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Förord 
 
Denna rapport är en redovisning av ett examensarbete som utförts under våren 2008 i 
samarbete med Mega Teknik AB i Landskrona. 
 
Författaren av denna rapport vill på detta sätt tacka alla som varit inblandade i detta 
examensarbete, ett speciellt tack skickas till de extra händer som lånats ut under 
modellbyggandet. 
 
Jag vill även skicka ett stort tack till min handledare och uppdragsgivare för ett gott samarbete 
under projektets genomförande.  
 
 
_____________________ 
Josefin Aronsson  
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Abstract 
This degree project has been performed with Mega Teknik AB in Landskrona. The project has 
resulted in a workplace for the cable installers of Mega Teknik. The workplace contains a 
workbench and a cart. 
The first stage in this project was to make an analysis of the current workplace to identify the 
needs the installers had. 
The different principle construction proposals of how the workbench would look like and 
which functions it would have was made during brainstorming, in groups and alone. These 
proposals were compared against each other using a functional analysis that has been put up 
to get the principle construction that fulfilled most points in this analysis. 
The proposal chose for further work was a cart and a bench with a module intends, the table 
got a formulation that creates a better reach for the installers. 
This proposal was generated in Catia V5 to get a better overview of the suggested proposal. 
During the primary structure phase drawings over all the products were made and the 
components were chosen.  
Calculations were made and the product got the dimension required.  
The final step was to build a full scaled model. The cart was sent to a company and the other 
parts were made in the university’s workshop by the student with help from others when 
needed.  
The chosen components were bought and installed.  
The project resulted in a fully functioning prototype and a complete series of drawings in 
order to produce the workplace. 
In the conclusion discussion about future work and pros and cons with the chosen product 
were made.  
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med Mega Teknik AB i Landskrona. Arbetet har 
resulterat i en arbetsplats för kablagemontörerna på Mega Teknik. Arbetsplatsen består av en 
arbetsbänk och en tillhörande vagn. 
Första steget i projektet var att göra en nulägesanalys på den nuvarande arbetsplatsen för att 
identifiera de behov montörerna hade.  
Förslagen på olika principförslag på hur arbetsplatsen skulle se ut och vilka ingående 
funktioner som skulle finnas i produkten gjordes genom brainstorming, i grupp och på egen 
hand. Dessa förslag viktades mot funktionsanalysen som ställts upp för att få fram det 
principförslag som uppfyllde flest punkter. 
Det förslag som valdes ut för vidare arbete var en vagn och verktygstavla med modultänk, 
bordet fick en utformning som skapar större räckvidd på bordet. 
Detta förslag modellerades upp i Catia för att få en bättre överblick över förslaget. 
Under primärkonstruktionsfasen togs ritningar fram till alla de unika delarna dessutom gjorde 
val av de ingående komponenterna. Beräkningar gjordes och produkten dimensionerades.  
Det sista steget i detta examensarbete var att bygga en fullskalig modell. Vagnen skickades 
iväg till ett tillverkande företag medan de andra delarna byggdes i högskolans verkstad av 
studenten själv med hjälp av ett par extra händer vid behov. 
De komponenter som valts ut köptes in och monterades. 
Arbetet resulterade i en fungerande modell och en serie ritningar för att kunna tillverka 
arbetsplatsen.  
Avslutningsvis diskuterades det fram förslag till framtida arbete med produkten och för- och 
nackdelar med den valda produkten 
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1 Bakgrund 

Denna rapport är en redovisning av ett examensarbete utfört på maskiningenjörsprogrammet 
vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är en obligatorisk 
del av maskiningenjörsutbildningen för att få kandidatexamen inom maskinteknik.  
Syftet med examensarbetet är att genom ett verkligt projekt tillämpa och fördjupa de 
kunskaper studenten skaffat sig under utbildningen. Projektet har utförts i samarbete med 
Mega Teknik AB där projektuppgiften var av utformningskaraktär. 
 

1.1 Företaget 
Mega Teknik AB grundades i Landskrona 1989 av två privatpersoner och har utvecklats från 
att vara en producent av kablage och elektromekanik, till att alltmer erbjuda hela 
systemlösningar inom elektromekanik. Verksamheten har över åren expanderat kraftigt till en 
omsättning på 60 miljoner kronor (2007). Vilket har medfört ökad produktion men företaget 
har inte förnyat arbetsplatserna för montörerna i den takt produktionen har expanderat, varvid 
en modernisering av just dessa är av stort behov.  
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2 Projektbeskrivning 
Uppdraget bestod av att ta fram en arbetsplats för kablagemontörer. Arbetsplatsen skall bestå 
av ett bord och en tillhörande vagn som används för transport av material till och från 
arbetsplatsen.  
I uppgiften ingår det att ta fram en lämplig design och utformning på arbetsplatsen för att 
montörerna skall trivas och ha en god hälsa, vissa av montörerna har idag problem med 
framförallt axlarna och blir lätt stela. Lämpliga funktioner för förvaring av material och 
verktyg skall finnas i både vagn och bord. 
I uppgiften ingår att göra en nulägesanalys för att se vilken typ av brister den nuvarande 
arbetsplatsen har och vad montörerna anser om sin arbetsplats.  
I designarbetet tas imageboards och en funktionsanalys fram, där målen för den nya 
arbetsplatsen är framtagna.  
Genom att rekommendera företaget lämpliga stols- och belysningsval får de ett 
helhetskoncept på arbetsplatsen som skall underlätta för företaget att applicera slutprodukten i 
deras produktionslinje. 
Arbetet skall resultera i en fullskalig fullt fungerande modell. Projektet kommer att 
förverkligas genom användning av de kunskaper som fåtts inom konstruktion, design, 
hållfasthet, ritteknik och CAD. 
För att bygga modellen har hjälp från ett företag tagits, det mesta har byggts i Högskolans 
egen verkstad av studenten för att hålla kostnaderna nere. Budgeten för detta projekt är inte 
fastställd, Mega Teknik AB vill att arbetsplatsen skall kunna används ute i produktion som 
test och är noga med val av de olika komponenterna. En önskan från företagets sida är dock 
att använda så många standardkomponenter som det går för att hålla nere 
tillverkningskostnaderna. På detta sätt är det i framtiden väldigt enkelt att byta ut de ingående 
komponenterna om företaget är i behov av det.  
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2.1 Metod 
Examensarbete har genomförts med stöd av Fredy Olssons teorier vilket har inneburit att 
produktutvecklingsarbetet följt etapperna principkonstruktion, primärkonstruktion och 
tillverkning.  
Principkonstruktionsfasen innebär det tidiga inledande konstruktionsarbetet där man utgående 
från en behovslösning finner lösningar på det behov som finns, främst i denna fas ingår 
designprocessen.  
För designprocessen har framförallt Jan Lindqvists bok Vilda idéer och djupodlande analys 
om designmetodiken grunder konsulterats. I den beskrivs de steg som bör genomföras för att 
få en genomarbetad produkt.  
En annan bok som har varit till hjälp under designarbetet har varit Kenneth Österlins Design i 
fokus för produktutveckling och har använts för att få en ökad förståelse i varför produkter ser 
ut som de gör.  
Utvärderingar av lösningsförslag har till stor del skett muntligt, för att utvärdera de olika 
förslagen har olika designverktyg använts bland annat funktionsanalys. 
I primärkonstruktionsfasen skall man åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig 
produkt. Detta görs i 5 steg: 1 – produktutkast, 2 – komponentval, 3 – detaljkonstruktion, 4 – 
produktsammanställning och 5 – tillverkning och utprovning av primärprodukt.  
Projektet startade med att en tidsplan, bilaga 1, sattes upp och utefter den planerades arbetets 
olika faser.  
En undersökning genomfördes för att ta reda på vad montörerna behövde på sin arbetsplats i 
form av verktyg, utrymme och funktioner. En funktionsanalys och kravspecifikation sätts upp 
med de krav och önskemål som finns på slutprodukten. 
Efter detta påbörjades en idégenereringsfas för att ta fram principlösningar som utvärderades i 
samråd med företaget. Efter denna utvärdering fortsatte arbetet med de principlösningarna 
som valts ut. För att få fram den slutgiltiga principlösningen viktas de valda lösningarna mot 
varandra med hjälp av funktionsanalysen.  
En prototyp av den valda principlösningen modelleras upp i CATIA V5.  
Arbetet med funktionerna i arbetsplatsen fortsätter i primärkonstruktionen. Underlag för 
tillverkning av en modell tas fram. Hållfasthetsberäkningar för modellen görs för hand och 
med hjälp av FE-metoden i CATIA V5.  
Utifrån de krav och önskemål som finns på produkten har förslag tagits fram på lämpliga 
komponentval.  
Designprocessen har skett kontinuerligt under hela projektet och utgångspunkten för 
designarbetet har varit funktionsanalysen och imageboards.  
Examensarbetet avslutas med en diskussion i rapporten för att analysera arbetets gång och ge 
förslag på den framtida produkten. 
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2.2 Syfte 
Syftet med denna uppgift är att ta fram en ny arbetsplats för Mega Teknik AB:s 
kablagemontörer, dels på grund av en ny layout skall tillämpas i produktionen varvid nya 
arbetsplatser skall införskaffas. Uppgiften uppkom även på grund av att montörerna vill ha 
förnyelse i sin arbetsmiljö, detta då många av montörerna har problem med lederna 
framförallt i axlar och nacke.  
 
Syftet för egen del är att få en inblick i hur man på ett bra sätt jobbar mot ett företag och 
skapar kontakter samtidigt som de kunskaper som fåtts under studietiden praktiseras i 
verkligheten. 
  

2.3 Mål 
Målet är att till Mega Teknik AB leverera kompletta ritningar över alla delar i arbetsplatsen 
som skall skickas till underleverantörer för tillverkning. Mega Teknik AB vill också ha en 
komplett och fungerande prototyp i fullskala. 
 

2.4 Avgränsningar 
Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på utformning av en lösning på de 
arbetsplatsproblem som finns hos Mega Teknik AB idag.  
Specifika materialval samt kostnadskalkyl för tillverkning kommer ej att genomföras, 
fullständiga beräkningar kommer inte heller att göras utan enbart överskådligt. 
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4 Produktdefinition 
För att skapa en bild av hur slutprodukten skall vara görs en produktdefinition. I den klarläggs 
produkten utifrån följande områden: produkt, process, omgivning, människa och ekonomi. 
 

4.1 Produkt 
Detta examensarbete ska resultera i en produkt som skall användas av kablagemontörerna på 
Mega Teknik AB. Produkten är en ny arbetsplats med lämpliga tillbehör som behövs för att 
arbetsplatsen skall vara en bra plats för montörerna att arbeta på. Den skall helst förhindra de 
arbetsskador som finns idag, detta kan göras enkelt genom att ha större förändringar i sina 
arbetspositioner. 
 
I den nya arbetsplatsen är de ingående enheterna: 

 Bord 
 Verktygstavla 
 Vagn 
 Stol & belysning (i detta projekt kommer dessa enheter enbart att rekommenderas) 

 

4.2 Process 
Produktens huvuduppgift är att erbjuda montörerna en plats att arbeta vid. För att montörerna 
skall kunna utföra deras arbete krävs att de har material och verktyg vilket skall finnas i 
anslutning till arbetsplasten varvid förvaring är viktigt på arbetsplatsen.  
Arbetsplatsen tas fram då det finns ett behov av nya arbetsplatser på företaget, dels på grund 
av att de gamla inte används på det sätt de skall användas samt att en ny layout skall göras och 
på så sätt förnyas hela produktionen. 
 

4.3 Omgivning 
Den slutliga produkten skall stå i Mega Tekniks kablageproduktion. 
Produkten skall användas av kablagemontörerna på företaget i deras dagliga arbete vad 
gällande tillverkning och montering av olika typer av kablage.  
 

4.4 Människa 
På arbetsplatsen är montören den direkta användaren, ibland kan även kollegor eller extra 
personal använda arbetsplatsen. När produkten skall monteras, justeras och eventuellt 
repareras kommer eventuellt också en montör att använda arbetsplatsen. Vid justering i 
höjdled är det montören själv som justerar. 
 

4.5 Ekonomi 
Det har inte tagits någon direkt hänsyn till ekonomi under projektets gång då företaget inte 
angivit några riktlinjer. Det har dock funnits ett önskemål om att framställningen skall vara 
billig vilket har lett till att standardkomponenter har eftersträvats i slutprodukten. 
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5 Dagens arbetsplats 
I början av projektet gjordes en undersökning på plats för att se hur montörerna använder 
arbetsplatsen idag samt hur den är utformad. Detta gjordes genom intervjuer och 
observationer som sammanställts i bilaga 3. 
De frågor som användes i undersökningen, bilaga 2, togs fram för att se vilka 
produktegenskaper montörerna vill ha på en ny arbetsplats. Genom att frågorna saknade 
svarsalternativ fick montörerna skriva precis vad de tyckte och tänkte.  
Det tydligaste som framkom under observationerna var att alla arbetsplaster idag har 
möjligheten att justeras i höjdled men den funktionen används aldrig då det är en väldigt 
komplicerad manöver. Denna funktion är något som montörerna gärna skulle vilja ha mer 
lättillgänglig. Något som framkom i undersökningen var en önskan om bättre möjligheter att 
förvara verktyg och material, det framkom även önskemål om bättre trivsel bland annat 
genom färgval. 
Undersökningen visade att produkten skall ha tydliga funktioner som är enkla att använda för 
att underlätta för montörerna. 
 

 
Figur 5 – dagens arbetsplats 
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6 Funktionsanalys 
Genom att upprätta en funktionsanalys skall produktens funktioner analyseras och formuleras 
från början till slut: från angivande av dess primära syfte till minsta tänkbara 
irritationsmoment.  
Funktionsanalysen skall även, enligt Vilda idéer och djuplodande analys om 
designmetodikens grunder, av Jan Landqvist, vara kortfattad och överskådlig samt fungera 
som en form av checklista under projektets genomförande. Den skall även verifiera att inget 
är glömt och att samtliga parter uppfattat informationen på samma sätt. 
Den grundläggande anledningen till att produkten skall utvecklas är huvudfunktionen som 
betecknas med (HF). De övriga funktionerna, så kallade bifunktioner, ska täcka in samtliga 
övriga funktioner. De funktioner som krävs för att uppfylla huvudfunktionen kallas 
nödvändiga och betecknas med (N). Önskvärda funktioner betecknas med (Ö) och kan vara 
lite mjukare funktioner men som är mycket viktiga i framförallt design- och 
användarsynpunkt. 
Funktionsanalysen har genomförts med 5 underrubriker: Handhavande/basfunktioner, 
ergonomi, säkerhet, konstruktion och tillverkning. Se bilaga 4. 
 

7 Kravspecifikation 
För att produkten skall vara tillfredsställande för alla parter sätts en kravspecifikation upp med 
de krav och önskemål som företaget har på den slutgiltiga produkten, se bilaga 5. 
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8 Principförslag 
Genom att ta fram en imageboard identifierades 
produktens känsla och företagets image. En imageboard 
är ett designverktyg i form av ett kollage med bilder som 
förmedlar vad den färdiga produkten skall utstråla. Med 
imageborden visas vad som eftersträvas med produkten 
och den används även för inspiration under 
produktframtagningsfasen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 8 - Imageboard framtagen för 
 Mega Teknik AB’s nya arbetsplatser.  

 
Genom brainstorming, individuellt och i grupp, och skissning togs olika principlösningar 
fram. Principlösningarna är enkelt illustrerade för att kunna se själva principen. 
 
Inför mötet med företaget då principlösningarna skulle presenteras och utvärderas gjordes mer 
detaljerade skisser av de lösningar som ansågs vara mest intressanta. Genom detta 
förtydligades principfunktionerna i de olika principlösningarna. 
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9 Valda principlösningar 
Genom diskussioner med handledare angående alla principlösningar kunde de mest 
intressanta lösningarna tas med till företaget där de presenterades och utvärderades muntligt.  
 
De principlösningar som valdes ut för vidare arbete presenteras närmare nedan. 
 

9.1 Bord och verktygstavla 

9.1.1 Förslag 1 
I detta förslag är bordet i sitthöjd med verktygstavlor på ändarna för att skapa en närhet till 
förvaringen av verktygen. Genom förvaring på båda kortsidorna skapas stora möjligheter till 
förvaring och bordet kan även vara relativt brett för att få plats med alla de kablar montörerna 
arbetar med. 
 

 
 

Kommentar: Med skärmarna på sidorna skapas ett instängt intryck som inte är så trevligt. En 
åsikt från montörerna var att man i detta förslag sitter och tittar på varandra under hela 
arbetsdagen vilket de inte gillar, de vill gärna ha sin egen yta. 
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9.1.2 Förslag 2 
Detta förslag har verktygstavlan längs baksidan och bordskivan är dessutom höj- och sänkbar. 
Man kan dela upp verktygstavlan i två eller tre sektioner beroende på vad behovet är.  
 

 
 
Kommentar: Med tavlan framför montörerna skapas den privathet som montörerna vill ha. 
Montören har möjligheten att skapa en arbetsplats anpassad efter just dennes behov då man 
kan flytta runt de olika förvaringslösningarna.  
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9.1.3 Förslag 3 
I detta förslag har bordet fått en annorlunda utformning för att öka räckvidden på bordet för 
montörerna. Även denna lösning har en verktygstavla längs baksidan, men enbart en lägre 
tavla som sträcker sig hela vägen. Då skapas en avskildhet samtidigt som det öppnar upp och 
det känns inte så instängt.  
 

 
 
Kommentar: Utformningen på bordet känns bra då räckvidden ökar, montörerna har mer koll 
på vad de har på arbetsplatsen och har lättare att nå allt utan att hamna i positioner som inte 
lämpar sig att arbeta i.  
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9.2 Vagn 

9.2.1 Förslag 1 
För att passa till arbetsplatsen har vagnen gjorts höj- och sänkbar med två hyllplan. Genom 
detta kan man förstora arbetsytan på bordet med hjälp av vagnen. 
 

 
 
Kommentar: Positivt att arbetsytan ökar då det ibland finns behov av att ha större arbetsytor, 
något annat som också är väldigt positivt är att den går att anpassa höjden på handtaget efter 
längden på den som använder vagnen. 
 

9.2.2 Förslag 2 
Detta förslag har inga justerbara hyllplan men möjligheten att justera handtaget i höjdled gör 
att montören kan anpassa vagnen efter dennes behov.   
 

 
 
Kommentar: Med i princip samma lösning som förslag 1 med skillnaden att den inte går att 
justera i höjdled samt att handtaget inte är integrerat i vagnen vilket skapar möjligheten att 
justera det efter montörens önskemål. 
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9.2.3 Förslag 3 
Med mer förvaring i åtanke skapades denna lösning. Med en mängd lådor mellan två hyllplan 
skapas en otrolig mängd förvaring som dessutom är väldigt lätt att förändra efter montörens 
individuella behov.  
 

 
 
Kommentar: Genom den mängd förvaring som skapas samtidigt som möjligheten att förändra 
den till att inte ha mer än två hyllplan är vagnen anpassningsbar och möjligheten att använda 
den på flera stationer på företaget ökar. Den går dock inte att anpassa efter montörens längd 
då handtag och stommen består av samma stycke.  
 

9.3 Viktning mot funktionsanalys 
För att bedöma vilken av de olika principlösningarna som uppfyller de uppsatta kraven 
används funktionsanalysens basfunktioner. Principlösningarna utvärderades muntligt 
tillsammans med handledare, kravspecifikationen används inte än då den ställer krav på den 
slutgiltiga produkten. Resultatet av viktningen sammanställdes i en matris, se bilaga 6. Utifrån 
viktningen mot funktionsanalysen, företagets och studentens åsikt valdes förslag 2 och 3 för 
skrivbordet med huvudfokus på förslag 2. Till vagnen valdes förslag 3 för den 
primärkonstruktion som skall framställas.  
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9.4 Vinnande principförslag 
Nedan presenteras det vinnande förslaget närmare. 
Det vinnande förslaget är ett bord som är höj- och sänkbart med en verktygstavla som fästs i 
bordskivan och sträcker sig bakom bordet upp över bordsskivan. I denna ställning skall även 
lampan fästas som skall fungera som arbetsplatsbelysning.  
Till bordet skall det finnas en vagn som skall användas till förvaring och transport av material 
och verktyg.  
För att bättre se hur arbetsplasten kommer se ut när den är klar och få en bättre blick på de 
ingående funktionerna gjordes en modell i Catia V5.  
 

 
Figur 9.4 – vinnande principförslag 
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10 Produktutkast 
För den valda lösningen gjordes ett produktutkast, detta för att tala om produktens väsentliga 
delar och dimensioner. Båda produkterna har ett modultänk och skall kunna anpassas till 
montören och dennes önskemål, detta gör att montörerna har stora möjligheter att ändra 
arbetsplasten efter vad de anser sig behöva. Produktutkastet nedan visar de ingående 
enheterna och hur de är arrangerade inbördes.  
 

10.1 Bord 
Produkten Bord består av en bordsskiva och ett underrede för att höja och sänka bordsskivan. 
På bordsskivan finns en linoleummatta för att skydda bordsskivan och skapa ett glidfritt 
underlag. 

 
Figur 10.1 - bord 

10.2 Vagn 
Produkten Vagn består av enheterna: stomme, hyllplan, lådor, skena, stödpinne och hjul. 
Stödpinnarna kan monteras mellan de två hyllplanen, på dessa monteras sedan skenan där 
lådan kan glida. I och med detta modultänk kan montören anpassa vagnen efter de önskemål 
han/hon har.  

 
Figur 10.2 - vagn 
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10.3 Verktygstavla 
Produkten Verktygstavla består av fyrkantsprofiler som satts ihop för att bilda en stomme. På 
denna stomme fästs sedan en skena fungerande som lådhållare, en platta med hål i där verktyg 
ska hängas upp, samt ytterligare en skena som skall fungera som datorskärmhållare.  
För att få mått på arbetsplasten har hjälp tagits i form av ergonomiska måttabeller, bilaga 7, då 
det enbart är människan som är den begränsande faktorn i detta fall. 
 

 
Figur 10.3 - verktygstavla 

10.4 Funktionsbeskrivning 
Arbetsplatsen har ett modultänk som gör att montören lätt ska kunna anpassa produkterna 
efter dennes önskemål.  
Verktygstavlan består av tre utrymmen och genom att ha samma fästanordning för de olika 
enheterna är det enkelt att byta plats på dem. Vid fastsättningen använda inga skruvar, istället 
används krokar som hakar fast i de hål som finns på stommen vilket ytterligare bidrar till 
enkelhet.  
På vagnen finns också ett modultänk som framförallt handlar om förvaringsmöjligheter. Vill 
man ha mycket förvaring används fler stödpinnar där skenor monteras fast så att lådorna kan 
glida på dem. Föredrar man att inte ha så mycket förvaring tas den enkelt bort genom att 
skruva ner des stödpinnar som är monterade och istället finns två hyllplan kvar. Möjligheten 
finns att också ha tre hyllplan istället för två, något som inte anses behövas på kablage 
avdelningen men kanske är något för andra avdelningar på företaget.  
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11 Primärkonstruktion 
Det inledande steget i primärkonstruktionsetappen består av att ta fram erforderliga 
beräkningar på produkten. Efter beräkningar följer komponentval och detaljkonstruktion. 
 

11.1 Beräkningar 
För att få en överblick över de krafter som påverkar arbetsplatsen, främst verktygstavlan och 
vagnen har hållfasthetsberäkningar utförts. 
 

11.1.1 Hållfasthet 
De beräkningar som utförts har genomförts för att se till att produkterna skall hålla för en viss 
belastning. Beräkningarna kan ses i bilaga 11. I dokumentet visas vad som beräknats och hur 
resonemanget gått kring beräkningarna. Materialvalet i beräkningarna grundar sig på det 
material som kommer att användas på produkten i framtiden.  
I bilagan finns även de slutsatser som dragits av beräkningarna.  
 

11.1.2 FE-analys 
Med hjälp av programmet Catia V5 (General Structural Analysis) har analyser gjorts av 
vagnen och verktygstavlan för att se om de klarar av de påfrestningar som uppstår vid 
belastning. Simuleringen gjordes med förenklade modeller och resultatet visar nedböjningen 
av de olika delarna vid belastning. För alla analyser se bilaga 12. 
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11.2 Komponentval 
Att använda så många färdiga komponenter som möjligt i produkten är något som 
eftersträvats då båda tid och kostnad hålls nere både i konstruktionsarbete och framtida 
tillverkning.  
Utöver de färdiga komponenterna som skall användas är komponenter som är enkla att 
tillverka att föredra då det också minskar kostnaderna för företaget. 
Nedan presenteras valda komponenter, anledningen till att de har valts ut, antal och eventuella 
dimensioner.  
Då en modell i skala 1:1 skall byggas har komponenterna i detta skede redan köpts in, de 
inköpsställena presenteras nedan under vardera komponent.  
 

11.2.1 Belysning 
På verktygstavlan skall det sitta en lysrörsarmatur. Lysrör har valts på grund av dess goda 
förmåga att sprida ljus på arbetsplatsen samtidigt som det inte är så strömkrävande som 
exempelvis spotlights. Genom att behålla samma armatur som arbetsplatsen har idag sparar 
företaget in pengar på något som hade varit en onödigt utgift då armaturerna fungerar.  
Genom att byta ut lysrören till ett par Philips Master ActiViva Natural blir ljuset på 
arbetsplatsen annorlunda. Dessa lysrör lyser med en styrka av 58 W och har en förhöjd andel 
blått ljus som medför ökat välmående hos användaren. Nedan ses lysrör och produktfakta 
hämtade från Philips. Se även bilaga 8 för ytterligare information. 

 
 
 

Figur 11.1 Lysrör 
 

 

Egenskaper: 
• En ökad mängd av blått ljus, vilket har en positiv effekt på vårt välbefinnande 
• En unik blandning av lysrörspulver som ger ett ljus med optimerad balans 
avseende praktisk ljus samt blått ljus för välbefinnande 
• Kan användas i befintliga armaturer med HF-drift eller konventionella don. 
Fördelar: 
• Tester visar att ActiViva belysning får människor att känna sig mera alerta, 
vakna och uppiggade. Tester tyder på en prestationshöjning på ca 10%. 
• Innehåller 25% mer blått ljus än dagsljus 
Miljö 
• Denna produkt ingår i Philips "Green Flagship" Den är överlägsen tack vare 
sitt låga innehåll av Hg 
• Denna produkt uppfyller RoHS direktivet och producentansvaret WEEE 
Användning: 
• För arbetsplatser inomhus speciellt där man vill skapa en uppiggande effekt. 
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11.2.2 Underrede 
Underredet GALANT från IKEA är det underrede som valts till detta projekt, detta då det 
finns färdigt och det är bara för företaget att köpa in så många de behöver. Underredet tål en 
belastning, vid höjning och sänkning, med 80 kg. Bild på underredet syns i figur 11.2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.2 Galant underrede 
 

11.2.3 Stol 
I modellen kommer det inte att ingå någon stol utan företaget får själv köpa in stolar om dem 
anser att arbetsplatsen skall arbetas vidare med. Den stol jag kommer att rekommendera till 
företaget är anpassningsbar i tre lägen. Dessutom finns olika rygg- och sitsstorlekar vilket 
skapar extra komfort för montörerna då de får en stol anpassad efter just deras kroppstyp. 
Stolen kommer från Kinnarps och syns i figur 11.3 nedan. För ytterligare information 
angående stolen se bilaga 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.3- Stol 
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11.2.4 Linoleummatta 
På bordsskivan skall det finnas en yta som skall hindra kablar från att glida av bordet, tåla 
slitage och se inbjudande ut. Med dessa krav i åtanke valdes en Linoleum matta. De är lätta att 
sätta fast och tål extremt slitage då linoleummattan egentligen är gjord för att ligga på golvet. 
De är dessutom lätta att byta om de blir slitna, då kan även färgen bytas för att få ett helt nytt 
utseende på arbetsplatsen. Efter tester visar det sig att den tål lödning utan att det blir märken 
på mattan, något som den gamla mattan inte tålde. Efter tester där varje montör fick testa 
olika färger valdes denna ut. 

 
Mattan som valdes till denna arbetsplats är av en mörkare röd nyans 
med marmoreringar i, detta på grund av att slitage på mattan då 
syns mindre, en helfärgad matta får märken väldigt lätt som också 
syns väldigt tydligt.  
 
 

Figur 11.4 – linoluem matta 

11.2.5 Verktygshållare 
På verktygstavlan skall verktygen som montörerna använder i sitt arbete sitta. Tavlan är 
anpassad till mellanrummet mellan stålprofilerna för att man ska kunna byta plats på tavla, 
lådhållare och datorhållare, avståndet är således lika på alla tre förvaringar för verktygstavlan. 
Genom att göra hålen i plåten efter standard hålmönster för verktygstavlor kan företaget köpa 
in verktygshållare från vilket företag som än säljer dem. Då kan de se vilken typ av 
verktygshållare som passar deras behov bäst.  
 

11.2.6 Lådor 
Företaget har redan lådor de använder till att plocka jobb i, därför tyckte både student och 
företag att det hade varit onödigt att köpa in likadana lådor som redan fanns på företaget.  
Till vagnen har dock nya plastlådor köpts in då det behövs i modell större. De har dock 
samma utseende som de gamla lådorna. Tanken att först tillverka nya lådor i stål för att få 
dem i exakt rätt mått för att sedan kunna justera höjden på dem var något företaget i slutänden 
tyckte blev en för stor kostnad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.5 - lådor 
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11.2.7 Hjul 
Då vagnen skall vara lätt att transportera inne på företaget försedds den med hjul. Då vagnen 
är tänkt att fungera som en förlängning av bordsytan vid behov behöver hjulen vara låsbara. 
De hjul som valdes ut kommer från Clas Ohlson och är låsbara. De klarar en belastning på 
100 kg. Hjulet har en diameter på 125 mm vilket underlättar rullningen av dem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11.6 - hjul
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12 Detaljkonstruktion 
Nedan följer en beskrivning på de unika delarna, vilka funktioner de har samt hur de är 
konstruerade. För att se var de olika delarna sitter se sammanställningsritningarna för både 
verktygstavla och vagn som finns i bilaga 10. 
Kompletta ritningar av de unika delarna finns i bilaga 10. 

12.1 Verktygstavla 

12.1.1 Tavla 
Den tavla som skall förvara verktygen är en plåt med hål i, hålen är anpassade efter standard 
verktygshållare. Fastsättningen sker med hjälp av de piggar som finns placerade på sidan. Se 
figur 12.1 för illustration.  
 

 
Figur 12.1 - tavla 
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12.1.2 Skärmhållare 
För att hålla datorskärmen på plats har en stålplatta gjorts. Den har dock inte fått några fästhål 
för datorskärmen då företaget inte har bestämt sig för vilken dator de skall använda och 
fästpunkterna ser olika ut från skärm till skärm. Detta är dock inte ett större problem då det är 
lätta att lägga till hålen i efterhand. Se figur 12.2 för illustration. 
 

 
Figur 12.2 – skärmhållare 
 

12.1.3 Lådhållare 
De lådor som kommer fyllda med jobb till montörerna och de skall sitta nära till hands och 
har därför fått en skena som skall hålla dem på plats på verktygstavlan. För illustration se 
figur 12.3. Fästningen i stommen är densamme som för tavlan.  
 

 
Figur 12.3 – skärmhållare 
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12.1.4 Stommen 
För att tillverka den stomme som skall hålla de andra detaljerna på plats på verktygstavlan 
finns en stomme. Denna stomme består av fyrkantsprofiler med hål i för fästning av 
lådhållare, skärmhållare och tavla. Stommen fungerar också som lamphållare. Se figur 12.4 
för illustration. 
 

 
Figur 12.4 - stomme 
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12.2 Vagn 

12.2.1 Hyllplan 
Det finns två hyllplan på varje vagn. De är utformade för att passa på den stomme som håller 
upp vagnen. Genom deras utformning har montören valet att vände dem på två olika håll. På 
plattan finns hål för fästning av stödpinnar. För illustration se figur 12.5.  
 

 
Figur 12.5 - hyllplan 

12.2.2 Stomme 
Stommen består av tre delar som sammanfogas med hjälp av hjulhållaren. Den har gjorts i tre 
delar då tillverkningen av vagnen då går lättare. Handtaget är integrerat i stommen som kan 
ses i figur 12.6. 
 

 
Figur 12.6 – Vagn stomme 
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12.2.3 Stödpinne 
Mellan de två plattorna skall stödpinnar sitta, hur många beror på vad montören väljer att ha. 
På dessa stödpinna kommer en skena att monteras på i lämplig höjd, därför finns hål längs 
hela sidan. Se figur 12.7 för illustration. 
 

 
Figur 12.7 - stödpinne 

12.2.4 Skena 
För att lådorna skall glida har en skena gjorts som fästs på stödpinnen. Skenan består av en 
bockad plåt med två hål i. Se figur 12.8 för illustration. 
 

 
Figur 12.8 - skena 
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12.2.4 Hjulhållare 
Då vagnen skall ha hjul på sig gjordes en hjulhållare som samtidigt fungerar som fäste för 
stommen och stabiliserar upp hela vagnen. För illustration se figur 12.9. 
 

 
Figur 12.9 – hjulhållare 
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13 Prototypbygge skala 1:1 
För att lättare följa med i byggandet av modellen och vilka delar som menas se ritningarna 
över sammanställningarna i bilaga 10. De ger en bra överblick på var alla detaljer ska sitta. 
Bygget av prototypen började med inhandling av underrede, samt montering av densamme. 
Inhandling av material till bordsskivan genomfördes och de sammanfogades och tillsågades 
för att få de erforderliga dimensionerna.  
För tillverkning av vagnen anlitades ett företag varvid de ritningar som krävdes framställdes, 
detta utfördes med hjälp av Catia V5. Ritningarna för vagnen skickades in till de tillverkande 
företaget och skulle levereras innan UTEXPO 2008, detta då vagnen skapat en del bekymmer 
i form av sena ändringar från företagets sida och det tillverkande företaget inte fått in 
ritningarna i tid. När ritningarna för vagnen var iväg skickade till företaget påbörjades arbetet 
med verktygstavlan. Inhandling av stålprofiler gjordes och de upp till rätt dimensioner och 
svetsades samman. 
För att sedan fästa samman bordsskiva och verktygstavlan togs hjälp av en klasskamrat på 
programmet då det inte har varit helt enkelt att bygga en fullskalig modell själv, de flesta har 
hjälpt till vid förfrågan från min sida.  
I följande skede inhandlades spackel, färg och verktygstavlor på Biltema. Detta då modellen 
enbart skall fungera som en testmodell och funktionen som verktygstavlan uppfyller uppfylls 
av den inhandlade tavlan. Ett problem som uppstod under tillverkningen av lådhållaren inte 
gick att bocka efter önskade dimensioner då verktyg till detta inte finns i skolans verkstad. 
Detta åtgärdades genom att ändra utseendet en del.  
Modellen kommer inte att ha alla de ingående funktionerna, den kommer dock att fungera 
precis som det är tänkt med det undantag att man inte kan möblera om verktygstavlan med 
lådhållare och datorhållare, detta är tråkigt men något som bortprioriterades för att istället få 
en fungerande modell som montörerna kan prova ute i produktionen.   
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14 Resultat 
Resultatet av detta examensarbete är en arbetsplats för kablagemontörerna på Mega Teknik. 
Arbetsplatsen har ett modultänk som skapar möjlighet för montörerna att anpassa platsen efter 
dennes specifika behov. 
Projektet har resulterat i fullständiga ritningar över de unika delarna och dessa har lämnats till 
Mega Teknik. 
Det har även framställts en fullskalig prototyp som skall användas i Mega Tekniks produktion 
så att montörerna får testa och känna hur arbetsplatsen fungerar innan företaget går vidare 
med produkten. Detta då det är väldigt viktigt att montörerna trivs med arbetsplatsen och att 
den fungerar som det var tänkt. Prototypen är även bra att påvisa styrkor och svagheter i 
konstruktionen och kommer vara ett bra underlag till framtida förbättringar. 
I projektet ingick även att rekommendera företaget lämplig stols- och belysningsval, någor 
som också gjorts. Företaget fick en kontakt som skulle komma ut till dem och demonstrera 
den stol som rekommenderades, detta då den skall anpassas efter kroppsstorleken på den som 
använder stolen.  
Till belysningen valdes lysrör som har en förhöjd andel blått ljus vilket skapar att bättre 
välmående hos människan, det skall även öka produktiviteten.  
Alla de mål som ställts upp uppfylls helt eller delvis med denna konstruktion man kan alltså 
konstatera att resultatet varit lyckat och det projektet som åtagits har levererats.  
  
För att visualisera slutprodukten har den byggts upp i Catia V5. Se bild nedan.  

 
Figur 14 - slutresultat 
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15 Diskussion 
Detta projekt har som helhet varit roligt och givande. Projektet har spänt över flera områden 
och inbjudit till utmaningar inom alla kunskapsområden som införskaffats under studietiden. 
Responsen från företaget har varit positiv och jag har jobbat under stor frihet men också under 
ett ansvar gentemot dem.  
Handledare, både på företaget och skolan, har varit lätta att kontakta vid behov och de har 
varit genuint intresserade av att projektet skulle flyta på. 
Projektet har präglats av idégenerering som tagits fram och utvärderats med hjälp av de 
kunskaper i form av olika värderingsverktyg som utbildningen har gett. Utmaningar har stötts 
på under projektets gång men lösts.  
Produktens utformning har hela tiden varit i fokus men mer tid hade kunnat läggas på 
konstruktion och design. Studenten känner sig inte haft tid att göra alla erforderliga 
beräkningar som krävs för att göra produkten optimal, istället har den gjorts så den håller men 
den kunde optimerats mer med avseende på tillverkningsomkostnader.  
Kravspecifikationen som sattes upp i projektets början har bara varit övergripande och mer 
tyngd har lagts på de funktioner som framkom i funktionsanalysen.  
I efterhand kan tyckas att projektet varit något stort och att det kanske skulle delats upp på 
flera områden, en för vagnen och ett för bord med tavla. Tidsplanen har inte hållits, mer tid 
har lagts ner på utformningen av de olika produkterna och modellbyggandet har också varit 
mer tidskrävande än vad som först förväntades. 
Produkten som överlämnas till Mega Teknik AB skall fungera som en arbetsbänk och 
användas i montörernas dagliga arbete. Genom att produkten används kan företaget se om 
montörerna anser att produkten är bra eller om ändringar behöver göras, detta görs bäst 
genom att testa produkten i vardagliga arbetet. 
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Primärkonstruktion Fredy Olson 
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Högskola 1995 
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Marianne 
Magnusson Högskolan i Halmstad 2007 
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www.megateknik.se, löpande 
 
www.ikea.se – bild på underrede GALANT (figur 11.2), 2008-05-15 
 
www.ajprodukter.se/searchArticle.aspx?varde=S-0001kat=1&hart=S-
0003&searchResult=artnr=20022groupIx=2&maxGroupIx=21 – bild på lådor (figur 11.5), 
2008-05-15 
 
www.clasohlson.se/product/product.aspx?id=18167471 – bild på hjul (figur 11.6), 2008-05-
15 
 
broschyrer 
 
Philips – figur 11.1, se bilaga 8 
Kinnarps stol – figur 11.3, se bilaga 9 
Övriga bilder är tagna/skapade av studenten själv.  



Bilaga 1 - Tidsplan 



Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 
Namn 
 
Dagens lösning 
 
Vad anser du om … 
 
Bordet: 
 
Stolen: 
 
Belysningen: 
 
Förvaring: 
 
Verktyg: 
 
Ordning och reda: 
 
… på din arbetsplats idag? 
 
Hur upplever du arbetsplatsen som helhet idag? 
 
Vad är bra med arbetsplatsen? 
 
Vad är mindre bra med arbesplatsen? 
 
Vad skulle du ändra på i dagens arbetsplats? 
 
Framtidens 
 
Hur skulle du vilja att framtidens arbetsplats såg ut? 
 
Vilken är den främsta egenskapen du skulle vilja se i den nya arbetsplatsen? 
 
 



Bilaga 3 – Sammanställning av intervjufrågor 
 
Undersökning på plats 
I undersökningen som gjordes på företaget observerades montörerna i deras dagliga arbete. 
Montörerna fick även svara på frågor gällande deras arbetsplatser.  
 
Resultat 
Kablagegruppen består idag av elva platser men dem utnyttjar andras arbetsplaster då de idag 
inte anser sig ha den arbetsyta som behövs.  
De vagnar som finns i anslutning till arbetsplatsen vill montörerna ha kvar då de använder 
dem till att transportera material till och från sin arbetsplats, de skulle kunna användas till mer 
än enbart transport då de redan idag används som extra arbetsyta. 
På arbetsplatsen finns idag en verktygstavla som idag inte används då montörerna anser att 
det är för långt dit. De förvarar istället verktygen i en låda som sitter under skrivbordet.  
Något annat som observerades var att alla montörer sitter vid ett bord som är i ståhöjd, det 
visar sig att bordet är höj- och sänkbart men att det aldrig använda då det är väldigt besvärligt 
att justera. Stolarna som montörerna har är idag av en högre modell som leder till att 
montörerna inte når ner till golvet när de arbetar, de använder dock en form av fotpall i form 
av en gammal kabelrulle. 
Idag har bänkarna en antistatisk matta som skall användas när man löder känsliga kretskort, 
denna funktion används aldrig. Istället uppskattas de då de förhindra att kablarnaa glider runt 
på underlaget.  
 
Efter undersökningen har följande behov och önskemål identifieras: 
 
Större arbetsyta på arbetsplatsen för montörerna. 
Höj och sänkbart bord på ett lättare sätt än dagens lösning. 
Bättre stolar 
Bättre belysning 
Rätt verktyg på rätt plats, mer lättöverskådligt där verktygen förvaras.  
Fler vagnar att användas till transport, förvaring och arbetsyta. 
 
Slutsats 
Den slutsats som kunde dras av undersökningen och observationerna vara att arbetsplatsen 
skall uppfyll de flesta av de önskemål som montörerna hade.  
Ett önskemål kom också upp som löd: ”mer färg i tillvaron”, något som kommer att appliceras 
på produkten då arbetsplatsen idag går i enbart beige. Färg kan skapa större trivsel och bättre 
välmående.  



Bilaga 4 - Funktionsanalys 

 
FUNKTIONSANALYS 
 
Uppdragsgivare: Mega Teknik AB 
Projekt: Arbetsplats 
Detalj: Hela produkten 
Datum: 2008-03-18 
 
 
Funktionsområde: Handhavande/Basfunktioner 
    
Egenskap  Signal Grad*  Anmärkning 
Erbjuda arbetsyta HF  
Uttrycka enkelhet Ö  
Tydliggöra funktion N  
Meddela enkelhet Ö  
Uttrycka funktion N  
Öka förvaringsmöjligheter N  
Minimera obehag N  
Minimera ansträngning N  
Uttrycka tydlighet N  
Öka trivsel Ö  
Äga styrka/hållfasthet N  
Uttrycka kvalitet Ö  
Underlätta rengöring Ö  
Erbjuda Förvaring N  
Medge glidstopp N  
Medge Expansion Ö Av arbetsyta 
    
*  HF= huvudfunktion, N = nödvändig, Ö = önskvärd, O = onödig 
 
 
Funktionsområde: Säkerhet  
    
Egenskap  Signal Grad*  Anmärkning 
Förhindra allergiframkallning Ö materialval 
Undvika klämrisk N  
Maximera hållbarhet N  
Förhindra elfel N Höj och sänkbart bord 
Tydliggöra funktion N  
Erbjuda isolering N Vid lödning 
Minimera skador N  
Undvika lösa delar Ö  
Tåla tuffa tag N  
Förhindra glidning N Inte glida av bordet 
 



 
 
Funktionsområde: Produktion  
    
Egenskap  Signal Grad*  Anmärkning  
Minimera Produktionstid N  
Maximera Produktvänlighet N  
Underlätta Hopsättning N  
Utnyttja standardkomponenter N  
Variera Arbetsmoment Ö  
Medge Montering N  
Minimera Vikt Ö  
Medge Modellvariationer Ö Färgval 
Medge Transport N  
Underlätta Transport N  
    
    
 
 
Funktionsområde: Ergonomi  
    
Egenskap  Signal Grad*  Anmärkning 
Minimera räckvidd Ö Allt inom räckhåll 
Maximera kroppsanpassning Ö  
Öka njutning Ö  
Medge individanpassning N  
Maximera användarvänlighet N  
Minimera kroppsbelastning Ö  
Minimera skav Ö  
Fördela belastning Ö  
Erbjuda komfort N  
Motverka skador Ö  
Underlätta kroppsrörelser N  
Erbjuda variation N Olika arbetsställningar 
Minimera energiförbrukning Ö  
 
  
Funktionsområde: Konstruktion  
    
Egenskap  Signal Grad* Anmärkning  
Medge montering N  
Medge produktion N  
Tåla slitage N  
Motstå korrosion Ö  
Förhindra missfärgning Ö  
Maximera brukarvänlighet N  
Minimera miljöpåverkan Ö  
Underlätta reparationer Ö  
Tåla klimatvariationer N  
Minimera vikt N  
Maximera hållbarhet N  



Bilaga 5 - Kravspecifikation 
 
Allmänt 
Upprättad den 1 februari 2008. 
Målsättningen är att ta fram en arbetsplats till en montör. Arbetsplatsen skall utformas på att 
passande sätt till produktionen och vara ergonomisk riktigt för de som arbetar på platsen. 
Platserna kommer att göras för alla som arbetar inom kablagegruppen på Mega Teknik AB. 
 
Systemöversikt 
Arbetsplatsen kommer att göras enbart för Mega Teknik AB och kommer inte att säljas 
vidare. 
 
Huvudfunktioner 
Arbetsytan skall vara större än vad den är idag den skall dessutom vara höj- och sänkbar samt 
kunna förvara basutbudet av verktyg som skall finnas på arbetsplatsen.   
 
Kompletterande villkor/funktioner 
Arbetsplatsen skall vara lätt att montera på plats och lätta att justera i höjdled. 
Lacken skall vara korrosionsbeständig och bordsytan skall tåla värmen från lödkolvar.  
 
Miljö 
Materialet på arbetsplatsen skall vara återvinningsbart, dessutom skall ytbehandlingen 
påverka miljön så lite som möjligt. 
Miljön som arbetsbänken kommer att vistas i är innemiljö varför inga speciella 
hänsynstagande behöver göras för krävande miljöer. 
 
Driftsäkerhet och underhåll 
Underhåll av arbetsytan skall vara minimalt. 
 
Säkerhet 
Dragstången skall hålla för de påfrestningar som den utsätts för vid körning. De största 
påfrestningar blir vid svängar, alltså inte acceleration och bromsning.  
 
Utförande 
Arbetsplasten skall vara färdigmonterad när den kommer på plats  
 
Dokumentation 
Daterad och undertecknad kravspecifikation 
Sammanställnings- och detaljritningar 
 
Kvalitetssäkring 
Företaget följer: SS-EN ISO 9001:2000  
 
 
 
________________________ 
Josefin Aronsson 



Bilaga 6 – viktning mot funktionsanalys 
 

Funktionsområde: 
Handhavande/Basfunktioner       
          

Egenskap  Signal Grad*  Anmärkning  
Förslag 
1 

Förslag 
2 

Förslag 
3 

Förslag 
1 

Förslag 
2 

Förslag 
3 

Erbjuda arbetsyta HF  1 1 1 1 1 1 

Erbjuda transport HF      1 1 1 

Uttrycka enkelhet Ö  1 1 1 1 1 1 

Medge anpassning N  1 2 1 2 1 2 

Tydliggöra funktion N           

Uttrycka funktion Ö           

Öka förvaringsmöjligheter N  2 2 1 0 0 2 

Minimera obehag N  0 1 0      

Minimera ansträngning N  1 1 2 1 1 1 

Uttrycka tydlighet N  1 1 1 0 1 1 

Öka trivsel Ö  0 1 0      

Äga styrka/hållfasthet N      0 1 1 

Uttrycka kvalitet Ö           

Underlätta rengöring Ö  1 1 1 1 1 0 

Erbjuda Förvaring N  1 2 1 1 1 2 

Medge glidstopp N  1 1 1 0 0 0 

Medge Expansion Ö Av arbetsyta       2 1 1 

    10 14 10 10 10 13 



Bilaga 7 – Ergonomi papper 

 



Bilaga 8 – Lampbroschyr 
 
I följande bilaga finns information om de lysrör som valts att rekommenderas till 
företaget för att användas vid den framtida arbetsplatsen. 
 



MASTER TL-D
ActiViva Natural
58W SLV
Produktfamiljbeskrivning
TL-D Lysrör med en diameter på 26 mm
med förhöjd andel blått ljus för ökat
välmående

Egenskaper:
• En ökad mängd av blått ljus, vilket har en positiv effekt på vårt välbefinnande
• En unik blandning av lysrörspulver som ger ett ljus med optimerad balans avseende praktisk ljus samt blått ljus

för välbefinnande
• Kan användas i befintliga armaturer med HF-drift eller konventionella don.
• Bra färgåtergivning Ra&gt;80 och ljusutbyte som övriga fullfärgslysrör
• Kan ljusregleras

Fördelar:
• Tester visar att ActiViva belysning får människor att känna sig mera alerta, vakna och uppiggade. Tester tyder på

en prestationshöjning på ca 10%.
• Innehåller 25% mer blått ljus än dagsljus(Kan kombineras med andra ljuskällor i befintliga anläggningar)
• ActiViva lampor kan användas för att bredda färgskalan i armaturer avsedda för Dynamic Lighting.

Miljö
• Denna produkt ingår i Philips "Green Flagship" Den är överlägsen tack vare sitt låga innehåll av Hg
• Denna produkt uppfyller RoHS direktivet och producentansvaret WEEE

Användning:
• För arbetsplatser inomhus ( callcenter, industri, skolor, hälsovård ) speciellt där man vill skapa en uppiggande

effekt.
• Kan användas i kombination med andra ljuskällor i befintliga anläggningar

Produktdata
Beställningsnummer 951878 40
Artikelnummer 871150095187840
Produktnamn MASTER TL-D ActiViva Natural 58W SLV
Beställ produktnamn MASTER TL-D ActiViva Natural 58W SLV/25
Typ av förpackning 1 Hylsa
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 25

1

22/4/2008



Produktdata
Förpackningar per Box 25
Streckkod på produkt 8711500951878
Streckkod på detaljistförpackning - EAN2
Streckkod på box 8711500951885
Tillverkningskod(er) - 12NC 9279 220 45153
ILCOS kod FD-58/80/1B-E-G13
Nettovikt per st. 172.600 GR
Ersättare
Lampsockel G13 [Lysrör tvåstift]
Lampkolv T8 [26mm]
Märkeffekt 58W
Energiklass (EEL) A
Kvicksilverinnehåll (Hg) 2.0 mg
Färgkod 451
Färgåtergivning 82 Ra8
Ljusfärg ActiViva Natural
Färgtemperatur 8000 K
Ljusflöde EM 5000 Lm

MASTER TL-D ActiViva

Lampsockel G13

2

22/4/2008



Green Flagship Logo

Life Expectancy 12h cycle
MASTER TL-D ActiViva

Life Expectancy 3h cycle
MASTER TL-D ActiViva

Service Life 12h cycle
MASTER TL-D ActiViva

Service Life 12h cycle
MASTER TL-D ActiViva

ActiViva Natural (8000 K)
MASTER TL-D ActiViva/451

3
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ActiViva Natural (8000 K)
MASTER TL-D ActiViva/451 MASTER TL-D ActiViva

MASTER TL-D ActiViva

A B B C D

Produk
tnamn Max Min Max Max Max

MASTE
R TL-D
ActiViv

a
Natural

58W
SLV

1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28
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Bilaga 9 – Stolsbroschyr 
 
I denna bilaga presenteras den stol som valts att rekommendera till företaget 
närmare.  
 



plus[6] & plus[8]



6774 6784 6784 N78

6770 6780 6780 N78

I ständig rörelse

Besöksstol plus[cv]

Fakta: plus[6]                                                 Design: Johan Larsvall, Torbjörn Höjer

 Sitsbredd Sitthöjd Sittdjup Tillval nackstöd Tillval armstöd Tillval SafeBack Tillval Motif/Contour

6770/6772/6774 450 390–540 425–495  • • • 
6780/6782/6784 450 390–540 425–495 • • • • 

Mekanism: FreeFloat; sits och rygg rör sig helt oberoende av varandra, steglöst låsbar funktion, ställbart gungmotstånd. Rygg: Ställbar ryggstödshöjd, 
gunga. Sits: Ställbar sitslutning, framåtläge, ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. Armstöd 2: Armstödsplatta; 240 x 90 mm, ställbara i höjd (190–300 mm)  
och bredd (425–535 mm). Armstöd 4 (dynamiska): Ställbara i höjd (100 mm), bredd (80 mm), djup (100 mm) och vinkel (15°). Armstödsplattans 
material: TechnoGel®. Nackstöd: Steglöst ställbar i höjd, djup och vinkel. Metall: Pulverlackerat stål, gjuten aluminium. Plast: Polyamid, polyuretan,  
polypropen. Stoppning: CMHR-skum. Tillval: SafeBack, personlig klädsel Motif och Contour, silverlackerat eller polerat aluminiumkryss, förlängd  
gasfjäder, fotstöd, ryggknapp med eget namn/logo. Övrigt: Karmstol finns i samma familj – Plus[cv]. Enhet: mm.

Det bästa sättet att sitta ergonomiskt riktigt är att hålla krop-
pen i rörelse. Låter det konstigt? Det är det inte, Plus[6] med 
FreeFloat-gunga uppmuntrar till rörelse, sits och rygg rör sig 
oberoende av varandra på minsta signal från dig. Oavsett om 
du vill luta dig koncentrerat framåt eller slappna av helt bakåt. 
Lägg till inställningsmöjligheter i sittdjup, sitthöjd och ryggstöds-
höjd, och du får en ergonomisk favorit. Väl mellan två olika 
rygghöjder och två olika armstöd. Välj till ledat nackstöd, 
SafeBack och Motif eller Contour. 



  FreeFloat är en gunga 

som uppmuntrar rörelse. Sto-

lens sits och rygg följer dina 

kroppsrörelser helt oberoende 

av varandra. Sitsen kan lutas 

framåt. Motståndet anpassas 

efter din kroppsvikt. Steglös 

låsning. 

  Välj armstöd

Armstöd 2 är ställbart i bredd 

och höjd. Det har mjuk fyllning 

med behaglig komfort. Andra 

versionen, Armstöd 4 är dyna-

miskt och justerbart i höjd, 

bredd, vinkel och djup. Fyllt 

med TechnoGel®, ett elastiskt 

polyuretanmaterial med hög 

komfort. 

  Med Motif får stolen ett 

antal karaktäristiska sömmar 

tvärs över sits och rygg samt 

keder runt om. Grundkom-

forten utökas med extra 

stoppning och en mjukare 

sittkänsla.

  Contour är en bearbetad 

sömnad med svart, vit eller 

silvergrå tråd som sys i kedern 

(tillvalet gäller stolar klädda i 

läder eller tyget Comfort). 

plus[6]



  Kryss med fotstöd

De flesta av oss sätter då och 

då upp fötterna på stolens 

kryss. Med vårt knottriga 

mönster får foten bättre fäste 

och krysset håller sig snyg-

gare. Förutom svart kan krys-

sen även fås i silverlack eller 

blankpolerat aluminium. 

  Tillval: nackstöd

Det anatomiska nackstödet 

finns som tillval till samtliga 

versioner. Stödet är ledat med 

fritt rörelsemönster: höj- och 

sänkbart och vinklingsbart 

framåt och bakåt. 

 Synkron är en gunga där 

stolens sits och rygg följer 

varandra i ett noga avpassat 

förhållande och ett lugnt rörel-

semönster. Motståndet ställer 

du in efter din egen vikt. Sit-

sen kan lutas framåt och låsas 

i valfritt läge, helt steglöst.

  Två armstödsmodeller

Armstöd 2 är ställbart i bredd 

och höjd och har mjuk stopp-

ning på ovansidan. Armstöd 

4 är fyllt med TechnoGel® och 

välvt för att ge maximalt med 

stöd och avlastning, utan att 

låsa armen i en fast position. 

Det är även justerbart i djupled 

och i vinkel mot kroppen.

Armstöd 2 Armstöd 4

I vacker balans

Redan i grundutförande är Plus[8] en stol med hög prestanda. 
Synkrongungan ger ett noga avvägt rörelsemönster och en trygg 
komfort; väljer du till SafeBack sitter du extra tryggt. Även de 
vackra formerna är väl avvägda och tidlöst smäckra, dessutom 
kan du sätta din egen prägel med Motif och Contour. Sittdjup, 
sitthöjd och ryggstödshöjd är ställbara. Välj mellan två olika 
rygg-höjder och två olika armstöd när du bygger din egen 
Plus[8]. Toppa med ett nackstöd, ställbart i höjd, djup och 
vinkel. 



8770 8780 8780 N78

8774 8784 8784 N78

Plus[8]

Besöksstol plus[cv]

Fakta: plus[8]                                                 Design: Johan Larsvall, Torbjörn Höjer

 Sitsbredd Sitthöjd Sittdjup Tillval nackstöd Tillval armstöd Tillval SafeBack® Tillval Motif/Contour

8770/8772/8774 450 390–540 425–495  • • • 
8780/8782/8784 450 390–540 425–495 • • • • 

Mekanism: Synkrongunga; vid gungning vinklas ryggen mer än sitsen i förhållandet 1:1,5, steglöst låsbar gungrörelse, ställbart gungmotstånd. Rygg: 
Ställbar ryggstödshöjd, gunga. Sits: Ställbar sitslutning, framåtläge, ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. Armstöd 2: Armstödsplatta; 240 x 90 mm, 
ställbara i höjd (190–300 mm) och bredd (425–535 mm). Armstöd 4 (dynamiska): Ställbara i höjd (100 mm), bredd (80 mm), djup (100 mm) och vinkel (15°). 
Armstödsplattans material: TechnoGel®. Nackstöd: Steglöst ställbart i höjd, djup och vinkel. Metall: Pulverlackerat stål, gjuten aluminium. Plast:  
Polyamid, polyuretan, polypropen. Stoppning: CMHR-skum. Tillval: SafeBack, dekorklädsel Motif och Contour, silverlackerat eller polerat aluminiumkryss,  
förlängd gasfjäder, fotstöd, ryggknapp med eget namn/logo. Övrigt: Karmstol finns i samma familj – Plus[cv]. Enhet: mm.
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Bilaga 10 – Ritningar 
 
I denna bilaga presenteras de ritningar som gjorts för de olika produkterna. 
 







































Bilaga 11

Beräkningar

Last på stödpinnar för vagn

ü Sökt

Pk -knäcklast för stödpinnarna som sitter på vagnen

ü Givet

Den last som pinnarna tros belastas med i framtiden tas fram här.

Last: 100 kg / 4 = 25 kg per pinne.

P  25 9.82

245.5

För illustration av hur stödpinnen ser ut se bild nedan.

R  21
t  2
L  578

21

2

578

Räkning exjobb.nb 1



ü Lösning

Då pinnarna skall svetsas fast mellan två plattor valdes Eulerfall 4 att räkna på.

Eulerfall 4 ger att knäcklasten är: Pk = 4 p2  EIÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL2

E och I hämtas ur tabell (Nedan betecknade med F och J)

F  210000
J   R3 t  N

210000

58188.6

Den last som pinnen tål innan den knäcks är (i Newton):

Pk 
4 2 F J


L2

1.44398 μ 106

För att se hur mycket det är i kg räknas det om:

Maxlast 
Pk


9.82

147045.

Denna last är betydligt större än vad den beräknade belastningen kommer att vara, 25-100 kg.

Framtagning av gemensam tyngdpunkt för tavla

ü Sökt

Den gemensamma tyngpunkten sett från sidan för verktygstavlan.

Räkning exjobb.nb 2



ü Givet

Se bild.

ü Lösning

Genom att använda en given formel får vi fram den gemensamma tyngdpunkten. 

Formeln som kommer att användas presenteras nedan;

y0 = A1*y1+ A2*y2+ A3*y3+ A4*y4ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅA1 + A2+ A3+ A4

Tyngdpunkt i y-led:

y0y 
968011  28600 650  39161289  1211289


9680  28600  3916  121
 N

564.789

Tyngdpunkt i x-led:

y0x 
9680242  2860011  3916200  121389


9680  28600  3916  121
 N

82.412

Böjning av lamphållare

ü Sökt

Böjning av lamphållare vid belastning med armatur.

Räkning exjobb.nb 3



ü Givet

Se bild. 

I  detta  fall  kommer lampan att  hängas  i  ett  fäste,  hela  vikten  av  armatur och  lampa kommer vara  samlad på  ett

"mellanrum"

ü Lösning

Genom att  titta på elemantarfallen fanns  ett  lämpligt fall  att  räkna  på.  Ur  detta  elementarfall fas  följande  formler

fram:

Ma = P L a b2 , samt Mb = P L a2 b . Se även bild ovan. I detta fall gäller även att Ma = Mb.

P  40;
L  500 103;
  0.5;
  0.5;

Ma  P L  2

2.5

För att ta reda på hur stor nedböjningen blir använder vi oss av formeln: - P L2

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ6 E I  a b1 + a

  
P L2


6 210 103   22222


12

 20202


12

0.5  0.5 1  0.5

-0.0134873

Nedböjningen blir som synes minimal, när hela stången sedan belastas på två ställen i stället för på ett som här kommer

nedböjningen bli ännu mindre. 

Tröghetsmoment och böjmotstånd för tavla (från sidan)

ü Sökt

Tröghetsmomentet för "tavlelramen" sett från sidan i samma uppgift räknas även böjmotståndet fram.
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ü Givet

se illustration. samt uppgift där gemensam tyngdpunkt tas fram.

    

ü Lösning

För att få fram tröghetsmomentet används följande formel: I = I0 + A * a2

In[2]:= Iy 




114403


12

 11440 5492

 





1300113


12

 130011902

 





113563


12

 113567292

 





11113


12

 11117292

  N

Out[2]= 3.83963 μ 109

In[3]:= Ix 




440 113


12

 11440 1612

 





1113003


12

 130011702

 





356 113


12

 113561192

 





11113


12

 11113082

  N

Out[3]= 2.27647 μ 109

Nu används värdena som ficks fram för att ta fram böjmotståndet:

In[4]:= Wöx 
Ix

740

Wux 
Ix

560

Wöy 
Iy

740

Wuy 
Iy

560

Out[4]= 3.07631 μ 106

Out[5]= 4.06512 μ 106

Out[6]= 5.18869 μ 106

Out[7]= 6.85648 μ 106
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Bilaga 12 – FE-analys 
 
I följande bilaga presenteras de FE-analyser som gjorts under projektet.  
 
 
 



FE-Analys 
 
Denna simulering har gjorts på vagnen som en detalj, dvs. sammanfogad som en enhet. För att 
få ett bra resultat har elementstorleken varit liten och elementen har varit paraboliskt formade. 
Materialet som valdes till simuleringen var stål och kraften som användes var en vertikalt 
utbredd last som applicerats på det övre hyllplanet.  
Detta visar spänningskoncentrationer i materialet när man har last på vagnen. 
Kraften som lagts på är 100kg (1000 N). 
 

 
 

 
Ovan visas spänningskoncentrationerna på vagnen. I färgskalan till vänster visas vilken 
spänning de olika färgerna motsvarar.  
 



 
 
För att se nedböjningen i materialet vid den tänkta lasten gjordes även här en simulering. 
Enligt denna beräkning skulle hyllplanet sjunka ned 5,05 mm i mitten. Det bör tilläggas att 
programmet räknar med alla andra nedsjunkningar som sker under det övre hyllplanet.  
 
 
Simuleringarna ses främst som en fingervisning om var spänningskoncentrationer uppstår och 
hur böjningen beter sig i vagnen.  



Bilaga 13 - Ny layout för produktionen 
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