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Sammanfattning
Examensarbete är utfört i samarbete med Draper Europe AB i Halmstad. Det har 
syftat till att konstruera ett basenhetskoncept för upphängning av projektorduk. 

I dagsläget har företaget flera olika sorters dukar och utseende på fodralen som de 
ligger i. Om kunden väljer en viss duk kan de inte välja bland alla fodral.

Komponenterna inne i fodralet ska ordnas så att de lätt kan flyttas till ett annat 
fodral. För att göra det enklare för den som monterar de olika delarna var det 
önskvärt med mindre antal komponenter. Ett annat problem som skulle lösas var 
upphängningen av duken hos kund. Företaget önskar att upphängningen ska 
kunna skötas av en person, vilket i dag är nästan omöjligt. Det önskas även en ny 
design på  fodralet.

Metoden som valts för detta konstruktionsprojekt är Fredy Olssons metod. Utöver 
detta har flera designverktyg används vid utformningen av ett nytt utseende på 
fodralet. I enlighet med Fredy Olssons metod genomfördes en konkurrensanalys 
samt en marknadsundersökning för att sedan ta fram ett antal principförslag. 
Dessa har därefter bearbetats och förbättrats för att slutligen konstruerats i Catia 
V5 .
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Abstract

Our thesis is conducted in collaboration with Draper Europe AB in Halmstad. The 
goal of the project has been to construct a baseline concept for the instaling of a 
projector screen.

Draper Europe AB has, in the curent situation, they have several kinds of fabrics 
and designs on their sceens and the cases they are in. Today if you select a screen 
you can´t chose the design and function of the sceens case.

The arrangement of the components inside the cases was to be constructed so the 
assembler simply could move them to different cases. To make it even easier for 
the assembler and to save time, the desire of less component was mentioned. 
Another problem that needed to be solved was the mounting of the projection 
screen at the customer place. Today it is almost impossible for one person to 
install a screen.

We have chosen to use the ”Fredy Olsson method” as used in several other 
construction projects. Based on this method and with the help of several other 
design methods we have developed some propositions. The propositions has then 
been developed and improved to finally be designed in Catia V5.
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1 Introduktion
1.1 Företagspresentation
Draper Europe AB ligger i Halmstad och är ett dotterbolag till Draper Inc. som 
ligger i Spiceland, Indiana, USA. 

Draper Europe tillverkar och tillhandahåller ett brett sortiment av projektordukar 
och andra AV-produkter. De har nyligen köpt upp Tvååkersmarkisen och 
tillhandahåller sedan dess även ett större sortiment inom mörkläggning. 
Tillverkningen sker på beställning och levereras till grossister som i sin tur 
levererar till butiker.

1.2 Problemformulering / bakgrund
Studenterna har fått i uppdrag att konstruera ett basenhetskoncept för 
upphängning av projektordukar. Med basenhetskoncept menas att en bas ska 
användas för upphängning av duk, rulle och motor, denna ska sedan kunna 
placeras i olika fodral.
Idag finns det flera olika modeller av projektordukar och tillhörande komponenter 
som tillhandahålls av Draper Europe AB. Komponenterna är specialanpassade till 
tillhörande projektorduk vilket medför ett större lager av komponenter än önskat. 
Det är därmed önskvärt att ett koncept byggande på standardkomponenter som 
passar till samtliga projektor dukar och deras skal tas fram. I samband med detta 
koncept ska en förenklad upphängning även vävas in. Idag krävs det oftast fler än 
en person när duken ska monteras på plats, vilket är ansett onödigt och medför 
ökade kostnader.
Utöver detta är det även önskvärt att studenterna ska skapa en ny design som kan 
stå ut mot konkurrenterna.

1.3 Avgränsningar
Studenterna ska utgå ifrån att duken är motordriven. Rörtjockleken kommer att 
vara 115 mm och längden ska variera mellan 2.5 och 4.5 meter. Motor och 
elektronik finns redan och ska inte konstrueras på nytt. Arbetet kommer att 
behandla principkonstruktion och primärkonstruktion. I arbetet kommer alltså inte 
några studier i tillverkningsteknik att genomföras. 

I den mån som det är möjligt kommer befintliga produkter och lösningar att 
användas. I designprocessen från SVID, stiftelsen svensk industridesign, gås inte 
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alla steg genom, utan processen slutar vid ett designförslag och går inte in på 
tillverkningsprocessen. 

2 Bakgrund
2.1 Syfte och mål
Syftet med uppdraget från Draper Europe AB är att minska antalet olika 
komponenter i deras produktion. I dagsläget finns många olika 
specialkomponenter till olika dukar och dess skal. Detta medför en ökad kostnad 
och genom att minska dessa olikheter och kunna använda sig av fler standarddelar 
hoppas företaget kunna spara både pengar och tid. En paketlösning med utbytbara 
komponenter skulle lösa dessa problem. Målet kommer vara att ha ett sådant 
färdigutvecklat paket samt en färdig prototyp att visa upp i samband med avslutat 
arbete.

3 Teoretisk referensram
I detta examensarbete har studenterna valt att utgå från Fredy Olssons metod när 
det gäller produktutvecklingen. Denna metod är uppdelad i tre delar, 
principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Utöver 
detta användes Stiftelsen Svensk Industridesignens (SVID) Designprocess vid 
framtagning av lämplig design. Metoder så som brainstorming, moodboards och 
kärnvärden kommer även till att beröras i arbetet.

3.1 Principkonstruktion
Enligt Fredy Olsson är principkonstruktion det inledande konstruktionsarbetet där 
man utgår ifrån ett behov eller produkt för att få fram en produktlösning.
Målet är att med hjälp av olika lösningsförslag komma fram till en 
konkurrenskraftig och ändamålsenlig principlösning. Denna ska presenteras i 
form av en produktmodell.
Innan man påbörjar arbetet sätts en tidsplan upp i form av ett Ganntschema samt 
upprättandet av en uppdragsformulering görs.
(Olsson, Principkonstruktion, 1995)
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3.1.1 Produktdefinition
Här ska kartläggning av produktens användningsområde, sammanhang och de 
enheter som ingår i produkten utföras. Man ska titta på processen för produkten, 
alltså dess huvuduppgift och eventuella deluppgift. Exempel på sådana uppgifter 
kan vara i vilken miljö produkten ska användas i och vem eller vilka som ska 
bruka denna. Ekonomiska förutsättningar kommer även de att kontrolleras. 
(Olsson, Principkonstruktion, 1995)

3.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning
Vid undersökning av produkten bör man börja med att titta på vad det finns för 
brister på tidigare, liknande produkter. Aspekter som tittas på här är bland annat 
hur dessa tillverkas och vad kostnaden att tillverka dem är. Man genomför även en 
konkurrentanalys för att se vad konkurrenterna har för lösningar, styrkor och 
svagheter.
Man ställer upp en kravspecifikation som innehåller krav och önskemål på den 
nya produkten. Här är det viktigt att kravspecifikationen inte går att misstolka utan 
är klar och entydig.
Dessa krav och önskemål används sedan vid utvärdering för att gå vidare i 
framtagningsprocessen.
(Olsson, Principkonstruktion, 1995)

3.1.3 Framtagning av produktförslag
Enligt Fredy Olsson skall ett komplett principiellt produktförslag visa produktens 
verkningssätt, uppbyggnads sätt och totalutformning.

3.1.4 Utvärdering av produktförslag
De olika förslagen ska utvärderas, detta sker vanligtvis med hjälp av viktning där 
man utgår från kravspecifikationen. De första förslagen är oftast enkla och 
ofullständiga men de vidare utvecklas sedan i omgångar där de beskrivs mer 
ingående.
(Olsson, Principkonstruktion, 1995)
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3.2 Primärkonstruktion
”I konstruktionsetappen Primärkonstruktion skall följande arbetsinsats utföras: 
åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt” 
Efter principkonstruktionen har en produkt valts ut, i alla fall gällande dess 
väsentliga delar och verkningssätt. I detta stadium ska denna produkt 
vidareutvecklas. 
(Olsson, Primärkonstruktion, 1995)

3.2.1 Produktutkast
Med en enkel skiss visas väsentliga delar och enheter. Det ska även visas hur 
enheterna arrangeras inbördes. Utkastet bör göras skalenligt.
(Olsson, Primärkonstruktion, 1995)

3.2.2 Komponentval
I de flesta produkter ingår färdigas delar vars egenskaper och verkningssätt är 
kända. Dessa delar kan vanligen användas utan ändringar vilket medför en lägre 
kostnad än om de hade konstruerats nya delar. 
Storlek och fabrikat bestäms på de färdiga enheterna. Vissa delar kan vara 
standardiserade.

Val av komponenter kan ske på tre olika sätt:

•  Plagierat val, man väljer en komponent som tidigare använts i en liknande 
produkt.

•  Begränsat eller optimalt val, en förutbestämd komponent undersöks ifall 
den uppfyller krav och önskemålen som ställts upp.

•  Allsidigt, bruksfunktionellt eller nytt val, Omfattande utredning för att 
allsidigt studera om komponenten klarar produktens bruksuppgifter.
(Olsson, Primärkonstruktion, 1995)

3.2.3 Detaljkonstruktion
De unika enheternas uppbyggnad, material och utformning bestäms utefter krav 
och önskemål.

Olsson delar upp detaljkonstruktionen i tre steg
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• Bestämning, uppdelning, analys och kriterieuppställning. Här anges bland 
annat krav och önskemål gällande miljö och personsäkerhet.

• Lösningssökning, här skissas alternativa lösningar fram gällande 
uppbyggnad och utformning.

• Lösningsbedömning och lösningsutarbetning, alternativen ställ mot 
kriterierna, därefter väljs en lösning som sedan slutarbetas. 
(Olsson, Primärkonstruktion, 1995)

3.2.4 Produktsammanställning
När alla komponentval har skett och de unika delarna arbetats fram görs 
sammanställningar för att se om de uppfyller de uppställda kriterierna.
(Olsson, Primärkonstruktion, 1995)

3.3 Designmetoder
3.3.1 Moodboards
Moodboards är bildkollage som representerar stämningar och värderingar. De kan 
även visa färger eller typiska detaljer för en produkt. Dessa kollage används som 
inspiration för ett senare idéskapande.
(Kenneth Österlin, 2003)

3.3.2 Inspirationsboards
En inspirationsboard fungerar ungefär på samma sätt som en moodboard men är 
enbart skapad för att få inspiration. Den kan innehålla liknande produkter som den 
man arbetar med eller helt olika.
(Kenneth Österlin, 2003)

3.3.3 Brainstorming
Denna princip handlar om att utnyttja en grupps samlade fantasi och erfarenhet.  
Metoden går ut på att få så många idéer som möjligt. Dessa idéer kan senare ge 
inspiration till eller kombineras till den slutgiltiga lösningen.
 (Jan Landqvist, 2001)
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3.3.4 Ordleken
Ett kommunikationsredskap som består kort med ord på, för att omvandla 
upplevelser till ord. Används bland annat om man vill ta fram nya kärnvärden 
eller få en känsla av en produkt.
(Martin Bergman, Högskolan i Halmstad)

3.3.5 Kärnvärden 
Företag använder sig av kärnvärden för att berätta vad företaget står för och hur de 
vill uppfattas.
”Varumärkesinnehavaren kan urskilja faktorer som ger upphov till en långsiktigt 
och uthållig differentieringsfördel, vilka utgör ett varumärkes kärnvärde” 
(Frans Melin, 1997).

3.4 Designprocessen
3.4.1 Utgångspunkt
”Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. Design berör allt och 
alla och är ett kraftfull verktyg för att förmedla nytänkande och omtanke om 
människan”. Här titta man på bland annat vad det finns för ekonomiska och 
tekniska resurser och förutsättningar.
(www.svid.se)
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3.4.2 Användarstudier
För att produkten ska överensstämma med vad användaren önskar görs studier på 
detta. Det ställs även upp en funktionsanalys som senare analyseras vidare.
(www.svid.se)

3.4.3 Koncept & visualisering
Med hjälp av utgångspunkterna och användarstudier tar man fram ett antal 
konceptförslag. Arbetet sker ofta med personer som har erfarenheter inom 
produktion och marknadsföring.
(www.svid.se)

3.4.4 Utvärdering & konceptval
Efter att de olika koncepten jämförts med varandra väljs ett eller flera ut för att 
vidare bearbetas. Ett val kan ske genom till exempel olika beräkningar, 
värderingar eller tekniska önskemål.
(www.svid.se)

3.4.5 Justering & genomförande
Det valda förslagen vidareutvecklas och eventuella justeringar görs för att de 
senare ska kunna tillverkas. Under detta skede krävs ett nära samarbete med 
kompetenser från produktframtagningen. När justeringarna är gjorda kan 
produktionsprocessen påbörjas.
(www.svid.se)

3.4.6 Uppföljning och utvärdering
När de ovanstående punkterna är färdiga ska allt utvärderas och man diskuterar 
marknadsföringen av produkten. I uppföljningen görs nya användarstudier och 
tester som sedan utvärderas på nytt. 
(www.svid.se)

4 Metod
4.1 Principkonstruktion
4.1.1 Produktdefinition
Projektet går ut på att ta fram en produkt som har som huvudfunktion att förvara 
och fästa projektorduken på väggen eller i taket. Den ska vara lätt att använda, 
montera och hänga upp. Det ska finnas möjlighet att hänga upp den på olika sätt 
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så som i tak, på vägg, med vajer eller med ett avstånd från vägg och tak. 
Produkten ska kunna passa både för kontorsmiljö samt hemmamiljö. I nuläget har 
företaget flertalet olika fodral och dukar med vardera olika infästningsmöjligheter. 
Vilket begränsar valmöjligheterna hos kunden. Då projektorduken kommer att 
variera i längderna mellan 2,5 och upp till 4,5 meter så är möjligheterna för 
upphängning av duk för en person väldigt begränsade. Mängden 
specialkomponenter och olika typer av skruvar är i dagsläget oönskat stora och en 
förenklad mångsidig lösning är önskvärd.
De ekonomiska förutsättningar som utgås från är att det inte ska bli en högre 
kostnad än vad det är idag för att tillverka och montera produkten. Studenterna 
utgår från att företaget ska använda samma leverantörer som tidigare.

4.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning
För att få en överblick av vad som finns på marknaden i dag genomfördes en 
konkurrentanalys, bilaga 3, främst på företag som ligger i eller har sin marknad i 
Sverige. En marknadsundersökning, bilaga 2, gjordes för att få en uppfattning om 
vad potentiella användare ser som nackdelar med en projektorduk. 
Det gjordes även en inspirationsboard, se bilaga 5. 

En kriterieuppställning gjordes, här efter kallad funktionsanalys, denna kan ses i 
bilaga 7.

4.1.3 Översikt projektorduk
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4.1.4 Viktning av kriterier
För att lättare kunna utvärdera vilka krav och önskemål som ska läggas vikt på 
genomförs en viktning av krav och önskemål. Detta sker genom att varje krav 
eller önskemål viktas mot de andra i ett poängsystem med plus och minus.

+ Sätts då kriteriet i raden anses viktigare än det i kolumnen.

- Sätts då kriteriet i kolumnen anses viktigare än det i raden.

Kriterier

A Medge centrarad tyngdpunkt
B Underlätta centrering på väggen
C Kunna var både takhängd och vägghängd
D Erbjuda belysning under fodralet
E Passa nuvarande tillverkningsmetod
F Minimera tillverkningstid
G Minimera kostnader
H Undvika skador under tillverkning
I Passa standradkomponenter
J Erbjuda mångsidig design
K Underlätta lagerhållning
L Förmedla företagets image
M Uttrycka kvalitet
N Uttrycka nytänkande
O Erbjuda färgvariation
P Minimera monteringstid
Q Försvåra felmontage
R Erbjuda enkel montering
S Möjliggöra dukbyte utan nedmotering
T Förenkla reparation
U Motverka personskada vi montering och användning
V Motverka smutsansamling
W Visa användningssätt
X Förenkla nedmontering
Y Underlätta sortering
Z Passa miljökrav

Resultat går att se i bilaga 8
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4.1.5 Resultat av viktning
Genom viktningen kunde man se vilka punkter som var viktiga eller mindre 
viktiga. De viktiga kriterierna var lagkraven och att man ska undvika 
personskador. Punkten om smutsansamling och lagerhållning var de två som fick 
lägst poäng och därför de som anses av minst vikt för utvecklingen av produkten.

4.1.6 Framtagning av produktförslag, teknisk lösning 
I bilaga 9 visas olika principkonstruktionsförslag.
Vissa av dessa ha sedan valts ut som lösningar och ska bearbetats vidare. Nedan 
kommer en beskrivande text av valen som gjorts.

4.1.7 Utvärdering av produktförslag
Den första kolumnen visar på problemet med hur man ska 
fästa upp fodralet på väggen. I detta fall valdes den första 
lösningen med spår på baksidan. Detta gör att den lätt kan 
hakas i där bak och samtidigt går det i efterhand att 
justera vart på väggen den hänger i sidled. 

Andra kolumnen visar olika sätt som rullen kan 
plockas ut. Här valdes det mellersta alternativet då man på så 
sätt slipper plocka ner fodralet från väggen. Det sista 
alternativet valdes bort då det av studenterna önskas att 
fodralet ska slutas tätt när duken är upprullad. Hålet 
hade då varit för stort.

Ett av önskemålen var att duken skulle kunna rullas ut både 
fram- och baktill. Ett antal förslag på hur duken kan rullas ut 
visas i den tredje kolumnen. Här valdes det fjärde förslaget. 
Med hjälp av flyttbara delar under till kan duken komma ut 
på olika ställen genom att man vänder duk och skenor.

Sista kolumnen visar olika alternativ för hur man fäster 
ändlocken i fodralet. Här valdes att man trycker dit dem och att 
de sedan hålls fast med hjälp av ett spår i locket. Detta medför 
att det är enkelt att montera av och på ändlocken 
samt att det blir en snygg och ren yta på utsidan, utan 
hål eller skruvhuvuden.
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Fig 4.5 visar fästning av ändlock

Fig 4.4 visar dukutgång

Fig 4.3 visar hur duken lyfts ut

Fig 4.2 visar upphängningslösningen



4.2 Primärkonstruktion
4.2.1 Produktutkast

4.2.2 Komponentval
Ett av önskemålen från Draper Europe var att, i den mån som går, använda sig av 
standardkomponenter vid konstruktion. Med detta i åtanke har vi valt att använda 
oss av vanliga M5 bult och fyrkantsmutter vid infästningen mellan 
aluminiumprofilen och det bockade bleck som håller i duken. Även snabbfästena i 
plast är försedda med försänkta M5 skruvar.

4.2.3 Detaljkonstruktion
För kontroll av funktion och utformning har samtliga delar konstruerats upp i 
Catia V5. Under konstruktionsarbetet anpassas detaljerna så att de uppfyller de 
krav som ställs på dem.

Se bilaga 11 för ritningar.
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Fig 4.6 visar ett tidigt produktutkast



4.2.4 Produktsammanställning

1 Bakstycke
2 Framstycke
3 Täckplåt
4 Ändlock
5 Övre snabbfäste
6 Undre snabbfäst
7 Bleck
8 Balk

Ritningar se bilaga 11

4.3 Framtagning av produktförslag, design
4.3.1 Utgångspunkt
Företaget vill att kostnaderna inte ska bli större än vad de är i nuläget. Tekniskt 
sett är det bra om man kan följa nuvarande tillverkningsmetoder men det är inte 
ett krav.

4.3.2 Användarstudier
För att få en överblick av vad det finns för designlösningar på marknaden idag 
som konkurrerande företag använder sig av genomförs en 
konkurrensundersökning.
Studenterna tittade även på möbeltrender för att se vad folk inreder med just nu, 
samt lite spännande material som aluminium, corian och plexiglas.  Kommentarer 
till detta i slutsats avsnitt 7.2.

Genom en konkurrentanalys  (www.celexon.co.uk), (www.projectascreens.co.uk) 
konstaterades att de flesta använder sig av en fyrkantig eller rund form i 2D-
design. Färgerna som används är grå, vit eller svart. Det fanns vissa idéer som 
stod ut, som t.ex. inbyggnad i hylla eller tv-bänk, men dessa kunde inte hittas till 
försäljning utan endast prototyper.

Konkurrentanalys hittas i bilaga 3.

                                                                                                            

12

Fig 4.7 visar en 
sammanställning av 
komponenterna.



4.3.3 Kärnvärden
Med hjälp av ”Ordleken” (Martin Bergman) togs det fram ett antal ord som 
designen skulle uttrycka. Det togs även fram ett antal kärnvärden för Draper för 
att produkten lättare skulle följa företagets image.

Kärnvärden: Kvalité, Personlighet, Nytänkande

Produktord: Personlig, Exklusiv, Hightech, Genomtänkt, Kvalité, Nytänkande.

4.3.4 Moodboards
Det kan var svårt att sätta ord på känslor och man kan hämta inspiration från 
många olika håll, därför använder vi oss av moodboards. Dessa förmedlar en bild 
av vilket håll produktens utseende ska luta åt.
Det togs fram en moodboard av hur vi upplever företaget i dag. Denna presenteras  
i bilaga 4.

4.3.5 Inspirationsboard
Studenterna gjorde även inspirationsboard för designen av fodralet.
Dessa presenteras i bilaga 5 & 6.

4.3.6 Brainstorming
Studenterna genomförde en brainstorming för att få fram så många designidéer 
som möjligt. För att få friare händer och för att komma med något helt nytt på 
marknaden valde studenterna att inte enbart inrikta sig på tillverkningsmetoderna 
som företaget i dag använder sig av.

En del av förslagen visas i bilaga 10 
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5 Resultat
Arbetet resulterade i en sammansättning av lösningar enligt följande.

5.1 Framtagning av teknisk lösning
Vid problemställningen om upphängning utförd av en person har studenterna valt 
att följande lösningskombination; I ett första skede monteras bakre biten av skalet 
på vägg, tak eller motsvarande. I denna bit sitter redan den ena delen av de 
tvådelade snabbfästet monterat. Motsvarande del av snabbfästet sitter förmonterat 
på aluminiumprofilen som i sin tur är monterad med duken och dess motor genom 
det bockade blecket. Hela detta tunga paketet (duk, motor, bleck och 
aluminiumprofil) ska sedan lätt monteras på plats genom en lättare rörelse i sidled.  
Men innan dess ska den nedre täckplåten monteras i skalets bakre del. Nu 
monteras det tyngre paketet dit och nästa steg i monteringen blir att montören 
trycker dit de två ändlock för att tillsist hänga på framstycke av skalet.

För att lösa problemet med att kunden ska kunna välja om duken ska komma fram 
ur skalets främre eller bakre ände valde vi följande lösning; Duken och dess motor 
går lätt att montera på båda hållen då fästena i de bockade blecket ser likadana ut 
på båda sidorna. När det gäller skåran i skalet där duken ska rullas ut från, så kan 
denna lätt flyttas då täckplåten i botten av skalet lätt kan byta plats från skalets 
bakersta del till skalets lock där ett liknande fäste finns. Se fig. 5.1

Tanken är också att man ska kunna välja till om man vill ha belysning under. 
Detta kan vara användbart ifall projektorduken hänger över en whiteboard eller 
liknande. När duken inte används fungerar den som belysning och när det används 
är belysningen släckt. 
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fig 5.1 visar infästningen av den 
nedre täckplåten



För att kunden ska kunna välja vilket skal till 
vilken duk som de vill, så ska paketet med 
duk, motor, bleck, aluminiumprofilen och 
snabbfästet kunna gå att flytta mellan olika 
skal. Det enda som krävs av skalen är att det 
finns en infästning för M5 skruvarna i dem. 
Vid val av duk kan samtliga typer av dukar 
monteras i vårt paket. Storleksmässigt är alla 
skal dimensionerade för att den största duken 
skall passa i tjocklek. Då samtliga 
längdberoende skalbitar och 
aluminiumprofilen är strängpressade och beställs 
in i metervara kapas dessa till rätt längs innan montering hos Draper i Halmstad.

Ett annat önskemål från Draper var att man på ett enkelt sätt skulle kunna byta ut 
komponenter på projektorduken vid reparation eller uppgradering. Genom att 
framstycket av skalet är upphängt på ett speciellt vis (se fig. 5,3) får den en enkel 
gångjärnsfunktion och går enkelt att öppna eller att hänga av och möjliggör på så 
vis en enkel åtkomlighet av innanmätet.
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fig 5.3 visar fästet mellan den bakre och 
främre delen av skalet.

Fig 5.2 visar snabbfästena separerade



5.2 Beskrivning av komponenter
• Den bakre delen av skalet fungerar som 
infästningsdel och håller samman ändlocken, 
framstycke, nedre täckplåt och resterande 
innehåll. Konstruktionen är delvis hämtad från ett 
befintligt skal men har konstruerats om och 
dimensionerats för att innefatta fler och tyngre 
komponenter. 

Hela fodralet kommer att tillverkas av 
strängpressad aluminium precis som företaget 
göra i dagsläget. Detta gäller alltså bakstycke, 
framstycke och skenan undertill. Valet av material 
föll på aluminium p.g.a. dess lätthet i 
kombination med bra hållfasthetsegenskaper. 

• Framstycket på skalet är utformat för att visuellt 
tilltala kunden men även för att skydda duken och 
kringliggande komponenter. Materialet är även 
här strängpressad aluminium.

• Ändlocket är utformad för att dölja och sluta 
skalet på kortändorna på ett enkelt och snyggt 
sätt. De är även utformade för att stödja 
upphängningen av framstycket och för att lätt 
kunna monteras utan verktyg eller extern 
infästningsanordning.

Materialet är samma som på befintliga sidokåpor 
av glasfiberarmerad PA6 plast. Plasten kommer 
att målas i samma färg som resten av skalet för att 
få en snyggare helhetsbild. Valet föll på plast då 
det är mycket billigare och enklare att forma till 
vald form än vad te.x. aluminiumet är.
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Fig 5.5 visar skalets 
framstycket i profil.

Fig 5.6 visar skalets ändlock.

Fig 5.4 visar skalets 
bakände i profil



•Den nedre täckplåten är även den utformad för 
att dölja och sluta skalet underifrån sett. Det är 
konstruerat med ett enkelt snäppfäste som går 
att fästas i både framstycket och baksidan av 
skalet beroende på i vilken ände duken skall 
hänga ut från. Täckplåten är precis som resten 
av skalet konstruerad i aluminium.

•Balken är byggd för att fungera som ryggraden i 
konstruktionen. Det är på denna som duken och 
dess motor hänger via det bockade blecket. I övre 
delen av profilen är den infäst mot den bakre 
delen av skalet med ett fäste i plast.

Balken som allt hänger på kommer att tillverkas i 
aluminium. På så sätt blir den hållbar men ändå 
lätt. Det är viktigt att konstruktionen är så lätt 
som möjligt för att denna ska vara lätt att lyftas 
på plats och monteras. Men samtidigt ska den 
klara av en vikt på minst 50 kg.

•Det bockade blecket är konstruerat för att 
sammanfoga aluminium profilen ovan med duken 
och dess motor. 

Blecket har ett fyrkantigt hål i nederkant där 
duken monteras och ett runt hål i toppen för 
infästning av M5 skruv mot aluminiumprofilen.

•Mellan aluminiumprofilen och skalets bakre del 
sitter ett snabbfäste i plast. Fästets funktion är, att 
på ett enkelt sätt kunna montera projektordukens 
innehåll i dess skal.

Snabbfästena kommer att tillverkas i HDPE- 
Högdensitets Polyeten som har tätare sammansättning 
av sina molekylkedjor än lågdensitet. (EduPack)
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Fig 5.7 visar den nedre täckplåten

Fig 5.9 visar det bockade blecket

Fig 5.10 visar snabbfästet i 
plast

Fig 5.8 visar balken i profil



5.3 Framtagning av designförslag
5.3.1 Koncept & visualisering
Med hjälp av brainstormingen togs ett antal förslag fram. Tre av dessa valdes ut 
för att värderas mot önskemålen, och för att se till att de följde de orden som 
sattes upp tidigare i arbetet, se avsnitt 4.3.3. De tre förslagen visas nedan i bild 
5.11, 5.12 och 5.13.

5.11 ”skenan” Koncept med utbytbar skena samt ändlock för färgval.
5.12 ”fyrkant” Ett fyrkantigt fodral med väggar i plast och en aluminiumram.
5.13 ”fjäril” En utskuren uppstickande detalj i form av en fjäril med färgval under.

5.3.2 Utvärdering & konceptval
Skenan Fyrkant Fjäril

Personlig 5 4 4
Nytänkande 3 5 4

Exklusiv 4 4 5
Hightech 3 3 4

Genomtänkt 4 4 4
Kvalité 5 5 5
Poäng: 24 25 26

Det ställdes upp en tabell för att se hur väl de olika förslagen stod sig mot de ord 
vi hade valt ut. Här visas att förslaget fjäril fick högst poäng. Men alla tre var 
väldigt lika så för att skilja dem åt kunde det inte bara utgås från denna tabell.
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fig 5.11 visar ”skenan” fig 5.12 visar ”fyrkant” fig 5.13 visar ”fjäril” 



I början var alternativ ”skenan” studenternas förstaval då den var det alternativ 
som mest följde den nuvarande tillverkningsmetoden. Det alternativet hade gått 
att tillverka med stränpressad aluminim. Men efter diskussion med Draper togs 
detta alternativ bort då de hade sett en liknande lösning hos ett konkurrerande 
företag. 

Alternativet ”fyrkant” plockades bort då det byggde på en helt ny 
tillverkningsmetod vilket hade medfört en ökad tillverkning och 
monteringskostnad. Dessutom hade vi svårt att fästa vår konstruktionslösning med 
balken inne i den. 

Det valda designförslaget ”fjäril” är ett enkelt och stilrent fodral i rundad form. I 
det vänstra hörnet sitter en fjäril som är utskuren ur plåten. Under bildas ett hål 
där man kan göra ett eget färgval. Med hade även varit möjligt med ett transparent 
material med belysning innanför för ökad effekt. Detta val av design sticker ut 
från övriga duktillverkares produkter då det inte finns något liknande på 
marknaden. En annan fördel med fjärilen är att det skulle kunna sitta på flera olika 
fodral med olika former som t.ex. en droppformad eller rak modell.

5.3.3 Justering & genomförande

Det valda förslaget                               vidareutvecklades och ritades upp i Catia V5.
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Fig 5.14 visar en renderad bild på det 
valda förslaget från Catia V5



6 Analys
6.1 Beräkningar
För att fastställa att den färdiga konstruktionen uppfyller de krav och önskemål 
som finns genomförs en kontroll av detta i Catia V5.

Enligt de beräkningar som genomfördes 
av balken, konstaterades att den 
maximala spänningen uppgick till 38 
MPa. Då räknades det med en last på 
2kN vilket motsvarar en fyrfaldig 
säkerhet. Balken kommer att konstrueras 
av legerat aluminium vilket har en 
sträckgräns mellan 80 och 200 MPa. 
(Karl Björk, 2007) Med detta resultat 
anser studenterna att den kommer hålla.

7 Slutsats
7.1 Sammanställning av krav
I figuren nedan kontrolleras hur väl krav och önskemål, se kriterier under avsnitt 
4.1.4, stämmer in på konstruktionen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
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fig 6.1 visar var krafterna blir som störst 
efter en beräkning i Catia V5

3= Uppfyller säkert kraven
2= Uppfyller troligtvis kraven
1= Uppfyller troligtvis inte kraven
0= Uppfyller säkert inte kraven



7.1.1 Kommentarer till kravsammanställning
•  A - Centrering kommer att medges lite beroende på vart man kan 

fästa balken i de olika skalen.

•  B - Konstruktionen underlättar centrering av duken på väggen då 
väggfästena har möjlighet att löpa fritt i spåret på baksidan.

•  C - Möjlighet för båda vägg- och takhängning finns.

•  D - Genom en utbytbar skena på undersidan kan belysning väljas.

•  E - Konstruktionsmässigt passar tillverkningen de befintliga 
metoderna, undantaget designförslaget med fjärilen.

•  F - Tillverkningstiden borde vara den samma som i dagsläget.

•  G - Kostnaderna minskar med fler standarddelar.

•  H - Inga större risker än i dagsläget.

•  I - Kravet uppfylls eftersom balken kan monteras i flera olika skal.

•  J - Designen går att förändra mycket genom att bara byta framstycket 
eller ändra färg på sidolocken.

•  K - Produkten kommer kunna lagerhållas i långa, rektangulära paket 
som lätt kan staplas.

•  L -I designens enkelhet och dess kvalité går det i stil med företagets 
image.

•  M - På grund av dess design och stilrenhet uttrycker den kvalité.

•  N - På grund av att designen står ut bland konkurrenterna .

•  O - Alla delar kan lätt tillverkas i annan färg.

•  P - Med hjälp snabbfästen uppfylls kravet.

•  Q - De flesta delar passar bara på ett ställe.
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• R - Monteringen förenklas betydligt med snabbfästena.

• S - Detta möjliggörs genom lockets gångjärnsfunktion för lätt åtkomst 
av duk och upphängning vilken lätt monteras ned p.g.a. snabbfästena.

• T - Samma som ovan.

• U - Detta minimeras med konstruktionens utformning och hållbara 
komponenter.

• V - Smutsansamlingar förhindras genom skalets utformning och 
slutenhet.

• W - Konstruktionens enkelhet minskar risken för felmontering.

• X - Önskemålet uppfylls genom snabbfästen och att det i övrigt är få 
delar.

• Y - Alla komponenter går lätt att montera isär med standardverktyg.

• Z - Då den tillverkas i samma material som deras gamla produkter.

7.1.2 Sammanfattning av uppfyllda krav
De flesta krav och önskemål har alltså uppfyllts. Det är lättare för en person att 
hänga upp konstruktionen med hjälp av snabbfästena. Balken och snabbfästena 
bildar ett baskoncept som sedan går att applicera i flera olika fodral. Det används 
ett fåtal skruvar, delvis genom pressfunktionen av ändlocken. De skruvar som 
används är placerade lättåtkomligt. Genom att bara byta ut den främre plåten kan 
utseende på fodralet lätt ändras, istället för som tidigare då man fick byta hela 
skalet. En ny design som, enligt gruppen, anses står ut på marknaden har 
föreslagits.

7.2 Sammanfattning av användarstudier
Slutsatsen av trendundersökningen i avsnitt xx var att det fortfarande är mycket 
vitt som gäller vid inredning gärna med inslag av någon stark färg. En trend som 
populär just nu är industritrenden där allt ska sen gammalt och slitet ut, gärna i trä 
eller metall. Corian (www.corian.se) är ett material med många möjligheter men 
hade krävt en djupare studie för att kunna användas som materialval.
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Nästan det första som gjordes i det här arbetet var en marknadsundersökning. 
Resultatet av denna har studenterna försökt ha med sig under arbetets gång, men 
har varit svårt att applicera då mycket av resultatet har handlat dels om storlek 
men även brist på ork att hänga upp anordningen och priset. Studenterna hoppas 
att priset kommer ligga i samma klass som i dagsläget även med det nya 
konceptet. Men att tack vare en enklare upphängning och en ny design kan priset 
kännas mer motiverat för slutkonsumenten.

8 Förslag på fortsatt arbete
Nästa steg i ett fortsatt arbete är tillverkningskonstruktion. Efter samtal med Sapa 
Profil AB så har det diskuterats att bakstycket på fodralet bör delas upp i två delar 
innan produktion. Detta på grund av att det är mer god i dess övre del vilket 
medför att den undre delen hade gått snabbare att pressa ut ur verktyget. Detta 
medför i sin tur att konstruktionen riskerar att bli sned. Det skulle även krävas 
användning av deras största maskin och ett onödigt stort verktyg, vilket medför 
ökade kostnader. 
En annan del som kan utvecklas är olika upphängningstillbehör. Dels för att 
komma riktigt nära väggen eller taket men även distanser, med tilltalande design, 
för att själv kunna bestämma avståndet.

9 Kritisk granskning
Till största delen har arbetet utförts efter Fredy Olsons metoder och litteratur. 
Utöver detta har vi använt en del designmetoder. Dessa valdes då vi har erfarenhet 
av dessa metoder från utbildningen vid Halmstad höskola men även för att de 
lämpade sig bra för uppgiften.

När projektet startade fanns det många önskemål från företaget och projektet hade 
kunna bli hur stort som helst. Därför var vi tvungna att avgränsa oss en hel del. 
Se avsnitt 1.3 Avgränsningar

Trots avgränsningarna hade vi svårt att se på vad vi skulle lägga vår tid. Till 
exempel avsattes alldeles för mycket tid på att rita och utforma skalet ur 
konstruktionssynpunkt. Det lades tid på detaljkonstruktion som ändå blir tvunget 
att ändra på inför tillverkningen. Istället skulle mer tid lagts på antalet lösningar 
till nya upphängningar.
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Gällande designprocessen har vi varit ganska begränsade, eftersom vi först utgick 
från konstruktionslösningen och sen skulle designen passa denna. De två delarna 
borde kombinerats mer, designen kunde kanske rent av hjälp med nya idéer till 
konstruktionen.
Ganska sent i arbetet insåg vi att man kunde frångå en strängpressad 2d-design 
och titta på annorlunda. Detta gjorde att det blev lite begränsad med tid. Fast det 
var tack vare detta som resultatet blev något som stod ut mer än något från 
konkurrenterna. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Ganttschema
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Bilaga 2 - Marknadsundersökning

Varför har inte du projektor hemma?
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Bilaga 3 - Konkurrensanalys
Projecta

Projekta har sin produktion i Nederländerna och har sammarbete med både USA 
och Frankrike. De levererar sina lösningar till hela Europa.

De tillhandahåller till största del vita fodral med en fyrkantig form. Med något 
undantag, en svart med en liten avrundning ner mot dukens utgång samt ett fodral 
i anodiserat aluminium och gråa ändlock.
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Celexon

Företagets takhängda fodral finns i två utföranden, en vit fyrkantig och en rund i 
aluminium.
Vill man ha en vägghängd får man titta på deras designerserie som innehåller ett 
runt fodral i borstat aluminium.
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Bilaga 4 - Moodboard Draper Europe
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Bilaga 5 - Inspirationsboard till teknisk lösning
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Bilaga 6 - Inspirationsboard för designen
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Bilaga 7 - Funktionsanalys
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Bilaga 8 - Viktning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ant
al 
”-”

- - + + + + + - + + + + - + + - + - + - + + + + - 17 17
- + + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + - 20 1 21

+ + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + - 20 2 22
- - - - - - + - - - + - - - - + - + - - + - 4 0 4

- - + - - + - - - - - - - - + - + - - + - 5 1 6
- - - + + + + + + + + + + + - + + + + - 15 2 17

- - - - + - - - - + + + + - + - - + - 7 3 10
- + + - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 5

+ + + + + + + + + + + - + + + + - 15 8 23
+ + + + + + + + + + - + + + + - 14 3 17

- - - - - - - - - - + - - - - 1 1 2
- + + - + + + + - + - - + - 8 4 12

+ + + + + + + - + - + + - 10 6 16
- - - - - + - + - - + - 3 6 9

- - - - - - + - - + - 2 5 7
+ + + + - + - + - - 6 8 14

- + + - + - - + - 4 7 11
+ + - + - - + - 4 6 10

- - + - - + - 2 7 9
- + - - + - 2 4 6

+ + + + - 3 20 23
- - - - 0 1 1

+ + - 2 15 17
+ - 1 13 14

- 0 4 4
25 25

1 2 0 1 2 3 3 8 3 1 4 6 6 5 8 7 6 7 4 20 1 15 13 4 25
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Bilaga 9 - Principlösningar

Upphängning fodral       Dukbyte                     Dukutgång          Fästning ändlock
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Skalen på bilderna har alla ritats 
fyrkantiga då det är funktionen 
som ska visas, inte designen.



Bilaga 10 - Designförslag
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Bilaga 11 - Ritningar

Sammanställning 
Ritning 1 - Bakstycke
Ritning 2 - Framstycke
Ritning 3 - Täckplåt
Ritning 4 - Ändlock
Ritning 5 - Övre snabbfäste
Ritning 6 - Undre snabbfäste
Ritning 7 - Bockat bleck
Ritning 8 - Balk
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