 

icke aktuellt för att rapportera för sina resultat och planer. I denna typ av styrsätt elimineras 

alla yttre aspekter och projektmedlemmar gör sig blinda för omgivningen. Medlemmarna 

skapar sig ett beroende av endast ”perfekt kunskap”. Vilket gör att modellen ter sig bättre i en 

statisk miljö. (Holmdahl, Product Development 2015) (Cooper 1994) 
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3.1.4 Lean Product Development 

Lean product development är en framgångsrik strategi inom många verksamheter. Det är en 

lärande strategi där en kunskapskälla identifieras som används för att sprida informationen 

vidare inom en organisation. Många olika tolkningar har gjorts på modellen som i sin grund 

endast handlar om att skapa en harmoni och balans mellan marknad och produktionsapparat, 

mellan leverantör och aktör samt mellan aktör och medarbetare. Det är en mager metod som 

används för att möta utmaningar som kan uppstå i ett projekt. Strategin är Need-driven och 

har en betoning på BUS en förkortning för Business, User and Society och målet endast som 

ett system som drar utvecklingen framåt. 

Denna modell är mest lämplig då det finns höga produktionskostnader, långa 

produktioncykeltider, höga utvecklingskostnader eller vid behov av mer innovativa lösningar. 

(Holmdahl, Lean Production 2009) 

3.2 Projektprodukten 
I detta avsnitt beskrivs de aktiviteter, metoder och verktyg som använts för att säkerställa att 

projektet bidrar till ett önskat resultat. Projektprodukten ska även tala om hur och när de 

använts. De mål- och effektmål som satts för projektet speglar användandet av metodik.  

3.2.1 Högskolans litteraturdatabas 

Projektgruppen får genom högskolan tillgång till bibliotekets litteratur och samverkande 

databaser. På denna har medlemmarna sökt efter material för att förankra olika val under 

processen. I datorbasen har man fått ta del av tidigare skrivna rapporter och artiklar.  

3.2.2 Programvara 

Under projektet har programvara för materialundersökning och 3D-modellering används som 

hjälpmedel. Programmen har varit lämpliga för att undersöka de krav uppdragsgivaren ställt 

om materialval och primär konstruktion.  

CES Edupack 2015s programvara är tillämpbar för att undersöka olika typer av material. Det 

är en tillgång som erbjuds från högskolan som används för att få bredare kunskap av de 

material projektet berört.  

Catia är ett världsledande programpaket för konstruktion och visualisering av en produkt. 

Programvaran är anpassningsbar oberoende av i vilken fas ett projekt är i utvecklingen. Det 

kan användas både för att konceptgenera, designa, ingenjörskonst och tillverkning. 

(Rosenqvist 2010) 

3.2.3 Presentation 

Att presentera innebär i detta avseende att sammanställa information och data som är av 

intresse för den man presenterar för. Presentationer är till för att redovisa de resultat man 

kommit fram till och ska ge möjlighet för feed-back. De är även en typ av port som möjliggör 

för korta målsättningar för vad projektet kan förväntas resulterat i. (Cooper 1994) 
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En typ utav presentation är opponering där projektgrupper skickar över material om projektets 

momentana värde. På presentationen ges möjlighet för feed-back och konstruktiv kritik. 

(Tonnquist 2012) (Cooper 1994) (Glebe och Nittfors, Opponeringsmaterial 2015) 

3.2.4 Verktyg och metoder 

3.2.4.1 Brainstorming 
En metod som används för att lösa problem genom att man på ett kreativt sätt hittar på nya 

idéer. Metoden ska för bästa resultat vara spontan och innebära kvantitet före kvalitet. 

(Holmdahl, Lean Production 2009) [3.1.2.1]. 

3.2.4.2 Imageboard 
En imageboard är en metod som används för att visualisera en känsla, inspiration, färger eller 

former för en idé. Bilder sammansätts som en karta som kan användas för att inspirera och 

bidra för att hitta ledord (se bilaga 3). (Holmdahl, Lean Production 2009) 

3.2.4.3 Visuell aktivitetslista 
Genom en aktivitetslista listas det som ska utföras för ett projekt upp följt av när det förväntas 

vara färdigt. Skulle resurser eller ansvar behöva tilldelas kan även detta listas i samband med 

aktiviteten. Projektgruppen har använt detta verktyg genom att upprätta en visuell planering 

(se bilaga 4) i projektrummet som uppdateras utifrån projektets framfart eller om aktiviteter 

uppstår eller frångår. Aktiviteter och datum grundas i det GANTT-schema[2,2.4] som 

upprättats tillsammans med nya influenser och aktiviteter som uppkommer allteftersom i 

projektet. (Holmdahl, Lean Production 2009) 

Ett A3- eller A4-ark används för att dokumentera de problem som uppkommer, kunskap, 

förslag på förändringar och status för olika aktiviteter. Arket kan användas och tillämpas 

oberoende av regler men dess syfte är att användas för att planera, skapa förståelse eller lösa 

ett problem. (Holmdahl, Lean Production 2009) 

3.2.5 Analyseringsmodeller 

3.2.5.1 Hills-analys 
Denna metod används för att analysera en verksamhet, dess strategi och infrastruktur. I 

analysen ingår metoder för positionering och segmentering (Porter 2007) (Magretta 2012) 

(Harrison och Remko 2008).  

3.2.5.2 Parvis jämförelse 
En parvis jämförelse används för olika parametrar som korsas i rader och kolumner. 

Jämförelsen utförs radvis för varje kolumn där ”+/-” används för att värdera prioriteten i 

förhållandet. Tecknen summeras och ger den totala prioriteringsordningen. Denna analys har 

används för att utvärdera dagens lösnings olika delar och hur de förhåller sig till varandra (se 

bilaga 5). (Boothroyd, The Boothroyd-Dewhurst experience 2011) 

3.2.5.3 Hitachi assemblability evaluation method 
Denna metod används för att ge över vilka moments som krävs för att sammanställa en 

konstruktion. Olika symboler representerar momenten som därefter värderas till en del- och 
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totalsumma för utförandet. Utifrån det kan man identifiera vilken del som är lämplig att 

tillämpa förbättringsarbete för (se bilaga 6). Modellen trycker bland annat på användandet av 

gravitationen och kraftriktningarnas olika värden för monteringen. (Boothroyd, The 

Boothroyd-Dewhurst experience 2011) 

3.2.6 Modellframtagning 

En modell kan lämpligtvis tas fram som CAD-modell i programvaran Catia V5R [3, 3.2.5.2]. 

I programmet kan modellerna testas var för sig eller som sammansättningar. De lösningar som 

gruppen tagit fram har ritats upp för att visualiseras och utvärderas tillsammans med varandra, 

handledare och företag.  

3.2.6.1 Konstruktionsanalys 
En konstruktionsanalys kan göras i programvaran Catia V5R. Genom denna kan man 

uppskatta var konstruktionen kommer vara känslig då den belastas. 

3.2.6.2 3D-printing 
Att skriva ut sina modeller i en 3D-printer är ett bra sätt för att i praktiken kunna testa sin 

lösning.  Utskrift kan endast utföras i särskild printer och material.  Det är på grund av de små 

måtten men ger projektgruppen en god bild av hur resultatet visuellt kommer te sig. 

3.2.7 Marknadsutvärdering 

3.2.7.1 Business Modell Canvas 
Information har analyserats genom Hills-analys och presenteras genom Business Modell 

Canvas (se bilaga 7) ur ett deltagande perspektiv. Det kan anses kritiskt att tillföra projektet 

information endast utifrån uppdragsgivaren. Men eftersom undersökningen syftar till att skapa 

värde för kunden anses det av projektgruppen lämpligt. (Porter 2007)  

3.2.7.2 SWOT-analys 
En SWOT-analys (se bilaga 8) används för att sätta in projektets resultat i sitt sammanhang. 

Det är endast en teoretisk modell men med tanke på dess långa livslängd anser gruppen 

modellen vara lämplig. 

3.2.8 Utvärderingsmetoder 

3.2.8.1 FMEA 
FMEA är ett verktyg som gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera möjliga fel för ett 

projekt, en process eller en produkt. Genom att koppla felfaktorer till händelser kan man 

identifiera konsekvenser och dess effekt. (Holmdahl, Lean Production 2009) 

3.2.8.2 Checkshets 
Checkshets är ett verktyg som är enkelt och effektivt att använda för att samla data och 

information. Det används genom att sammanställa både kvalitativ och kvantitativ information 

och data i ett diagram. Det skapar en systematiskt och organiserat sätt att definiera, mäta, 

analysera, förbättra och kontrollera sitt insamlade kapital. (Holmdahl, Lean Production 2009) 
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3.3 Experiment -och undersökningsmetoder 
Experiment och undersökningar som skett under projektet har utförts som vetenskapliga 

undersökningar. De ska besvara vad som utförts och i vilket syfte de utförts på det valda viset. 

Genom att utföra en vetenskaplig metod ska det vara möjligt för någon annan att göra om 

undersökningen.  De valda experiment och undersökningarna ska skapa reabilitet för projektet 

tillsammans med att teoretisk bakgrund integreras med inre validitet och gör projektet 

trovärdigt. 

3.3.1 Kundundersökning 

Undersökning av företaget görs för att ge en stabil grund att stå på produktutvecklandet. 

Projektgruppen vill säkerställa att de tar fram en produkt som stämmer överens med 

företagets vision med projektet och deras arbetssätt för att enkelt kunna ta till sig resultatet.  

3.3.1.1 Dialog 
En dialog sker genom att diskutera med andra. För bästa utfall krävs anpassning och 

kompromiss. Genom dialog kan man avläsa beteenden och olika normer samtidigt som man 

utbyter information. Det är viktigt att se upp med att försöka vinna diskussionen och istället 

fokusera på jämställdhet och ömsesidigt lyssnande och lärande. Dialog sker kontinuerligt 

under projektet. (Tonnquist 2012) (S. Ottosson 2004) 

3.3.2 Personliga möten 

Att kontinuerligt ha personliga möten gör att ett projekt hela tiden hålls uppdaterat samt dess 

intressenter. Genom möten finns möjlighet för kommentarer, feed-back, åsikter och 

uppdatering av information. Det gör även projektorganisationen involverade i projektet vilket 

skapar en god stämning intressenter emellan. För att sprida information och kunskap inom 

projektgruppen och projektorganisationen används kontinuerliga möten. Dessa möten bör 

hållas regelbundet med förslagsvis en veckas mellanrum. (Tonnquist, Projektledning, 2010) 

3.3.2.1 Studiebesök 
Ett studiebesök är ett föredömligt sätt att effektivt ta till sig information. På ett studiebesök 

kan man använda sig av alla sinnen för att studera och bygga kunskap. Genom att besöka en 

plats eller situation som stämmer överens med sitt projekt får man uppleva det i praktiken. 

Man har under tiden möjlighet till att ställa frågor kring utförande eller agerande. Denna typ 

av studie förenklar simulering och ger en bättre känsla för vad som är tillämpbart. Ett 

studiebesök är ett bra sätt att knyta kontakter. Bra och rätt kontakter är en viktig resurs för ett 

projekt. Studiebesök utförs vid uppstarten av projektet. (S. Ottosson, Participation action 

research- A key to improved knowledge of management 2003) (DFMA 2016) 

3.3.3 Intervju  

Valet av intervju ger kunden möjlighet att kommunicera hur de upplever produkten och ramar 

inte in svaren (se bilaga 9). Genom intervju kan användaren genom dialog formulera sina 

svaroch annars outtryckta önskemål kunde tas till vara på. Denna typ av studie gör det svårt 
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att sammanställa kvalitativ data och bidrar inte till utvärdering i form av några mätbara 

värden. 

3.3.4 Benchmarking 

Denna metod används för att kontinuerligt jämföra utbudet av liknande produkter som finns 

på marknaden. Lämpligen genom att undersöka de ledande företag i kategorin. Det är 

rekommenderat att inte använda metoden vid det primära idégenererandet vilket kan hämma 

kreativiteten i projektet. (S. Ottosson 2004) 

Benchmarkingen har använts för att undersöka om det finns någon befintlig lösning som 

skulle kunna tillämpas. Undersökningen resulterade i en mängd monteringskomponenter vilka 

gruppen kunde inspireras och ta lärdom av.
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4 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teori och modeller som avser produkten M-kit. Den teknik, 

produktion och de olika material i form av kompositer som hanterats under 

produktutvecklingen behandlas närmare. 

4.1.1 Människa-maskin interaktion 

Människa-maskin interaktion eller även kallat MMI avser att identifiera hur man gör teknik 

lättanvänd. Man talar om hur artefakter och människan interagerar genom ett gränssnitt.  

Gränsnittet kan påverkas genom vissa riktlinjer för utformadet av en artefakt utifrån kunskap 

om människans fysiska och psykiska begränsningar. Riktlinjerna består av användarvänlighet, 

användvärd teknik och teknik i ett sammanhang. (Russel och Norvig 2003) 

4.1.2 ”Less is more” 

Denna princip är lämplig då man ska förbättra en redan befintlig artefakt. Man frestas gärna 

till att lägga in funktioner som skapar komplicerad användbarhet. Det är en utmaning att 

avväga var gränsen mellan funktion och användbarhet går. 

4.1.3 ”Learning by doing” 

Det är kortsiktigt dyrt att utveckla användbara artefakter men i det långa loppet en mycket bra 

investering. En orsak till en hög kostnad är för att det i slutändan är användaren som avgör 

resultatet av tekniken. Enklast är därmed att låta användaren prova utrustningen vilket ger 

utfallet för om tekniken behöver omkonstrueras. Ju fler omkonstruktionsprocesser desto 

dyrare framställning. 

4.2 Konstruktionsprinciper 

4.2.1 Dimensioneringskriterier 

Det innebär beräkning och test av hållfasthet, deformation, vibration, temperatur, korrosion, 

nötning, erosion, tillverkningsegenskaper, ergonomi, miljö och återvinning samt utseende. 

Prioriteringsgraden av parametrarna avgör självklart resultatet av konstruktionen. (Nyberg 

2003) 

4.2.1.1 Friläggning 
Består av att man isolerar och ritar ut alla krafter som verkar på en kropp så som kända yttre 

krafter och moment, tyngdkraft samt kontaktkrafter och moment. 

Yttre krafter är krafter i kontaktpunkter/kontaktytor mellan kroppar samt egentygnd. 

Inrekrafter är snittkrafter och spänningar som de yttre krafterna orsakar inne i materialet. 

Genom dessa krafter kan en kropp utsättas för skjuvspänning och skjuvtöjning eller i värsta 

fall brott. Genom att användas sig av von mieses regelverk kan detta beräknas (Nyberg 2003).  
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4.2.1.2 Hookeslag 
Enligt denna lag gäller för fjädrar och vissa elastiska material att den kraft som ger en viss 

deformation är proportionell mot avvikelsen från jämviktsläget. (Dahlberg 2001) 

4.3 Elektronik 

4.3.1 Mönsterkort 

Ett kretskort är en mekanisk support som ansluter elektroniska komponenter och elektriska 

ledare i ett isolerande material. Ett kretskort kan vara enkelsidigt, dubbelsidiga eller bestå av 

flera skikt. Avancerade kretskort kan innehålla komponenter som kondensatorer, motstånd 

eller aktiva enheter som är inbäddade i underlaget. 

Kretskorten kallas idag mera allmänt för ett mönsterkort. Förut så var de tillverkade i bakelit 

men idag så använder man främst laminat som är gjort av glasfiberepoxi. (Sikö 2006) (Dav 

AB 2015) 

4.3.2 EMC-direktivet 

1989 kom direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) avser en apparats förmåga att fungera tillfredsställande utan att alstra alltför starka 

elektromagnetiska störningar till apparater i omgivningen. EMC gäller också förmågan hos en 

apparat att inte påverkas negativt av omgivande apparaters elektroniska störningar. (Sikö 

2006) (Euro Info Centre 2016) 

4.3.3 REACH- direktiv 

Med RoHS-direktivet är tanken att minska riskerna för miljö och människors hälsa genom att 

begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det ska också 

reformera möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från dessa avfall. (European 

chemicals agency u.d.) 

4.3.4 RoHS-direktiv 

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att 

ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet 

ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från 

elektrisk och elektronisk utrustning. (European Commission u.d.) 

4.4 Produktion i plast 
Plast är material framställt av polymerer plus eventuella tillsatser. Polymererna kan liknas vid 

långa kedjor av upprepade kolbaserade molekyler, s.k. monomerer. Det är dessa som ger 

plasten dess fysikaliska och tekniska beteende. Plaster kan delas in i termo- och härdplaster 

varav härdplaster skiljer sig genom att de inte är återanvändbara efter att de hettats upp. 

Termoplaster kan delas in i Amorfa och delkristalina polymerer.  
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4.4.1 Formsprutning 

En hel del produkter i Sverige tillverkas i plast och man kan säga att formsprutning är den 

viktigaste och mest effektiva arbetsmetoden när det gäller framställningen av plastdetaljer och 

plastprodukter. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med olika 

tillsatser såsom mjukgörande, stabiliseringsmedel, färgämnen eller liknande. Granulat av den 

önskade plasten värms upp till den temperatur som rekommenderas för just det materialet. 

Därefter placeras pressmassan i en särskild sprutcylinder och pressas ut i formrummet under 

ett högt tryck. Vidare kyls formen och detaljen kristalliseras innan den släpps ut ur formen. 

Formsprutningen hjälper industrierna att ta fram stora volymer och är dessutom en ekonomisk 

hållbar metod vilket gör den till det naturliga valet när det kommer till bearbetning av plaster. 

(Bruder 2014) (Johansson 1999) (Ullman 1997). 

4.4.1.1 PC-ABS 
Förutom att man kan styra egenskaperna hos ABS genom att variera halten av ämnena kan 

man även förbättra egenskaperna genom att blanda den med vissa konstruktionsplaster så som 

polykarbonat. PC-ABS blandningar kombinerar fördelarna hos båda plasterna, den goda 

bearbetningsegenskapen hos ABS med polykarbonatens förträffliga mekaniska egenskaper 

samt slag-och värmebeständighet. Detta resulterar i ett material med bra flytbarhet och bättre 

temperatur-och UV-resistans än hos ren ABS. (Bruder 2014) 

4.4.1.2 ABS 
ABS(Akrylnitril-butadien-styren) är en amorf sampolymer. Vid tillverkning av ABS 

sampolymeriseras Akrylnitril och Styren i närvaro av Polybutadien(gummilatex). Beroende 

på vilka egenskaper man eftersträvar kan materialen blandas i olika procentuella 

kombinationer. (Bruder 2014) 

ABS är en termoplast. Positiva egenskaper med ABS är att den kombinerar styvhet, styrka 

och seghet. Den är formstabil under belastning, absorberar inte fukt, har bra ytglans och att 

den är en bra elektrisk isolator. I detta fall kan materialets höga beständighet mot värme och 

lösningsmedel anses som negativt tillsammans med dess potential för sprickbildning. 

4.4.1.3 PC 
PC (Polykarbonat) är en glasklar mycket slagseg amorf konstruktionsplast. Materialet 

uppfanns under 1950-talet och lanserades på marknaden år 1958. Ca 10-15% av all 

polykarbonat används i legeringar med andra plaster för att få en bra kombination av 

egenskaper och pris.  

PC är en glasartad polymer. Positiva egenskapen med PC är att den är glasklar, har mycket 

hög slagseghet, hög användningstemperatur, obetydlig fuktabsorption och bra 

dimensionsstabilitet. Den är dessutom livsmedelsgodkänd, har bra elektriska egenskaper och 

en lägre formkrympning än de flesta andra plaster. Negativa egenskaper kan vara att PC har 

en tendens till spänningssprickbildning vid konstant belastning och att den bryts ner av 

varmvatten. PC går utmärkt att återvinna. (Bruder 2014) (Ullman 1997)  
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4.4.1.4 Acetalplast/POM 
Acetalplast är det mest kristallina materialet av alla konstruktionsplaster. Acetalplast 

betecknas POM som är en förkortning av den kemiska beteckningen polyoximetylen. Det 

finns två typer av acetalplast, homopolymer och copolymer. Dessa skiljer sig åt på sättet att 

homopolymeren har bättre mekaniska egenskaper medan copolymeren har bättre beständighet 

mot varmvatten. Bearbetningsmässigt och prismässigt ligger de både idag ungefär lika. 

POM är en delkristallin polymer. Acetalplastens positiva egenskaper är bland annat att den är 

den styvaste oarmerade konstruktionsplasten, den har hög seghet utan tillsatser, utmärkta 

fjäderegenskaper och hög utmattningshållfasthet. Negativa egenskaper hos plasten kan vara 

att max kontinuerlig användningstemperatur är 80° Celsius och att den är känslig för 

brottanvisningar/skarpa hörn. Acetalplast är ett material som går utmärkt att återvinna. 

(Bruder 2014) (Ullman 1997) 

4.4.1.5 Polyamider 
Polyamid är en delkristallin konstruktionsplast och förkortas PA efter polyamid.  Polyamid är 

den första konstruktionsplasten på marknaden och är också den volymmässigt största.  

PA är en delkristallin polymer. Plastens positiva egenskaper är bland annat dess styvhet vid 

höga temperaturer och dess höga användningstemperatur(120 grader) kontinuerligt och 180 

grader kortvarig topptemperatur. Den har dessutom bra elektriska egenskaper. Plastens 

negativa egenskaper är att den absorberar mycket fukt ur luften vilket förändrar de mekaniska 

egenskaperna och att den är spröd vid låga temperaturer. Polyamid är ett material som går 

utmärkt att återvinna. (Bruder 2014) (Ullman 1997) 

4.5 Plaster under belastning 
Delkristallina plaster klarar vanligen belastningar vid förhöjd temperatur samt att de har bättre 

utmattningshållfasthet och kemikaliersistens än amorfa plaster. Det är viktigt för en 

konstruktör och bearbetare av plast är medveten om vilken materialtyp som används då de 

amorfa och delkristallina materialen uppför sig olika vid uppvärmning och belastning.  

Vid uppvärmning stiger den specifika volymen linjärt både över och under Tg som är 

glasomvandlingstemperaturen (materialet mjuknar vid uppvärmning över denna temperatur) 

för det amorfa materialet. Eftersom det inte finns några plaster med 100 % kristallinitet så har 

även det delkristallina materialet en glasomvanligstemperatur. Runt smältpunkten Ts ökar den 

specifika volymen markant. Amorfa material har ingen smältpunkt och betydligt mindre 

formkrymp medan för det delkristallina materialet krävs en betydande ökning av energi i 

smältpunkten för att få materialet att övergå från fast till flytande form. (Ullman 1997) 

(Bruder 2014) 

4.5.1 Krympning 

Efter en momentan och huvudsakligen elastisk töjning följer en viskoelastisk (primär) fas i 

krympningen som övergår i viskös sekundärkrypning med konstant hastighet. I slutskedet 

accelererar krympningen, spänningsvitning uppkommer p.g.a. inre porbildning, en midja 

bildas och slutligen sker brott i materialet. (Bruder 2014) (Ullman 1997) 
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4.6 Utvecklingen av 3D-skrivare 
Idag kan utvecklingen av 3D-skrivare vara viktig att ha i åtanke. 3D-skrivare är maskiner som 

framställer fysiska objekt från tredimensionella digitala datamodeller. 3D-utskrifter byggs upp 

i en tillsatsprocess som lodrätt härdar föremålet i konturer lager för lager i motsats till 

traditionell skärande CNC-fräsning som tar bort material från en kloss. 3D-printing används 

traditionellt som metod för att skapa produktprototyper snabbt men det finns dock många 

applikationer där 3D-printade modeller fungerar som slutlig produkt för funktionella eller 

dekorativa användningsområden, som exempelvis för leksaker och spel, fixturer för 

tillverkningsindustrin och dekorativa designföremål (Bruder 2014).
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5 Produktutvecklingsarbetet 
Projektet har genomgått olika faser som tydligt kan indela genomförandet för 

produktutvecklingen under rubrikerna planering, undersökning, idégenerering, val av lösning 

och utvärdering. Faserna har inte alltid skett i sekvens utan följt cykler utifrån ett dynamiskt 

arbetssätt [3, 3.1.2]. Det innebär att ett koncept kan vara valt men genomgår en ny 

idégenereringsprocess för utvecklas ytterligare.      

5.1 Planering 

5.1.1 Uppdragsbeskrivning 

För att inleda projektet togs en uppdragsbeskrivning fram (Glebe och Nittfors, 

Uppdragsbeskrivning Mountingkit 2015). Denna användes för att verifiera med handledare att 

projektet överenstämmer med lärandemålen. Den användes även för att kommunicera med 

företaget om projektets innebörd överensstämmer med deras förväntningar. 

5.1.2 Verksamhets- och produktundersökning 

Då projektet skulle vara under en längre period ville projektmedlemmarna se över 

verksamheten. Det ansågs viktigt för att få en bild av deras visioner och i vilken omgivning de 

verkar. En presentation av företaget introducerade projektarbetet som även översändes till 

gruppen (HMS Industrial Networks AB 2015). Gruppen gjorde ett studiebesök i HMS 

produktion tillsammans med produktionsansvarig som visade gruppen runt. Där till 

undersökte gruppen företagets hemsida, produktblad och instruktioner (HMS industrial 

Networks AB u.d.). Allt för att få en så omfattande uppfattning som möjligt. 

Produkten som gruppen skulle arbeta med tilldelades i form av ett PCB [4, 4.3.1], en 

monteringsbricka och dagens monteringskit. Det skedde under möte med representanter som 

alla fick försöka montera kitet för att skapa en känsla för problematiken. Företaget 

presenterade även sin konkurrerande produkt ABCC with housing (HMS Industrial Networks 

AB u.d.) för att simulera de respektives Order Winners [3.2.8.1] 

Gruppen valde att i ett tidigt skede göra noggrann undersökning av verksamheten- och 

produktspecifikationen för att garantera miljö- och kvalitetsstandard samt lagar eller liknande 

krav utifrån företagets produktutveckling. (se bilaga 2, 10) 

5.1.3 Upprättande av avtal 

Ett standardavtal för produktutvecklingsarbetet upprättades från projektgruppen sida 

(Högskolan i Halmstad 2015). Gruppen hamnade vid ett vägskäl där det standardavtal som 

högskolan erbjuder inte stämde överens med företagets standardavtal (HMS Industrial 

Networks AB 2015).  

Projektgruppen tillsammans med handledare vägde avtalen mot varandra. Eftersom 

medlemmarna gärna ville samarbeta med HMS och resultatet av projektet förväntades 
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frambringa en produkt specialanpassad för ABCC togs beslut om att skriva på HMS avtal 

istället.  

5.1.4 Projektplan 

En projektplan frambringades för att sätta grunderna för projektet kring planering och 

organisering [1.1.2] (Glebe och Nittfors, Projektplan 2015). Projektplanen har använt som en 

återkommande dokumentation där ramarna för projektet kan avläsas. Gruppen förde in data 

genom dialog[3.3.1.1] med företagsrepresentanter och den befintliga produktspecifikationen 

(se bilaga 2). 

Projektplanen har presenterats och validerats med både HMS representanter, handledare och 

examinator av projektet.  

5.2 Undersökning 

5.2.1 Första materialundersökningen 

En undersökning i programvaran CES Edupack [3.2.5] utfördes där gruppen förde in de 

värden som presenterats i produktspecifikationen. Undersökningen gjordes då företaget hade 

önskemål om en analys av andra material[4.4] som skulle kunna tillämpas. Eftersom det inte 

gav utslag tog gruppen beslut om att skjuta fram undersökningen.  

5.2.2 Studiebesök 

Beslut togs om att utgå från att produkten skulle framställas genom formsprutning [4.4.1] 

Anledningen var en välbeprövad process, billig framställning och tillämpbarheten för en 

komplex komponent. Man valde att göra studiebesök [3.3.2.1] för att produktionsanpassa den 

framtida lösningen. 

Gruppen tillfrågade HMS om kontaktuppgifter till deras tidigare leverantörer av liknande 

produkter. Två fabrikanter kontaktades med positiv respons och eftersom respektives 

produktion var belagd på nära avstånd bokade man in en hel dag för studie besök. På 

studiebesöket önskade gruppen få se både likheter 

och skillnader mellan leverantörerna. Gruppen ville 

även få en bättre insikt hur 

formsprutningsprocessen[4.4.1] går till. Att få en 

kontaktperson på företagen som kunde svara på 

framtida frågor skulle också vara av värde eftersom 

de kan anses som experter inom sitt område.  

5.2.3 Användarstudie 

Gruppen tillfrågade HMS kontaktuppgifter till 

någon av deras kunder och användare av 

monteringen. En distributör kontaktades och 
Tabell 5.1 Bilden visar det resultat som 

användarstudien gav. 
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kontaktuppgifter till montören av produkten ABCC med Mountingkit efterfrågades.  

En användarstudie[5.2.3] utfördes för att förankra den problematik uppdragsgivaren HMS 

uttryckt. Eftersom problemformuleringen (se Tabell 5.1) (Glebe och Nittfors, 

Opponeringsmaterial 2015) för detta projekt var utformad 

utifrån HMS perspektiv utan användarreferenser valde 

gruppen att ställa en hypotes för undersökningen (se bilaga 

10). Eftersom gruppen endast kunde få tillgång till en 

kontaktuppgift valde man att utforma frågor för en 

intervju[3.3.3]. Dessa skulle besvara var problematiken låg 

samt att utvecklingsarbetets förankras hos användaren.  

5.3 Idégenerering 
Idégenerering har skett kontinuerligt under hela 

produktutvecklings processen där gruppen iakttagit, 

ifrågasatt, skissat ner problematiken för att finna en lösning 

som därefter testats i praktiken och utifrån resultat agerat 

enlig en LAMDA teknik[3.1.4.3].  

5.3.1 Första genereringen 

Genom att utföra en brainstormingprocess[3.2.7.1] kunde idéer i form av olika typer av 

monteringar tas fram. Gruppen använde internet för att sammanställa en imageboard[3.2.7.2] 

med olika typer av monteringsprinciper (se bilaga 3). Gruppen ritade ner egna idéer var för 

sig på separat håll som sedan presenterades för varandra genom dialog, Syftet var att 

identifiera hur man skulle kunna angripa PCB (se bild 5.2) endast utifrån 

produktspecifikationen för strukturen.  

  

Bild 5.2 Bilden visar den konceptkarta som sammanställts utifrån gruppens 

brainstormingprocess. 

Bild 5.1 Bilden visar en 2D-bild 

PCB tillsammans med mått och 

dess struktur där gråfärgad yta 

visar monteringmöjligheterna. 
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Resultatet av genereringen sammanställdes i en konceptkarta (se Bild 5.3) för att återkoppla 

med HMS. Beslut togs om att gå vidare med förslag 4 och 7 samt någon form av 5 och 6 för 

utvecklingsarbete. HMS uppskattade tanken om en integrerad lösning med deras Housing 

connector vidare kallad HC. Förslag 1 och 3 skulle inte hålla för de tekniska påfrestningarna, 

förslag 2 skulle kräva högt friktions motstånd samt rotation.  

Gruppen sammanställde förslagen från konceptkartan i en 

funktionsutvärderingsmatris[3.2.11.2] där positiva aspekter färglades (se bilaga 11). Förslagen 

som valts ut namngavs koncept 1, 2 och 3. Utifrån matrisen samt produktens OW[3.2.8.1] 

gruppen bort koncept 3.  

Man valde att utföra ytterligare produkt-, objekt- och funktionsanalysarbete för att närma sig 

problematiken ytterligare (se bilaga 12, 13,14). Utifrån Hitachianalys[3.2.8.2] och 

parvisjämförelse[3.2.8.1] beslutades att montering med skruv skulle undvikas.  

5.3.2 Andra genereringen 

Genom ny brainstorming[3.2.7.1] kunde projektmedlemmarna ta fram struktur för de två 

koncepten (se bilaga 15) som var tillämpbara utifrån produktspecifikation men även 

tillsammans med företagets egna connector för deras ABCC with housing. Idéerna skissades 

(se bilaga 15) ner och fördes in i Catia för att enklare kunna testa tillämpbarheten i praktiken. 

Koncepten presenterades för HMS och handledare för att få feed-back. Den nytillkomna 

informationen dokumenterades. 

Utifrån information från mötet med företaget samt från  

Bild 5.3 visar första utkastet av koncept 1 och 2 och kritiska faktorer för 

framställning genom formsprutning. 
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leverantör (Bjurestrand, Formsprutnings förslag 2015) valde gruppen att gå vidare med 

koncept 1 (se bild 5.4) men behålla koncept 2 för eventuell utveckling. En 

marknadsundersökning [3.3.4] utav en av företagets leverantörer av plasttillverkade 

komponenter gjordes vilket blev underlag för att konceptet struktur på snäppet ändrades.  

5.3.3 Tredje genereringen 

Förbättringsarbete inleddes utifrån mötet, åter i form av 

brainstorming och skissarbete (se bilaga 15,16) som 

fördes in i Catia V5[3.2.5.2]. Gruppen beslutade om att 

skriva ut 3D-ritningen för att testas med PCB och även 

med en utskriven PCB med rätt hålbild för 

monteringen(se bild 5.5)  

Gruppen beslutade att återgå till den ursprungliga typen 

av snäppfunktion vilket ledde till ytterligare idégenering- 

och skissarbete (se bilaga 16). Skissarbetet fungerade 

som underlag för hur strukturen på konceptet skulle se ut. 

I samband med det beslutade man om att kombinera de 

två tidigare koncepten. Koncept 1:s snäppfunktion med 

koncept 2 struktur samt underlag från 

objektsanalys[5.3.1]. Beslutet togs för att optimera en 

lösning med positiva aspekter från de båda (se bilaga 12).  

5.4 Val av lösning 
Eftersom lösningen skulle utvärderas men även presenteras namngavs den till M-kit. För att 

säkerställa att lösningen uppfyllde de krav som ställts på dess struktur, montering och 

hantering fördes den in tillsammans med tidigare analysarbete (se bilaga 5) tillsammans med 

dagens lösning. Gruppen jämförde även M-kit och ABCCs Mountingkits genom en 

uppskattning av hanteringen hos kund (se Tabell 5.2). 

Bild 5.4 Koncept 1 i efter 

utvecklingsarbete. 

Tabell 5.2 En analys för jämförandet av hanteringssteg hos kund vid montering. 
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För att se över de kritiska 

partierna utfördes en 

konstruktionsanalys av 

komponenterna [3.2.9.1] (se 

bild 5.6). Med underlag från 

analysen utfördes försök till 

beräkningar för snäppets 

töjning [4.2.1.2] (se bilaga 17). 

Beräkningarna ansågs inte 

rättvisande men tillräckliga för 

underlaget i en FMEA-analys 

[3.2.11.1] för konstruktionen 

(se bilaga 18). 

5.4.1 Materialval 

En ny fas av materialundersökning inleddes för att överensstämma med den slutgiltiga 

lösningen. Gruppen sammanställde en kravspecifikation (se bilaga 18) utifrån den befintliga 

produktspecifikationen eftersom de skulle innebära att materialet lever upp till direktiv och 

certifieringar för samspel med elektronisk omgivning [4.3]. Gruppen efterfrågade även 

miljövänliga material hos leverantören.  

Material från Henrik (Bjurestrand, Materialdata 2016) samt marknadsundersökning [3.3.4] låg 

till grund för de material som valdes att sammanställda data för i en tabell [3.2.11.2]. 

Egenskaper som överensstämde med produktspecifikation och vald lösning [5.4] 

sammanställdes tillsammans med materialen (se Tabell 5.3).  

En jämförelse mellan de olika polymererna[4.4] gjordes i programvaran CES 

Edupack[3.2.5.1](se bilaga 20). En marknadsundersökning[3.3.4] av befintliga 

monteringskomponenter utfördes. ABS och POM föll bort då de inte skulle klara temperatur 

kraven och kvar var PC och NYLON.  

5.4.2 FMEA 

Den FMEA som utförts är resultat av för en kravspecifikation vilken kan vidarelämnas till 

fabrikant av M-kit (se bilaga 18). Man valde att endast ta upp de partier som utifrån 

friläggning[4.2.1.1] av produkten kunnat förutspås som känsliga. Kravspecifikationen 

förväntas fungera som underlag för materialval. 

Bild 5.5 Konstruktionsanalys på M-kits 

Tabell 5.3 En check sheet med data för de egenskaper som valts att analysera för de valda materialen POM, NYLON, PC 

samt ABS. 
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5.5 Utvärdering M-kit 

5.5.1 Affärsmodellen 

En Canvas[3.2.10.1] (se bilaga 7) användes för att illustrera hur affärsmodellen för produkten 

kommer att se ut. Hills-analys[3.2.8.1] användes för att se över så att Value Propositions 

stämde överens med värdproduktens OW(se bilaga 1, 21). Man utförde modellen för canvas 

för att identifiera produktionsprocessen för lösningen.  

 

Tabell 5.4 En sammanställning och uppskattning av vilka objekt som ingår i Mountingkit respektive M-kit. 

En check-sheet för framställningskostnaderna togs fram för att jämföra mot dagens lösning 

(se Tabell 5.4).  

Gruppen gjorde även en SWOT-analys för att identifiera risker för M-kit och dess framtid (se 

bilaga 8).  Utöver SWOT-analys togs en handlingsplan[6.2] fram för implementeringen av M-

kit.  

5.5.1.1 Patentundersökning 
Gruppen tog utifrån benchmarking [3.3.4] beslut om att inte söka patent på lösningen. 

Snäppfunktionen tillsammans med materialvalet i samband med elektronisk utrustning är 

redan tillämpat.
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6 Resultat 
Resultatet av detta projekt är ett arbete för utvecklingen av produkten Anybus CompactCom 

Mountingkit. Denna produkt är enkel att montera samtidigt som den bidrar med säkerhet och 

stabilitet för ABCC. Genom denna montering kan de tekniska kraven för produkten uppfyllas 

och bidra till ett felfritt gränssnitt för industriell kommunikation. 

6.1 Produkten 
Produkten av detta projekt är ett genomförande av produktutvecklingen tillsammans med en 

handlingsplan för hur företaget ska implementera lösningen namngiven M-kit[5.4]. Resultatet 

består även av en lösning tillämpbar för produktion i form av en affärsmodell[5.5]. I SWOT-

analysen[5.5.1] ingår hur projektgruppen 

behandlat inre- och yttre miljöer. 

6.1.1 M-kit 

M-kit är en monteringslösning utformad utifrån 

företaget HMS Industrial Networks ABs 

produkt Anybus CompactCom brick. Den 

utvecklade produkten M-kit har tagits fram för 

att komplementera ABCCs layout (se bild 6.1). 

M-kit kommer genom att använda sig av 

handlingsplanen uppfylla de tekniska kraven 

för värdprodukten ABCC och dessutom bidra 

till stabil och säker lösning. De parametrar som 

förbättrats med denna produkt är 

användarvänligheten genom ett minskat antal 

komponenter[3.1.4.3] och ett tydligt 

tillvägagångssätt vid montering[3.2.8.2]. I sin tur förväntas konceptet kunna bidra till 

minskade ledtider och kostnader för HMS kunder och distributörer. 

6.1.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen för M-kit är densamma som för ABCC (se bild 6.12). Krav har 

uppskattats för skjuvning och töjning[4.2.1.1] i en FMEA[5.4.2]. 

 

Bild 6.1 M-kit med PCB och HC 

Tabell 6.1 Tekniska krav för ABCCs montering. 



Resultat 

   26 

6.1.3 Ritningar 

Ritningar har tagits fram på M-kits två komponenter. Måtten är utformade så att de 

överensstämmer med produktspecifikationen. Företaget har möjlighet att dimensionera[4.2.1] 

för botten-detaljens längd och det centrala partiet. På topp-detaljen kan höjden på knappen 

justeras samt snäppena. Justeras måtten på någon av dessa delar är resterande mått beroende 

av detta.  

6.1.3.1 Beräkningar 
Beräkningar har utförts i form utav friläggning[5.4] över hur lösningen förväntas bete sig då 

den utsätts för tryck-och dragspänningar enligt kraven. Eftersom produkten är symmetrisk 

kommer kraften fördelas lika. Komponenten är placerad så att den blir tillämpbar för 

balkböjning (Dahlberg 2001). 

6.1.3.2 Manual 
Produkten är symmetriskt utformad och består av en topp- och en bottendetalj. Monteringen 

utförs endast genom att montör trycker komponenten på plats[3.1.4.3]. Den är förenlig med 

ABCC och uppfyller produktkravspecifikationen. Kund behöver två artiklar för montering av 

ABCC vilket innebär fyra komponenter.  

6.1.3.3 Kvalitet 
Produkten erbjuder kvalitet då den kommer att framställas i ett rent polymertmaterial och vara 

CE-märkt. Den uppfyller kraven för produktspecifikationen och bidrar till användarvänlighet 

genom en ergonomiskt genomtänkt lösning[3.1.4.3]. Produkten går dessutom under HMS 

kvalitetsstandarder[4.3].  

6.1.3.4 Miljö 
Produkten kan anses miljövänlig då den ska bidra till en hållbar struktur[3.1.4.3] samt att den 

förväntas tillverkas i rent polymermaterial[4.4]. 
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6.1.3.5 Affärssystem 
Produkten förväntas ge avkastning i form utav ett minskat antal komponenter och en mer 

effektiv verktygsframställning. HMS är garanterade ett gott resultat genom att implementera 

M-kit enligt utförd handlingsplan[6.2] 

6.2 Handlingsplan 
Handlingsplanen ska ge företaget HMS vägledning för hur de ska implementera lösningen i 

deras verksamhet. De aktiviteter som beskrivs nedan förväntas effektivisera tidsaspekten för 

M-kit att nå marknaden med ett gott resultat[3.2.10.1]. (Osterwalder och Yves 2010). 

(Halmstad Högskola 2016) 

 Se över måtten så att toleranser och dimensionering stämmer överens med ABCC och 

HC.  

 Göra val för hur instruktionerna ska implementeras hos kund. 

 Besluta hur produkten ska paketeras. 

 Ta kontakt med Formteknik och lägga fram ett anbud.  

 Se över om de två rekommenderade materialen är tillämpbara. 

 Utföra kvalitetskontroll i form av en konstruktionsanalys i CAD-mjukvara.  

 Se över verktygsframställning med önskemål om 25 tons verktyg med åtta fack.  

 Primärproduktion 

 Tester - Bofors testcenter AB för vibration & chocktest 

 Tester - Bodycote CMK AB för tryck-och dragprovning 

 Uppdatering av designguiden av Anybus CompactCom 30 där hålbilden behöver 

justeras, rekommendationerna för vilka host-connectors de kan använda sig av samt 

byta ut restriktionerna till M-kit och uppdatera assembly.  

 Kontakta kund om uppdaterad montering.  

 Ekonomisk analys, förslagsvis en funktionskostnadsanalys för hela produkten.  

 Utföra användartester med möjlighet för utvärdering, förslagsvis hos Limab AB 

 Validera den FMEA som projektgruppen sammanställt för M-kit[6.1.2]. 

 Utskrotning av det befintliga formsprutningsverktyget hos Formteknik. 

6.3 Affärsmodell 

6.3.1 Kvalitet och kvalitetskontroll 

Eftersom projektgruppen har utformat projektarbetet utifrån produktspecifikationen och de 

krav som företaget tilldelat, har både uppdragsbeskrivning och prototyp varit utformade så att 

lösningen ska leva upp till kvalitet och kvalitetskontroller som den befintliga produkten har.  

6.3.2 Miljö 

Projektgruppen har efterfrågat en miljövänlig framtagning och genom att framställa produkten 

hos Formteknik AB skonas framställningen från långa transportsträckor då företaget själva 
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kan tillverka formsprutningsverktyg. Lösningen innebär en eliminering av skruven i den 

befintliga lösningen, vilket innebär mindre antal paketeringsmaterial och transport.  

6.3.3 Service & support 

Produkten erbjuder support, installation och undervisning på deras hemsida men även 

virtuella instruktioner och service. Skulle kund inte vara nöjd med produkten erbjuder HMS 

fri frakt vid returnering och därtill leverans av ny produkt. 

6.3.4 Inköpsstrategi 

Utifrån de uppgifter gruppen fått ta del av har inköpsstrategin listats[6.2] 

6.3.5 Manualer 

Företaget bör uppdatera instruktionerna virtuellt till en början och publicera på hemsidan för 

att senare sända med dessa till nya kunder som kommer att använda sig utav M-kit. 
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7 Diskussion 

7.1 Produkt 
Det unika i vår produkt är att den är ett hållbart komplement till en annars snabbt utvecklande 

produkflora. Produkten är utformad med struktur tillämpbar med olika mönsterkort som har 

samma standard på tjocklek. M-kit löser monteringen av ABCCs PBC med ett minskat antal 

komponenter och en förenklad montering.  

Produkten upplevs som stabilt och är både enkel att montera och förstå. Den är direkt 

tillämpbar för formsprutning och eliminerar verktygsanvändning samtidigt som den bidrar till 

mervärde för företaget som kan sälja med sin HC. Det kan anses etiskt omoraliskt att utveckla 

en stark relation med leverantören utan att sedan välja denne som slutgiltig leverantör. Å 

andra sidan kan det anses som att leverantörerna inte tävlat på lika villkor då projektet har 

varit övervägande mot Formteknik AB framför andra leverantörer.  

Resultatet av projektet kan anses frampressat av en slutgiltig produkt och orättfärdiga 

beräkningar likt en push-strategi. Produkten saknar därför beräkningsarbete vilket kan ses 

som kritiskt ur ett CSR-perspektiv. Enligt samma principer ingår inte exakt måttsättning i de 

CAD-modeller som lämnas över. 

Produkten kräver materialval utifrån snäppfunktion. Den är ännu inte testad och därmed inte 

garanterad att hålla för de uppsatta tekniska kraven. Produkten kräver tillverkning i plast och 

ett hot kan anses vara den eskalerade utvecklingen av 3D-printers [3.2.9.2]. 

7.2 Projektet 

7.2.1 Uppföljning och lärdomar 

I den projektprocess som vi ingått i anser vi att vi har uppfyllt lärandemålen och de krav som 

företaget ställt på projektet med vissa justeringar. Så som målen är formulerade i 

projektplanen så saknas idag en färdig fysisk produkt.  

 Företaget har ställt krav för produktionen där projektet uppfyller kraven.  

 Vi har valt att framställa en analys och utvärdering av fyra material som lett till 

rekommendation av två polymera material vilka kan vara vägledande då produkten 

ska testframställas. 

 Vi har gjort en objektskostnadsanalys för vad det kommer kosta att framställa 

produkten med 4- respektive 8- fack av tillverkningsverktyget. 

 En handlingsplan har framställts med möjlighet för företaget att uppskatta tid och 

kostnad för implementering.  

 Projektet har utformats så att det ska vara så enkelt som möjligt för företaget att 

implementera med minimala förändringar för håltagning, layout och 

manualjusteringar.  
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7.2.1.1 Projektplanen 
Det har tagit mer tid än väntat att få fram en lösning som är omtyckt av företaget, oss och 

samtidigt uppfyller samtliga krav på produkten. Det har gjort att tidsplanen inte till fullo har 

kunnat följas. I riskhanteringen nämns vår okunskap inom bransch, produkter och CAD men 

hanteringen av dessa kan ifrågasättas.  

Vi har tagit mycket ansvar för det fysiska produktutvecklandet som kunde gett bättre och 

effektivare resultat om experter på HMS integrerats mer i utvecklingen[3.1.4.4]. Vi har insett 

hur svårt det är att sätta sig in i en verksamhet utan tidigare kunskap om produktfloran. Det 

har gjort att konceptgeneringen har varit svår. Ett komplext projekt har dessutom varit svårt 

att vidare förmedla för feed-back[3.3].  

Ett projekt av denna typ har gjort att vi har tagit mycket lärdom för eget ansvar och 

kommunikationshantering. Det innebär både inom projektgruppen men även med intressenter. 

Att skapa relationer med nyckelpersoner har varit viktigt för projektet. Denna typ av referens 

kan anses som material från expert men som inte finns nertecknat i en vetenskaplig rapport 

vilken skulle ge mer tyngd för beslut som tagits.   

7.2.2 Slutsats 

Vi tror på produkten och hur projektarbetet genererat till resultatet. Hade vi gjort om projektet 

skulle vi överlämnat CAD-arbetet till HMS eller CAD-tekniker vilket hade gett 

konceptgenereringen den tid den behövde. Vi hade även efterfrågat kontor på företaget med 

möjlighet att arbeta där parallellt med arbetet på högskolan. Hade projektet tilldelats mer tid 

skulle även produktion av produkten blivit möjlig tillsammans med beräkningar för test av 

produkten. 

7.2.3 Framtid 

Väljer företaget att implementera vår produkt tror vi med största sannolikhet att kunder 

kommer uppleva monteringen som enklare vilket kommer bidrar med good-will för 

produkten.
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Imageboard vilken använts som inspiration för lösningar till projektuppgiften. 
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Business Modell Canvas för M-kits affärsmodell. 
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uppdatera kunder 

Logistik, antal, i rätt tid 

Enkelt att använda 

Simpelt med få antal komponenter 
 
Snabb montering sparar in tid och pengar 
 
Verkyg med fler antal fack för snabbare framställning 
 

 

Skapar kundvärde genom 

produktens benefits (se Value 

Proposition). 

Ny användare av ABCC för 

industiellt tillämpande. 

Befintliga kunder som beställer 

Anybus CompactCom with M-

kit. 
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Sick 

Parker Hannifin 
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Limab 

(se marknadsmix) 

 

Formteknik AB 

HMS Industiral Networks AB 

Distributör 

Kund/montör 

 

Formteknik AB 

Transportbolag 

Ordersystem Scala 

HMS Industrial Networks AB 

 

 

Upp till HMS att prissätta ABCC tillsammans med M-kit. Uppskattning av 

framställningskostnad har gjorts. (se objektskostadsanalys;) 

Liten 

Anpassningsbar 

Flexibel 

(se ABCC OW; PLC) 
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SWOT-analys för M-kit. 
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Frågeställning för problematiken med dagens montering av produkten. 

 

Frågeställning 

Dagens montering är bristfällig och tidskrävande. Vad är problemet och hur ska en 

nykonstruktion bidra till användarvänlighet? 

Hypotes 

1. Fel uppstår på grund av bristfällig användning eller hantering av instruktioner vid 

montering. 

2. Fel uppstår på grund av felaktigt val av material för utformning av kitet. 

3. Fel uppstår på grund av felaktigt val av material för interaktion med övriga delar. 

4. Fel uppstår på grund av felaktigt val av utformning av delar. 

5. Fel uppstår på grund av svårtolkade instruktioner för montering. 

6. Fel uppstår på grund av att förhållandena för montering är inte optimala för goda 

resultat av monteringen. 
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Funktionsanalys för monteringen av produkten. 

 



Bilagor 

   

XV. Bilaga 15 

Bilaga har tagits bort med anledning av att skydda företagets produkt samt deras möjlighet att 

ansöka om patent. 

 



Bilagor 

   

 

XVI. Bilaga 16 

Bilaga har tagits bort med anledning av att skydda företagets produkt samt deras möjlighet att 

ansöka om patent. 



Bilagor 

   

 

XVII. Bilaga 17 

Bilaga har tagits bort med anledning av att skydda företagets produkt samt deras möjlighet att 
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En sammanställning av en polymera egenskapsvärdering. 
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