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Konstruktion och formgivning av  
diagnos- och testverktyg 

Sammanfattning 

Dagens biltillverkare tillverkar allt mer avancerade och komplexa elektroniska system i sina 
fordon. Det finns mellan 40 och 70 elektroniska styrenheter i en bil. Styrenheterna 
kontrollerar och reglerar allt från komplicerade bränslesystem till sätesuppvärmning. För att 

hitta elektroniska fel snabbt och säkert är funktionell och enkel diagnos- och testutrustning 
en bra investering för verkstäderna. 

Cabeco AB tillverkar och utvecklar diagnos- och testutrustningar. Genom att förnya 

designen och användarvänligheten och genom undersökning av mer miljövänliga material, 
utvecklades ett diagnosverktyg, Break-Out-Box.  

Med hjälp av etablerade produktutvecklingsmetoder togs fyra olika koncept fram. Två 

koncept valdes ut för fortsatt utveckling och endast ett av koncepten utvecklades 
fullständigt. En prototyp av den tillverkades. 

Resultatet av det nya konceptet visar att materialåtgången har minskats, monteringstiden 

blir betydligt kortare, verktygskostnaderna blir lägre, antalet monteringsoperationer blir 
färre, vilket sammantaget ger betydligt lägre tillverkningskostnader. Det har också lett till att 
de viktigaste kundkraven blev uppfyllda. 
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Design and Styling of  
Diagnostic and Test Tool 

Summary 

Today’s car industries use more and more complex electronic systems in their vehicles. 
There are between 40 and 70 electronic control units in one car. A control unit regulates 
everything from complex fuel systems to seat heating in modern vehicles. To find 

electronic errors in a fast and safe way, a functional and simple diagnostic and test 
equipment is a good investment for car workshops. 

Cabeco AB manufactures and develops diagnostic and test equipments. By renewing the 

design of the product, making it more user-friendly and by investigating environmentally-
friendly materials, a diagnostic tool was developed: The Break-Out-Box. 

Four different concepts were developed with the help of established product development 

methods. Two concepts were chosen for further development and one of the concepts was 
developed completely and a prototype of it was produced. 

The new concept resulted in reduced material consumption, the assembly time became 

much shorter, the cost of the tools became lower and the number of assembly operations 
became fewer. Everything considered, this gave much lower manufacturing costs. The 
most important customer needs were also satisfied.
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Förord 

Den avslutande delen av Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan Väst är ett 
examensarbete omfattande 15 hp på C-nivå. Arbetet genomfördes under 10 veckor på 

företaget Cabeco AB i Vänersborg. 

Stort tack till Högskolan Väst och Cabeco AB, speciellt mina handledare Kjell Niklasson 
(Högskolan Väst), Siv Andersson (Högskolan Väst), Niklas Skoogh (Cabeco AB) och alla 

andra som har bidragit med hjälp under arbetets gång. 

 

Trollhättan, juni 2009 

Liene Zaikovska 
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BOB (Break-Out-Box)  Diagnos- och testverktyg 

D-sub Kontaktuttag, kopplas ihop med en kabel 

Adapterkablage  Avsedd för parallell mätning 

Diagnoskablage  Avsedd för seriell mätning 

Testpinnar Avsedda för att användas vid mätning på 

specifika terminaler i ett kontaktdon 

Poler   Ledningsnät    

DFM   Design for Manufacturing 

DFA   Design for Assembly 

CAD   3D datorprogram 

Benchmarking  Undersökning av konkurrenternas produkter 

Concept Screening Poängbaserad urvalsmetod i val av koncept 

Concept Scoring Viktbaserad urvalsmetod i val av koncept 
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1 Inledning 
Ofta händer det att bilar havererar och måste lämnas in på verkstad för reparation. 
Eftersom dagens fordon har mycket avancerad elektronik är möjlighet att hitta felet 

väldigt liten utan elektronisk utrustning. För att effektivt hitta felet är funktionell och 
enkel diagnos- och testutrustning en bra investering för verkstäderna. Det ger snabb 
och träffsäker felsökning som hjälper till att avgöra exakt vad felet beror på [1]. I 

framtiden kommer fordon att vara ännu mer beroende av elektronik och det är extra 
viktigt att hitta metoder för effektiv diagnostik. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Cabeco AB i Vänersborg konstruerar, utvecklar och tillverkar diagnos- och 
testutrustning för fordons- och båtindustrin. Företagets största kunder är Volvo Cars, 
Volvo Truck, Saab Automobile, Scania och SPX Corporation. Produkter som 

tillverkas på Cabeco AB är adapterkablage, ett diagnosverktyg som heter Break-Out-
Box och används tillsammans med adapterkablage, diagnoskabel, testpinnar och 
testpinnelådor. 

1.2 Produktbeskrivning 

Produkten, Break-Out-Box, är ett test- och diagnosverktyg för parallellmätning i 
fordonssystem. Parallellmätningen innebär att diagnosverktyget kan kopplas i ett 
fordon utan att det bryter elektroniken och fordonet kan fortfarande vara i drift vid 

undersökning. Diagnosverktyget används när man vill ställa diagnos eller testa ett 
fordon som har något elektroniskt fel. De aktuella värden som visas jämförs med 
normalvärden och felets läge kan snabbt fastställas. Elektronikenheterna är olika för 

olika fordonsmodell och diagnosanslutningskontakter måste vara anpassade efter varje 
fordonsmodell.  

1.3 Bakgrund 

I dagsläget har Cabeco AB bara några få konkurrenter och en av dem har nyligen 
utvecklat ett snyggare och mer användarvänligt diagnos- och testverktyg. Cabeco AB 
vill förbättra sitt konkurrensläge genom att förnya designen och användarvänligheten 

på sina produkter. De vill också välja ett mer miljövänligt material. 

1.4 Mål och avgränsning 

Målet är att ta fram ett diagnosverktyg med ny fräsch design, ökad användarvänlighet 
och minskad materialåtgång. Materialet skall vara miljövänligare än det nuvarande. 

Produkten skall också vara produktionsvänlig. CAD-modeller och ritningar tas fram 
för ett eller två koncept och prototyp till ett av koncepten tillverkas om tid finns. 
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2 Metodik 
Utveckling av ett nytt diagnosverktyg gjordes med standardmässiga 
produktutvecklingsmetoder [2]. Under hela utvecklingstiden dokumenterades allt 

arbete och alla resultat för att minska risken att förlora viktiga fakta. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Först samlades kundönskemål med hjälp av intervjuer och observationer. Den 

insamlade informationen bearbetades och sammanfattades. Problemområden 
fastställdes för vidare undersökning. Företagets konkurrenter undersöktes med 
Benchmarking, en konkurrentundersökningsmetod. Metoden gav inspiration och 

möjligheter att kunna förbättra produkten för både Cabeco AB och deras kunder. 

En litteraturstudie gjordes av lämpliga material, vilket resulterade i att miljövänliga 
material kunde väljas till framställning av diagnosverktyg. 

Sedan genomfördes konceptgenerering. Konceptgenereringen började med att 
produktens problemområden fastställdes och dess huvudsakliga form bestämdes. 
Efter identifiering av de viktigaste problemområden, kunde metoden, Brainstorming, 

tillämpas. Brainstorming är en metod som används för att få ut så många idéer som 
möjligt. Med hjälp av detaljerade skisser, kunde resultatet från brainstormingen 
sorteras och nya koncept kunde skapas. 

För att kunna välja rätt koncept användes Concept Screening och Concept Scoring. 
De två koncepten som fick flest poäng gick vidare till nästa steg. 

DFM-analys genomfördes, tillverknings-, material- och monteringskostnader 

uppskattades och den totala produktkostnaden bestämdes. 

Båda koncepten CAD-modellerades och en prototyp tillverkades. 

2.2 Informationsinsamling 

Flera olika metoder användes för insamling av produktinformation. Förutom 

intervjuer och observationer, söktes information i kvalificerade databaser, böcker, 
informationsblad, olika artiklar och genom diskussioner med företagets anställda. 
Nuvarande produkt studerades i början av processen. Utifrån all insamlad data och 

önskemål upprättades sedan en produktspecifikation. 

2.3 Intervjuer och observationer 

I litteraturen beskrivs olika sätt hur man kan samla information från ett företags 

kunder [2]. Av dessa användes intervjuer och observationer eftersom de bedömdes 
som mest lämpliga. Observationerna gav möjlighet till iakttagelser av produktens 
användning på plats och intervjuerna gjorde det lättare att få nödvändig information 

för att kartlägga kundbehoven. Intervjuerna gav även möjlighet till bredare 
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diskussioner med kunderna. Båda metoderna möjliggjorde att produkten kunde 
betraktas i en typisk arbetsmiljö. En intervju tog ungefär en timme, vilket inkluderar 
praktisk demonstration med diagnosverktyget i arbete. Alla intervjuer spelades in och 

antecknades. Den typiska produktanvändningen filmades för närmare analys. 

På besök hos några kunder fanns det möjlighet att se och fråga om konkurrenternas 
produkter. På så sätt, var information om för- och nackdelar av konkurrentprodukter 

tillgänglig. Konkurrentverktyget analyserades sedan och dess egenskaper fastställdes. 

2.4 Tolkade kundbehov och produktspecifikationer 

Bilaga A visar hur kundbehoven tolkades efter genomförda intervjuer och 

observationer. De tolkade behoven uttrycks i form av vad produkten skall göra, inte hur 
den skall göra. Ibland var kundens uttalande för detaljerat och risken att viktiga 
synpunkter skulle gå förlorade var stor. För att undvika förlorad information 

definierades behoven på samma nivå som rådata och för att det ska bli lättare att 
definiera all data skrevs den i positiv form. I de fall det var svårt att skriva behoven i 
den formen omformulerades det rättvisande. 

Produktspecifikationer definierades med hjälp av analys av de tolkade kundbehoven. 
Produktspecifikationerna kombinerades tillsammans med kundbehoven i en matris. I 
matrisen markerades kundbehoven och motsvarande produktspecifikationer, se Bilaga 

B. På så sätt kunde produktspecifikationer ledas till rätt kundbehov. Denna sortering 
hjälpte att avgränsa arbetet och undvika felbedömningar. 

3 Benchmarking 
Benchmarking användes för att undersöka företagets konkurrenter och deras 
produkter. Även för undersökning av andra produkter som används i verkstäder 
tillämpades denna metod. De direkta konkurrenterna som tillverkar liknande 

produkter som Cabeco AB gör undersöktes noggrant för att kunna vidareutveckla och 
överträffa dem. De indirekta konkurrenterna har inspirerat inom områden som 
formgivning, färg och material. Det var mest olika verktyg som betraktades och 

observerades. 

3.1 Diagnosverktygets komponenter 

Produkten består av en plastkåpa delad i två halvor, sex skruvar för sammansättning 
av plasthalvorna, fyra kilar i plast som används för sammansättning av flera boxar, ett 

kretskort, fyra plastfötter, ett plast överlägg med text och en kopplingssladd med 
kontakt för anslutning till verktyget, se Figur 1. 
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Figur 1. Diagnosverktyg på Cabeco AB, © Liene Zaikovska 

Kretskortets komponenter tillverkas och monteras hos flera av företagets 
leverantörer. Ett färdigtmonterat kretskort levereras till Cabeco AB och sedan 
monteras det med andra produktkomponenter.  

I dagsläget har Cabeco AB inga direkta konkurrenter från Sverige. De två största 
konkurrenterna är One-Too från Frankrike [3], och Cartool från Tyskland [4, 5]. Det 
finns även andra företag som Bosch [6], Glindemann [7], AutoCom [8] och OTC Tools [9] 

som tillverkar liknande produkter. 

3.2 One-Too 

One-Too är ett företag som specialiserat sig inom kontroll- och mätningsområdet för 

fordonsindustrin. Företaget utför design, prototyptillverkning, produkttillverkning och 
tillhandahåller konsult-, expert- och undervisningstjänster. Produkten som är mest 
intressant för Cabeco AB, är deras diagnosverktyg [10]. 

Fördelar 

Produkten ger möjlighet till mätning av 252 poler samtidigt. Sladdar som kopplas 
mellan boxen och adapterkablaget sitter i samma låda som boxen, vilket gör att 

produkten blir lätthanterad. Produkten är tillverkad i ett enda stycke och det finns 
tydliga markeringar för polernas uppdelning och var respektive sladd sitter. 

Nackdelar 

Produkten ser stor, tung och klumpig ut. Om man gör mätningar med fler än 252 
poler, är man tvungen att utöka boxens storlek, vilket gör den ännu klumpigare än 
den är idag. Produkten ser ut att vara dyr att tillverka, vilket leder till att den blir dyr 

för kunden för att köpa. I dagens fordon finns det inga styrsystem som kräver 252 
poler, vilket medför att produkten är onödigt stor för dagens verkstäder. 
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3.3 Cartool 

Företaget Cartool arbetar inom följande områden: utveckling och tillverkning av 
speciella verktyg, kontroll- och testutrustning, logistik och distribution av varor över 

hela världen, lösningar inom robotteknik, verktygsutrusning och förvaringssystem, 
sofistikerad konstruktion av speciella maskiner och prototyptillverkning. 

Företaget Cartool tillverkar ett diagnosverktyg, Break-Out-Box [11, 12]. Form, 

funktionalitet och färg har undersökts eftersom det är mest intressant för arbetet. 

Fördelar 

Produkten är liten och smidig. Kopplingssladden är färdigmonterad i produkten vilket 

medför att den ser pålitlig och stabil ut. Det minskar även förberedelsetiden för 
användaren. Den är färgglad vilket kan göra att användaren tar hand om den på ett 
bättre sätt.  

Nackdelar 

Mätning av flera poler än 16 medför extra kostnader för kunden för att köpa flera 
olika mätverktyg. Den vita färgen gör att produkten kan bli väldigt smutsig vilket kan 

medföra att den inte tas om hand. Produkten har en avtagbar kabel vilket gör att det 
tar extra tid för användaren att koppla på utrustningen. 

3.4 Bosch 

Det finns en mängd olika diagnostik- och felsökningsprodukter tillverkade av 

företaget Bosch. 

Bosch är ett välkänt varumärke och deras testutrustningar används på många 
verkstäder idag. Peugeotverkstaden i Vänersborg använder Bosch manuella och även 

digitala mätutrustning, se Figur 2. Undersökningen gjordes enbart för den manuella 
testutrustningen. 

Fördelar 

Kabeln som används för att koppla ihop diagnosverktyget och adapterkablaget kan 
läggas tillsammans i samma låda. Det gör att produkten blir lätt hanterbar. Det finns 
möjlighet för både manuell och digital mätning. 

Nackdelar 

Produkten är stor och ser klumpig ut. Den är svår att placera på ojämna ytor. Mätning 
av en styrenhet med fler än 108 poler är inte möjlig utan att kunden har två eller flera 

boxar. Det finns ingen plats i lådan för att lägga adapterkablaget som tillhör 
mätutrustningen. 
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Figur 2, 108-polig diagnosverktyg tillverkat av Bosch, © Liene Zaikovska 

3.5 Glindemann 

Glindemann är ett tyskt företag som tillverkar diagnos- och mätutrustning till 
fordonsindustrin. Företaget specialiserar sig mot mindre varianter av manuella 

mätverktyg, se Figur 3. 

Fördelar 

Produkten är liten och smidig. Mjukplasten gör att det är bekvämt att hålla i den. Man 

kan lätt hålla produkten i handen och den är lätt placerbar på olika typer av ytor. 
Kabeln som kopplas mellan verktyget och adapterkablage är inbyggd i produkten 
vilket gör att den ser pålitlig och stabil ut. Produkten är bra för mindre mätningar. 

Nackdelar 

Verktyget klarar maximalt 16 poler, vilket gör att det blir dyrt för kunden om man vill 
mäta en styrenhet med större polantal. Eftersom det inte finns någon 

påbyggnadsfunktion, kan det vara svårt att hantera flera boxar samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, 16-polig diagnosverktyg från Glindemann, © Liene Zaikovska 

3.6 OTC Tools 

OTC Tools är ett stort amerikanskt företag som tillverkar bland annat elektroniska 

diagnos- och mätverktyg till fordonsindustrier [13, 14]. 
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Fördelar 

Produkten kan byggas ut beroende på antal poler på styrenheten. Lådan rymmer all 
utrustning som behövs för diagnostik. 

Nackdelar 

Lådan gör att produkten är svårhanterlig och klumpig. Materialtjockleken medför 
onödiga material- och tillverkningskostnader. Formen på produkten är inte tilltalande. 

Kablarna är avtagbara vilket gör att det kan ta mycket tid för kunden att koppla upp 
utrustningen. 

3.7 AutoCom 

Autocom är ett företag som inriktar sig mot utveckling av diagnos- och 
felsökningsverktyg för elektroniska system i motorfordon för personbilar, lätta och 
tunga transportfordon.  

Företaget är en indirekt konkurrent till Cabeco AB och det har varit svårt att 
identifiera för- och nackdelar. Produkten har betraktats enbart utifrån dess form och 
material, [15]. Verktyget har rundare form och man har gått ifrån den fyrkantiga 

formen, vilket är bra. Materialet är metall, vilket inte passar för Cabeco AB. 

3.8 Riktvärden 

Produktegenskapernas riktvärden är till för att kunna överträffa företagets 
konkurrenter och fungerar som målsättning genom hela arbetsgång, se Bilaga C, sista 

två kolumner. Dessa riktvärden uppskattades genom undersökningar och 
informationsinsamlingar av de olika konkurrenternas produkter och den nuvarande 
Cabeco AB produkten. Värden som den nya produkten fick, var bättre än de 

undersökta produkter har idag. 

4 Materialanalys 
En noggrann studie av vilka material som är lämpliga för diagnosverktyget har utförts. 

Materialet skall tåla verkstadsmiljön, bidra till att verktyget är lätt att tillverka och 
dessutom skall materialet vara allmänt miljövänligt [16, 17]. 

Termoplaster är återanvändbara vilket innebär att de kan smältas på nytt och nya 

produkter kan tillverkas. Termoplaster är ofta miljövänligare än härdplaster och ger 
inga stora skadliga utsläpp. De kan smältas om obegränsat många gånger och är lätt 
att forma [18, 19]. 

De vanligaste termoplasterna är: PA (Amidplast), PC (Karbonatplast), PEEK 
(Etereterketonplast), PEHD (Etenplast), PET (Termoplastisk Polyester), PMMA 
(Akrylplast), POM (Acetalplast), PP (Propenplast), PTFE (Fluorplast), PVC 

(Vinylkloridplast), PVDF (Vinyldienfluorplast). 
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Termoplasterna delas in i tre miljökategorier 1-3 där 1 är minst miljöskadlig, se Bilaga 
D. Utifrån miljökategorier kunde miljövänligt plast fastställas. Kriterier som används 
för denna bedömning är energiåtgången vid tillverkning, energiinnehåll vid 

förbränning och ingående miljöbelastande ämnen. 

Enligt kategoriindelningen är PEH och PP de miljövänligaste plasterna. I dag 
använder företaget ABS i sin produktion. 

Ekologiskt gummi är också intressant att undersöka eftersom det har bra friktion. 
Detta kan användas i produktpartier där friktionen har stor betydelse. Här följer 
detaljerad genomgång av ABS, PP, PE och Ekologiskt gummi. 

4.1 ABS (Styrenplast) 

ABS är en sampolymer där huvudbeståndsdel är styren. ABS betraktas som 
miljövänlig eftersom den kan återanvändas. ABS har goda mekaniska och kemiska 

egenskaper, se Bilaga E. Materialet är lämpligt för varmformning eller 
vakuumformning. 

Fördelar 

ABS har goda lågtemperaturegenskaper och vakuumformningsegenskaper. Dessutom 
har den låg formkrympning. Materialet är beständigt mot vatten, syror, alkaliska 
lösningar, alkohol, fett, olja, saltlösningar, mättade kolväten, mineraloljor, vegetabiliskt 

och animaliskt fett, se Bilaga E, och det kan elektropläteras och förkromas. När man 
blandar ABS med PMMA, kan materialet extruderas och när man behandlar ABS med 
ett PMMA ytskikt, har det utmärkta utomhusegenskaper. ABS kan limmas och är ett 

styvt material. 

Nackdelar 

Om ABS inte innehåller PMMA, är väderbeständigheten begränsad. Materialet utan 

PMMA gulnar, åldras och blir sprött. ABS har låg resistens mot lösningsmedel och 
mjukningstemperaturen är låg. Solens UV-strålning gör materialet gult och sprött. 
Materialet är inte resistent mot koncentrerade mineralsyror, aromatiska kolväten och 

klorerade kolväten, estrar och ketoner. 

Användningsområde 

ABS används till småbåtar, innerbehållare i kylskåp, kåpor, hjälmar, leksaker, köks- 

och kontorsmaskiner, fordonskarosser, möbler, väskor, takboxar till bilar, 
telefonhörlurar med mikrofon, stela resväskor, handtag och datorskydd. 

4.2 PP (Polypropenplast) 

PP är en polyolefinplast och den finns både som homo- och sampolymer. PP är en av 

de mest mångsidiga polymerna. Den kan t.ex. användas både som plast och som fiber.  
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Fördelar 

PP har låg densitet och mycket god kemikalieresistens. Materialet har förmåga att 
motstå organiska lösningsmedel och olika fetter, se Bilaga F. 

Formbeständighetstemperaturen är hög vid små belastningar. Materialet har bättre 
mekaniska egenskaper vid höga temperaturer än vad PEHD har. Det har en god 
utmattningshållfasthet och utmärkta dielektriska egenskaper som dessutom bevaras i 

vatten. Jämfört med PE som har liknande egenskaper, är PP styvare och har bättre 
mekanisk hållfasthet, se Bilaga F. 

Nackdelar 

PP är svår att limma. Det som kan bryta ner materialet är aromater, halogeniserade 
hydrokarboner och starkt oxiderande syror. Om PP inte är stabiliserad, bryts den ner 
av UV-strålning. Omodifierat material tål låga temperaturer dåligt. I kontakt med 

koppar nedsätts värmestabiliteten för PP. PP kan inte limmas och slagsegheten 
försämras vid temperaturer < 0° C. PP löses av vissa kolväten vid högre temperaturer. 
Materialet är känsligt för oxiderande syror, ketoner och tensider. Det har dålig 

beständighet mot oljor och bensin. 

Användningsområde 

De största användningsområden för PP är emballage, såsom flaskor, behållare, 

medicin- och kosmetikaförpackningar. Andra områden där PP används är t.ex. till 
elisolatorer, textilier, köksmaskiner, rep, chassier, fläktar, bilgrillar, bärare till 
instrumentpaneler, stans- och filterplattor samt till detaljer inom den kemisk-tekniska 

industrin. 

4.3 PEHD (Polyeten High Density) 

Fördelar 

Etenplast har en mycket hög resistens mot de flesta kemikalier. Materialets 
vattenabsorption är försumbar. Slitstyrkan är mycket god och ökar med 
molekylvikten, d.v.s. PEHD-1000 är mer slitstark än PEHD-500. PEHD har utmärkta 

elektriska egenskaper och den är mycket mjuk, se Bilaga G. Materialet är lätt att 
bearbeta med de flesta metoder. PEHD är ett billigt material. 

Nackdelar 

Materialets resistans mot krypning vid belastning är låg och värmeutvidgningen är 
stor. 

Användningsområde 

Några användningsområden för PEHD är leksaker, hushålls- och köksapparater, 
elledningsisolering, bärkassar och förpackningsmaterial för livsmedel. 
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4.4 Ekologiskt gummi 

Ekologiskt gummi består huvudsakligen av pulveriserade bildäck som binds med 
plaster och några specialmolekyler. Det ekologiska gummit består av återvunna 

polymerer (gummi och plaster) till mer än 95 %. 

Det blir allt fler som använder materialet. Företagen Z-Bloc Norden AB [20], ReRub 
AB [21] och EcoElast AB [22] är tre av de företag som tillverkar produkter med 

återvunnet gummi, se även Bilaga H. 

Fördelar 

Produkterna gjorda i ekologiskt gummi är oftast billigare, har högre kvalitet och lägre 

vikt än produkter gjorda i vanligt gummi. Materialet klarar bilindustrins 
återvinningskrav. 

Nackdelar 

Ekologiskt gummi kan vara svårt att få tag på. Jämfört med plast, är ekologiskt gummi 
mycket dyrare, se Bilaga I. 

Användningsområde 

Ekologiskt gummi används i tillverkning av arbetsplastmattor, produkter för lantbruk, 
djurhållning och fordonsindustrin. 

4.5 Resultat 

Från miljösynpunkt är PP- och PEHD-plast bäst vid tillverkning av diagnosverktyg. 

Men dessa typer av plast är för mjuka, vilket gör att produkten inte skyddas vid slag. 
Därför rekommenderas ABS-materialet, vilket passar bäst i verkstadsmiljö. Detta 
material klarar också de skadliga ämnen bättre än de andra plasterna. Ekologiskt 

gummi är mycket dyrt jämfört med plastmaterialet och därför rekommenderas det inte 
i verktygstillverkning.  

5 Konceptgenerering 
För att generera så många idéer som möjligt, användes metoden konceptgenerering. 
För att ta fram nya koncept sammanfattades informationsinsamlingen och de största 
problemområdena identifierades, se kapitel 5.1. Sedan användes brainstorming för att 

få fram många idéer, se kapitel 5.2. Idéerna visades med skisser, se kapitel 5.3 och 
slutligen utformades fyra koncept. 
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5.1 Problemidentifiering och kravspecifikation 

Problemidentifiering och kravspecifikation sammanfattades och de största 
problemområden och kundkraven identifierades, se Bilaga J. 

Produktens pris, funktionalitet, material och ergonomisk utformning var några 
faktorer som granskades noggrant. Även produktens kvalitetskrav, miljökrav och 
tilltalande utformning var viktiga aspekter som togs på stort allvar.  

Krav på materialet är inte bara att det ska vara miljövänligt utan också det ska vara 
slagsegt och resistent mot skadliga ämnen. Materialet skall tåla den typiska 
verkstadsmiljön.  

Även om dagens moderna verkstäder har verktygsskåp var produkten misskött hos 
vissa företagskunder och utsatt för skadliga ämnen. Kunde produktens utformning på 
något sätt hjälpa användaren ge kvalitets- och statuskänsla? Med andra ord, skulle 

produkten skötas bättre om den såg dyrare ut? 

Ett annat problem som blev mycket aktuellt var produktens ergonomi. Vid 
företagsbesöken observerades vissa ergonomiska problem. Boxen skulle hållas med 

två händer, dessutom skulle en ohm-mätare hållas samtidigt och reparatören hade små 
möjligheter att placera diagnosverktyget på säker yta. Det noterades också att 
reparatören arbetar stående. Detta ledde till krav på hanterbarheten, att det måste vara 

lätt att hålla diagnosverktyget med en hand, vänster eller höger. 

Vid informationsinsamlingar upptäcktes att nuvarande produktens sluttande toppyta 
var bra för användaren. Den hjälpte användaren att lätt kunna överblicka boxen när 

den placerades på någon yta. Ett krav blev också att den sluttande toppytan måste 
behållas. När flera boxar kopplades ihop, blev den sammansatta boxen plötsligt 
väldigt stor och klumpig, bågformad och svårt hanterbar. 

Vissa kunder tyckte att det tog för lång tid att koppla upp boxen före användning. 
Reparatörerna påpekade att boxen inte fick vara för lätt att kunna stå stabilt på 
ojämna ytor. Men eftersom kretskortet har en viss tyngd, blir boxen automatiskt 

lagom tung och stabil. 

Eftersom ABS-plast har låg friktion blev ett krav att välja material med högre friktion 
till fötter eller underdel.  

Intervjuarna visade att färgerna på produkten inte uppfattades som viktiga för 
användaren. Men det noterades att den nuvarande boxen blev misshandlad och 
misskött på några av de intervjuade verkstäderna. En fråga var därför vilken färg som 

är bäst för boxen? Klara, ljusa färger ger status medan mörka färger döljer smuts, 
märken och repor. 
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Nuvarande produkt 

Nuvarande produkt ser stor och svårhanterbar ut. Kilfunktionen är krånglig och svår 
att använda vid hopsättning av flera boxar. Kilarna är lösa och kan lätt tappas bort. 

Kroken är för svag och går lätt sönder. Produktens montering tar onödigt lång tid och 
plastkåpans utformning leder till onödig stor materialåtgång, materialkostnad och 
ökad miljöbelastning. Produkten är svår att hålla med en hand och kan lätt glida ur 

oljiga händer. Den är utformad för att stå på en rak yta och kan inte ställas på vinklade 
eller ojämna ytor. Färgen är svart, vilket kan vara bra för att dölja smuts och slag men 
den ger inte kvalitetskänsla för användaren. 

Produktens sluttande toppyta gör att den ser tilltalande ut men det åtgår onödigt 
mycket material vilket leder till extra kostnader för företaget. Plastmaterialet är 
hållbart och kan lätt rengöras men friktionen är låg, vilket gör att den blir 

svårplacerad. Plasten är billig och tillverkningen av detaljerna är enkel men 
tillverkningen är lång. 

5.2 Brainstorming 

Brainstormingen ägde rum i en större grupp där så många idéer som möjligt 
genererades. Under processens gång gicks det nuvarande verktygets problemområden 
igenom ett efter ett och flera förslag togs fram för varje problemområde.  

Gruppen som arbetade med brainstormingen bestod av sju personer – sex från 
företaget och undertecknad. Brainstormingen indelades i tio delar: form för en box, 
form för flera boxar, material, färg, kilintegrering (ihopkoppling av flera boxar), skydd, 

funktion, upphängningsanordning, montering och komponentminskning. Varje del 
diskuterades och sammanfattades till tre stora grupper: form, funktion och material. 

En mängd olika produkter fungerade som inspirationsmaterial under brainstormingen. 

Inspirationsmaterialet gav intressanta iakttagelser vad gäller produktutformning, 
material, funktion och färgkombinationer.  

För att kunna skapa så många bra idéer som möjligt genomfördes 

produktundersökningar som delades in i sex grupper: dagens produkt, material och 
färg, andra verktyg, handtag, upphängning, och ihopkoppling.  

Det var en utmaning att komma på idéer som förhoppningsvis leder till framgång, 

lägsta pris på marknaden och produktivitet för företaget i framtiden. 

5.3 Detaljerade skisser 

Efter brainstormingen skapades detaljerade skisser, se Bilaga K. Skisserna visade om 
en idé var tillräckligt bra. Om det visade sig att idén var omöjlig att tillverka eller hade 

andra problem, blev den direkt eliminerad. 
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Skissandet ledde till att fler goda idéer kom fram. Dessa idéer i sin tur ledde ibland till 
någon annan idé som inte togs fram vid brainstormingen. 

Detaljerade skisser ledde till att många problemområden löstes på olika sätt och gav 

en stor valmöjlighet. Den detaljerande skissgenereringen hjälpte också till att komma 
på konstruktionslösningar utifrån tillverknings- och monteringsperspektiv. Detta 
spelade en central roll i konceptgenereringen.  

Idéerna sattes ihop till olika koncept: A, B, C och D, se Figur 4. Det som är 
gemensamt för alla koncepten kretskortets montering i plasthuset. Koncept A, C och 
D har samma typ av handtag och samma ihopkopplingsfunktion av flera boxar. 

Koncept B har en annan typ av ihopkoppling av flera boxar och har inget handtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Koncept A, B, C, D 
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6 Val av koncept 
Den nya produktens egenskaper och detaljer beaktades noga vid val av koncept. Även 
helheten bedömdes. Med hjälp av metoder, Concept Screening och Concept Scoring, 

valdes de koncepten ut som passade bäst för fortsätt arbete. Förutom Concept 
Screening och Concept Scoring, byggdes tre konceptmodeller i papper, koncept A, C 
och D, se Bilaga L. Detta gjorde att man kunde bedöma produktens ergonomiska 

utformning. Dessutom ändrades formen på kretskortet till gyllene snittet – en form 
som ger mycket behagliga proportioner för ögat, se Bilaga M för mer information om 
gyllene snittet. 

6.1 Concept Screening 

För att kunna avgöra vilka koncept som var mest lämpliga för fortsatt utveckling 
användes Concept Screening. Produktens problemområden lyftes fram och 

tillämpades som kriterier i bedömningen. Som referenskoncept användes nuvarande 
diagnosverktyg som kallades Koncept E. För varje krav jämfördes de olika koncepten 
med refernskonceptet. Genom att använda poäng 0, + eller –, där 0 är lika med 

referenskonceptet, + är bättre än referenskonceptet och – är sämre än 
referenskonceptet, bedömdes de olika koncepten, se Bilaga N.  

Koncept B och E fick minst poäng och eliminerades därmed från fortsatt utvärdering. 

Det som visade sig vara dåligt hos de två koncepten var deras höga materialåtgång vid 
tillverkningen. Andra problem med koncept B och E var ihopsättningsfunktionen, 
monterings- och tillverkningstiden, antal monteringsoperationer, ergonomisk 

utformning och förvaringsanordningen.  

De bästa koncepten: A, C och D fick betydligt fler poäng och uppfyllde de flesta 
kundbehoven. Därefter granskades de tre koncepten för att se om valet var rimligt, 

vilket det befanns vara för alla tre och de gick vidare till Concept Scoring. 

6.2 Concept Scoring 

Concept Scoring är en viktbaserad urvalsmetod. Med Concept Scoring jämfördes alla 
tre koncepten igen med hjälp av samma kriterier som i Concept Screening. Kriterierna 

fick nu en procentuell viktbedömning av produktegenskaperna. En ingenjörsmässig 
bedömning användes för att bestämma viktningen, se Bilaga O.  

Koncept A användes som referenskoncept och fick därför värdet 3 för varje 

kriterium. De andra koncepten jämfördes med referenskonceptet och fick värden 1-5, 
där 5 är klart bättre än referenskonceptet. Värdena multiplicerades med viktningen 
och blev då poäng. 
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Poängen summerades och de två koncepten, C och D, fick högsta poängen och gick 
vidare. Koncept A hade ett tydligt problem som inte de andra två hade, nämligen, den 
ergonomiska utformningen. 

6.3 Materialval 

Efter en noggrann materialundersökning, valdes ABS-plast som det lämpligaste 
materialet för den aktuella produkten. Materialet är det som används i företagets 

nuvarande produkt och eftersom det är en termoplast, klassas den som miljövänlig 
och återanvändbar. ABS-plasten har bra seghet och god resistens mot skadliga ämnen, 
se Bilaga E.  

Vid en senare kontakt med företagets underleverantör av plastdetaljer diskuterades 
problemet att ABS-plasten har låg friktion. Underleverantören föreslog då en 
gummiliknande plast, EPDM, som ger hög friktion och som också är miljövänligt. 

EPDM är dyrare material än ABS, PP och PEHD. För att minska fördyrningen är det 
möjligt att blanda EPDM och PP och bibehålla den höga friktionen. 

7 CAD - modeller 
Tredimensionella CAD-modeller för koncept C och koncept D skapades med hjälp av 
ett CAD-program, Alibre Design Porfessionals. Med modellerna var det lättare att 
bedöma tillverkningsmöjligheter, konstruktionslösningar och materialförbrukning. 

Modellerna gav också en bättre verklighetsuppfattning. Här följer en beskrivning av 
fördelar och nackdelar för koncepten.  

7.1 Koncept C 

Det finns två plastdetaljer i koncept C – ett plasthus och ett lock. Kretskortet 

monteras i plasthuset och sedan skruvas locket på, se Figur 4. 

Figur 4, CAD-modell av koncept C 

Fördelar 

Koncept C har få monteringsoperationer, vilket leder till en kort monteringstid. 

Handtaget har ergonomisk utformning och det fungerar även som 
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upphängningsanordning vid användning och förvaring. Boxen står stabilt på plana 
ytor. Ihopkopplingsanordningen är integrerad i plasthuset vilket ger en smidigare 
hopkoppling av flera boxar, se Bilaga P. Ihopkopplingsanordningen tål stötar mycket 

bättre än nuvarande diagnosverktyg. Ihopkopplade boxar är lätthanterliga på grund av 
det ergonomiska handtaget på baksidan. Kretskortet monteras enkelt genom att 
skjutas in i spår som finns på insidan av huset. 

Nackdelar 

Koncept C saknar vinklingen av toppytan, vilket är ett kundkrav. Eftersom koncept C 
har relativt tjockt gods, kommer det leda till längre cykel vid formsprutningen. Den 

stora materialåtgången leder till ganska höga tillverkningskostnader. Locket som 
monteras med bara två skruvar på plasthuset kan med tiden lösas något. Detta medför 
att kretskortet kan röra sig inne i plasthuset, vilket det inte får göra. Eftersom 

plasthuset tillverkas i ABS-plast, är ytstrukturen slät, vilket gör att produkten har dålig 
friktionsförmåga på släta ytor. Vid tillverkning av ihopkopplingsanordningen finns det 
risk för att kärnan blir för varm. Vid kontakt av företagets plasttillverkare för mer 

information erhölls förklaringen: ”När man formsprutar plast gäller det att verktyget 
inte får vara för kallt, för då flyter inte plasten ut tillräckligt bra. Men sen vill man ju 
att plasten ska stelna så snabbt som möjligt så att man kan stöta ut den färdiga 

detaljen. Tjocka gods och varma partier i verktyget = längre cykeltider i 
formsprutningen = högre detaljpriser”,[23]. 

7.2 Koncept D 

Plasthuset tillverkas i ABS-plast och handtaget i mjukare och gummiaktig plast. Ett 
annat sätt skulle kunna vara att tillverka både plasthuset och handtaget i ABS-plast 
och en liten detalj i gummianktig plast. Den mindre detaljen monteras på undersidan 

av handtaget för att ge friktionsmotstånd på släta ytor, se Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, CAD-modell av koncept D 
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Fördelar 

På grund av det tunna godset och lite materialåtgång, har koncept D mindre 
tillverkningskostnader än koncept C. Kretskortet har bättre stabilitet i plasthuset. 

Handtaget har ergonomisk utformning. Det fungerar även som 
upphängningsanordning både vid användning och förvaring. Handtaget ger boxen 
den lutningen som kunden ville ha. Ihopkopplingsanordningen är integrerad i 

plasthuset vilket ger samma smidiga hopkoppling av flera boxar som koncept C har. 
Vid tillverkningen av ihopkopplingsanordningen finns det ingen risk för att kärnan 
blir för varm (som koncept C har) och den tål stötar bra. Ihopkopplade boxar är 

lätthanterliga på grund av det ergonomiska handtaget på baksidan. Kretskortets 
monteras i plasthustets spår på insidan, vilket ger säkrare, stabilare, lättare och 
snabbare montering än för nuvarande box. Koncept D har mycket bättre 

friktionsförmåga jämfört med koncept C. Verktygskostnaderna för hus och handtag är 
något lägre än för nuvarande diagnosverktyg. 

Nackdelar 

Fler monteringsoperationer behövs än för koncept C, vilket ger längre monteringstid. 
Med en seperat detalj för ökad friktion tillkommer en extra tillverkningskostnad. 

8 Tillverkning och montering 
Design For Manufacturing (DFM) [2] användes redan i konceptutvecklingsstadiet när 
produktens funktion och specifikationer fastställdes. Detta gav en bra uppskattning av 
tillverknings-, material- och monteringskostnader. Design For Assembly (DFA) [2] 

har används för att ta fram tillverknings- och monteringsförslag.  

8.1 Tillverknings- och monterings förslag 

Produktens komponenter kommer att tillverkas hos företagets underleverantör av 

plastdetaljer och monteras sedan på Cabeco AB. Formsprutningsmetoden är 
rekommenderad av underleverantören och kommer att användas i båda koncepten, se 
Bilaga Q. Kretskortet tillverkas och monteras hos företagets olika tillverkare och 

leverantörer. Kretskortets form föreslås att ändras till en form som kallas gyllene 
snittet.  

Koncept C 

Koncept C tillverkas av materialet, ABS-plast, med formsprutningsmetoden [24, 25]. 
Monteringen sker genom att man skjuter in kretskortet i plasthuset via spår på 
plasthusets insidor. Sedan stängs plasthusets öppning med ett plastlock som skruvas 

fast med två skruvar, se Bilaga R. 
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Koncept D 

Tillverkningsmetoden som passar bäst för koncept D, är formsprutningsmetoden [24, 
25]. Plasthuset har spår på insidan där kretskortet skjuts in. Handtaget monteras på 

plasthuset med tre skruvar och fungerar även som ett lock för att fixera kretskortet, se 
Bilaga S. Det kan även användas för upphängning och förvaring, se Bilaga T. 

8.2 Uppskattade tillverknings-, arbets- och 
materialkostnader 

Kostnader för att ta fram en produkt är direkt avgörande för företagets framgång. De 
viktigaste kostnaderna togs därför fram och beräknades för koncept D. Eftersom de 
uppskattade kostnaderna är sekretessbelagda, anges vinst i procent i förhållande till 

nuvarande diagnosverktyg. 

Materialkostnader har sänkts med 8,4 % på grund av minskad materialförbrukning 
och enkel konstruktion. Monteringstiden har minskats från 13,2 minuter till 7 minuter 

på grund av att monteringen är mycket enklare och att antalet monteringsoperationer 
är mindre än hälften så många. Den minskade monteringstiden leder till sänkta 
arbetskostnader. Arbetskostnaderna har sänkts med 27,3 %. Sammanlagt kommer 

företaget att spara 40 kr/box, vilket ger 35,7 % av sparade kostnader per box totalt. 
Vid tillverkning av 1500 boxar/år sparas 60 000 kr/år. 

8.3 Reducerat antal komponenter 

Vid jämförelse mellan den befintliga produkten och koncept C och D, har antalet 
komponenter reducerats en hel del. Plasthuset har nu enbart en plasthalva istället för 
två. Monteringsoperationer har också reducerats. Istället för sex skruvar, har man nu 

bara tre skruvar för koncept D och två skruvar för koncept C. Den befintliga 
produkten har fyra lösa kilar och användaren måste montera dem i produkten för 
hopsättning av flera boxar. Kilarna har nu blivit integrerade i både koncept C och 

koncept D. De fyra limmade plastfötterna har blivit eliminerade vilket sänker 
produktionskostnaderna. 

8.4 Prototyptillverkning 

Koncept D fick bästa resultat i konceptvalet och det visade sig ha den smidigaste 

konstruktionen vad gäller tillverkning och materialåtgång. Prototyp av koncept D 
tillverkades och efterliknar den verkliga produkten i både form och material. 
Prototyptillverkningen gav möjlighet att bedöma produktens stabilitet, tyngd och den 

ergonomiska hållningen. 
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9 Slutsatser 
Ett koncept på ett nytt diagnosverktyg har tagits fram. Konceptet bedöms vara bättre 
än nuvarande diagnosverktyg. Det har en ny fräsch design och mer ergonomisk form. 

Materialåtgången har minskats, monteringstiden är betydligt kortare, 
verktygskostnaderna är lägre, antalet monteringsoperationer är färre, vilket 
sammantaget ger betydligt lägre tillverkningskostnader. Totalt sparar företaget 60 000 

kr/år. 

Arbetet inleddes med informationsinsamling som ledde till att flera kundkrav 
definierades. Det föreslagna konceptet uppfyller de viktigaste av dessa krav. 

En grundlig materialundersökning utfördes som resulterade i att nuvarande material, 
ABS-plast, uppfyllde kraven bäst och därför ändrades inte materialet.
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A. Kundkrav 
Tabellen visar kundernas uttalande som sedan bearbetats till tolkade behov. De tolkade behoven 
innehåller mer teknisk data medan kundernas uttalande visar en personlig bedömning. 
Kundbehoven är indelade i fyra kategorier: Typisk användning, Gillar, Gillar inte, 

Förbättringsförslag. 

 

 

 

Kund: 
Volvo Lastvagnar (Vänersborg, Göteborg), Volvo Personvagnar (Trollhättan), Blennemarks (Trollhättan), Hanssonbil Peugeot 
(Vänersborg) 
Intervjuar: 
Lars-Yngve Pettersson (Volvo Lastvagnar, Göteborg), Verkstadschef (Volvo Lastvagnar, Vänersborg) och bilmekaniker (Trollhättan och 
Vänersborg) 
Datum: 26/3, 31/3, 3/4 

Frågan Kundens uttalande Tolkade behov 
Mest används 62-polig BOB, väldigt sällan 124-polig och aldrig 
186-polig men det kommer att användas i framtiden 

Idag används oftast boxen med 62 poler, 124 
poler används sällan och 186 poler används 
aldrig 

I dag används endast de senast producerade boxar Äldre varianter förstörs eftersom de inte är 
pålitliga 

Jag använder boxen när jag vill hitta något fel som inte går att 
hitta 

Boxen används vid felsökning i en bil 

Jag vill att boxen ska ge giltiga svar varje gång den används Boxen är pålitlig till 100% 
Jag vill att det är lätt att ta bort/sätta på kablarna på boxen Boxen har ett bättre fastsättningssystem för D-

sub:en 
Jag vill hålla boxen på avstånd från bilen Boxen har en förlängd sladd 
Jag använder boxen minst tre gånger/dag Boxen används minst tre gånger/dag 

Typisk användning 

Jag använder andra alternativa metoder för felsökning när jag 
vet vart felet sitter 

Alternativa metoder används då man vet vart 
felet sitter 

Jag gillar att boxens ihopkopplingsfunktion håller länge Kilarna har bra hållfasthet 

Jag gillar att boxens ihopkopplingsfunktion är mycket stabil Kilfunktionen är mycket stabil 
Jag gillar att boxen kan användas olika: liggande, stående, 
hängande, i handen 

Boxen används i olika lägen 

Jag gillar den lutande ytan på produkten Den lutande ytan är tilltalande 
Jag gillar att produkten håller länge Boxen har en lång livstid 
Jag gillar att använda produkten när jag inte kan hitta felet i 
bilen 

Boxen hjälper användaren att hitta fel som 
annars är omöjligt att hitta 

Jag gillar att det finns möjlighet att koppla ihop flera boxar när 
jag behöver testa t.ex. 120 poler (det finns 62 poler i en box) 

Det är möjligt att koppla ihop flera boxar 

Gillar 

Jag gillar att jag kan lita på boxen till 100% Boxen visar rätt resultat varje gång den används 
Jag gillar inte när öglan går sönder så lätt Öglan har bättre hållfasthet 
Jag gillar inte när boxen går sönder när den ramlar på golvet Boxen är stöttålig 
Jag gillar inte att boxen är stor och klumpig Boxen är smidig 
Jag gillar inte när jag inte kan placera produkten på ojämna ytor Boxen kan placeras på ojämna ytor 
Jag litar inte på boxen när den kopplas med många kablar via 
D-sub-uttag 

Få kablar används med boxen 

Jag gillar inte när det är svårt att förvara boxen Boxen är lätt att förvara 

Gillar inte 

Jag gillar inte när boxens ihopkopplingsfunktion måste köpas 
till och tillkommer som lösa detaljer 

Kilarna sitter fast i boxen 

Integrera boxens ihopkopplingsfunktion i produkten Kilarna är integrerade i boxen 

Gör inte produkten för liten Boxen är varken stor eller liten 
Ta bort öglan eftersom den inte används Boxen har en annan förvaringsalternativ 
Använd gummi eller något annat mjukt material istället för plast Boxen är gjord av ett annat material 
Ta inte bort öglan eftersom den används i många sammanhang Boxen har en upphängningsanordning 

Förbättringsförslag 

Boxen är inte för lätt och inte för tung Boxen är lagom tung/lätt 
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B. Produktspecifikationer, matris 
Tabellen nedan visar matris och motsvarande kundkrav. 
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 Krav             
1 Implementering av ett mjukt 

material  x           
2 Miljövänligt material   x          
3 Varken stor eller liten         x    
4 Två poler som är bredvid 

varandra kan lätt mätas     x        
5 Rätt balans i handen    x         
6 Får plats i verktygslådan/skåpet         x    
7 Kan placeras i olika miljöer  x           
8 Få lösa kablar        x     
9 Smidig för användaren         x    
10 Få detaljer        x     
11 Lätt att tillverka  x      x     
12 Billig att tillverka       x      
13 Stöttålig  x           
14 Förlängd sladd          x   
15 Skyddas från vätskeskador  x           
16 Kopplas med olika typer av 

sladdar          x   
17 Gjord av standarddetaljer          x   
18 Lätt att montera      x       
19 

Används med 62/124/186 poler          x   

20 Används flera gånger/dag           x  
21 Kilar har bra hållfasthet  x           
22 

Lång livstid            x 
23 Varken tung eller lätt    x         
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C. Produktspecifikationer, riktvärden 
Tabellen nedan visar produktspecifikationer och dess riktvärden. Marginalvärden är det minsta 
kravet som måste uppfyllas men målet är att komma till de ideala värdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Matris Vikt Enhet Marginalvärden Idealt värde 

1 Materialegenskaper 5  Bilaga E, F, G Bilaga E, F, G 

2 Materialet uppfyller miljökrav 4  ABS PP/PEHD 

3 Produktens maximala vikt 5 g 500 300-400 

4 Avstånd mellan poler 5 mm 11 13 

5 Monteringstid 5 min 13,2 10 

6 Tillverkningskostnad 5 SEK 264,9 250 

7 Antal delar 4 antal 10 8 

8 Produktens storlek 5 mm 150x200x30 130x200x20 

9 Produktens livstid 5 år >10 >20 

10 Monterings operationer 5 Antal 5 3 

11 Produktens användning 4 ggr/dag >3 >3 
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D. Miljökategorier 
Tabellen nedan visar de termoplasterna som är miljövänligast. Kriterier som det bedöms efter är 
energiförbrukning vid tillverkning, energiinnehåll vid förbränning och förbränningsgaser vid 
fullständig förbränning. I miljökategori 1 placeras de miljövänligaste plasterna [28]. 

 

Kategori Material Energiförbrukning 
vid tillverkning 

MJ/KG 

Energiinnehåll vid 
förbränning 

MJ/KG 

Förbränningsgaser vid 
fullständig förbränning 

2 PA 156 28,7 CO2+H2O+NOX 
2 PC 107 27,8 CO2+H2O 
2 PEEK     CO2+H2O 
1 PEHD 82 42,3 CO2+H+H2O 

2 PET 83,8 31,4 CO2+H2O+rest av 
tungmetall 

2 PMMA     CO2+H2O 
2 POM 115   CO2+H2O 
1 PP 80 43,5 CO2+H2O 
2 PTFE     CO2+H2O+HF 
3 PVC 66,8 17,8 CO2+H2O+HCl 
3 PVDF     CO2+H2O+HF 
2 PFC     CO2+H2O+NOX 
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E. Materialegenskaper, ABS 
Den översta tabellen visar mekaniska, termiska egenskaper och övrig data hos ABS-plast och den 
nedersta tabellen visar hur mycket plasten påverkas av organiska ämnen, lösningsmedel och syror 
[29]. 

 

Mekaniska egenskaper Termiska egenskaper 

Densitet (g/cm³) 1,06 Smälttemperatur Ts (C°) 115 

Draghållfasthet (MPa) 50 Formbeständighetstemp.(C°) 82-104 

Brottöjning (%) 10 Max kortvarig användningstemp. 

(C°) 

100 

E-modul (MPa) 2400 Max långvarig användningstemp. 

(C°) 

85 

Slagseghet (kJ/m²) 79 Specifikt värme (J/gK) 1.2 

Stabilitet efter 1000 tim (MPa) 28 Övrig data 

Töjspänning efter 1000 tim (MPa) 17 Fuktupptagning (%) 0.4 

Friktionskoefficient mot stål, härdat och polerat (MPa) 0.5 Vattenupptagning (%) 0.7 

 

 1 = Utmärkt, 2 = Bra, 3 = Mindre bra, 4 = Oacceptabel, 5 = Mycket dålig, 

Organiska ämnen och lösningsmedel 20° Syror 20° 

 Aceton   4  Cyanvätesyra 2 

Bensin   2 Fluorvätesyra   3 

 Butylalkohol   3  Fosforsyra 2 

 Etylacetat   4  Oljesyra   1 

 Etylalkohol   2 Salpetersyra 65%  4 

Etyldiklorid   4  Saltsyra  2 

Klorbensen   4 Svavelsyra 78%   4 

 Kloroform   4  Ättiksyra 10%   2 

 Metylalkohol   2  Ättiksyra 50%   3 

 Metylenklorid   4  Ättiksyra 75%   4 
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F. Materialegenskaper, PP 
Den översta tabellen visar mekaniska, termiska egenskaper och övrig data hos PP-plast och den 
nedersta tabellen visar hur mycket plasten påverkas av organiska ämnen, lösningsmedel och syror 
[29]. 

 

Mekaniska egenskaper Termiska egenskaper 

Densitet (g/cm³) 0.91 Smälttemperatur Ts (C°) 165 

Draghållfasthet (MPa) 30 Formbeständighetstemp.(C°) 65-105 

Brottöjning (%) >50 Max långvarig användningstemp. 

(C°) 

140 

E-modul (MPa) 1600 Max kortvarig användningstemp. 

(C°) 

90 

Slagseghet (kJ/m²) Ej brott Specifik värme (J/gK) 1.7 

Stabilitet efter 1000 t (MPa) 22 Övrig data 

Töjspänning efter 1000 t (MPa) 4 Fuktupptagning (%) 0.1 

Friktionskoefficient mot stål, härdat och polerat 

(MPa) 

0.3 Vattenupptagning (%) 0.03 

 

1 = Utmärkt, 2 = Bra, 3 = Mindre bra, 4 = Oacceptabel, 5 = Mycket dålig, [12] 

Organiska ämnen och lösningsmedel 20° Syror 20° 

 Aceton   3  Cyanvätesyra 2 

Bensin   4 Fluorvätesyra   1 

 Butylalkohol   1  Fosforsyra 1 

 Etylacetat   2  Oljesyra   2 

 Etylalkohol   1 Salpetersyra 65%  4 

Etyldiklorid   3  Saltsyra 37% 2 

Klorbensen   3 Svavelsyra 78%   2 

 Kloroform   4  Ättiksyra 10%   1 

 Metylalkohol   1  Ättiksyra 50%   1 

 Metylenklorid   4  Ättiksyra 75%   1 
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G. Materialegenskaper, PEHD-500 
Tabellen nedan visar mekaniska, termiska egenskaper, övrig data och motståndsbeständighet mot 
kemikalier hos PEHD-plast [28, 30]. 

 

Mekaniska egenskaper Termiska egenskaper 

Densitet (g/cm³) 0.95 Användningstemp. (C°) -60 till +80 

Draghållfasthet (MPa) 30-35 Värmekonduktivitet (W/m0C) 0.43 

Brottöjning (%) >700 Värmekapacitet (kJ/kg 0C) 2.10 

E-modul (MPa) 1100 Övrig data 

Slagseghet (kJ/m²)  Vattenupptagning (%) <0.01 

Hårdhet (Shore D) 65 Motståndsbeständighet mot kemikalier 

Böjbrottgräns (MPa) 40 Ättiksyra Mycket bra 

Längdutvidnings 

koefficient  10-6 K-1 

200 Alkaliska ämnen Mycket bra 

Friktionskoefficient mot 

stål, härdad och polerad 

(MPa) 

0.25 Oljor och smörjmedel Ganska bra 
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H. Materialegenskaper, Ekologiskt gummi 
Tabellen nedan visar mätvärden för ekologiskt gummi som gäller formsprutade produkter 
[26, 27].  
 
Motståndskraft mot vätskor (Skala: 5 = Utmärkt, 4 = Bra, 3 = Medel, 2 = Dålig, 1 = Mycket dålig) 
Alkohol (Isopropyl) 5 
Anti Freeze (Glykol) 5 
ASTM Ref. bränsle B 1 
Diesel 3 
Bensin 2 
Fotogen 2 
Smörjfett 4 
Hydralolja 4 
Motorolja 4 
Destillerat vatten 5 
Saltvatten 5 
Klorerat vatten 5/4 
 
Jämförelse med TPE-material 
Egenskaper  ReRub  Kraton  TPO  Santoprene 
Hårdhet Shore A  50-90  40-90  60-90  45-90 
Densitet   1,0-1,04  0,9-1,2  0,9-1,1  0,9-1,0 
Brottstyrka psi  500-1.500  400-1.500  500-2.000  400-2.300 
Max förlängning%  200-400  300-900  300-500  300-500 
Rivstyrka psi  100-200  100-200  100-200  100-200 
Nötningsegenskaper  Bra  Dålig  Medel  Bra 
Compression Set % 50-75  50-80  50-80  20-40 
Continous Use Temp C 120  70  100  125 
Kemikalie tålighet  Bra  Dålig  Medel  Utmärkt 
Pris relativt   0,8-0,95  1,2-2,6  1,2-1,8  1,8-2,4 
Tillverkningscykeltid  samma  högre  samma  samma 
 
Jämförelse med vulkat gummi 
Egenskaper  ReRub  SBR     Naturgummi      EPDM       Neoprene 
Återvunnet material      50%+  0  0  0  0 
Hårdhet Shore A      50-90  40-90  40-90  40-90  50-90 
Compression Set at 70 C  Medel  Medel  Medel  Utmärkt  Bra 
Max Temp C      120  80  80  135  120 
Lägsta temp C       -45  -45  -45  -50 -45 
Ozonhärdighet  Utmärkt  Medel  Dålig  Utmärkt  Bra 
Syratålighet  Utmärkt  Bra  Medel  Utmärkt  Bra 
Alkalie tålighet  Utmärkt  Bra  Medel  Utmärkt  Bra 
UV-tålighet   Utmärkt  Bra  Medel  Utmärkt/Bra Bra 
Smörjoljebeständighet  Dålig  Dålig  Dålig  Dålig  Medel 
Typiska mätvärden ReRub 

      ASTM 
   Testmetod  EM-60  EM-70  EM-80  EM-90      EM730     

EM35 
Densitet        D-297  1,01  1,02  1,02  1,02          1,04 
%återanväntgummi  55  55  55  55              70            50 
Hårdhet        D-2240  65  75  85  90              79            35-
40 
Brottgräns MPa:      D-412 4,8  5,9  6,6  10,3           4,6 
Modulus MPa:         D-412 2,8  3,5  4,3  6,6             3,9 
Max.förlängning      D-412  320  300  300  300           200           750 
Rivstyrka, kN/m     D-624  26  31  37  59              --- 
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I. Prislista, Ekologiskt gummi 
Tabellen nedan visar en prislista på ekologiskt gummi. 

 

Produkt Hårdhet (Shore A) Tjocklek (mm) Rullbredd (cm) Pris/m (kr) 

Narvad 75 1.5 140 114 

Bredräfflad 75 4.5 120 195 

Smalräfflad 75 3 120 149 

Djupräfflad 65 9 90 324 

Slät 65 3 250 483 

Sand/slät 65 4.5 122 358 

Kanalräfflad 65 3 90 118 

Flexboard 90 3 80 118 
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J. Kravspecifikation 
Tabellen nedan visar de sammanfattade kundkraven och företagskraven. De bedöms efter 
hur viktiga de är och de minst viktiga kraven blir eliminerade. Dolda krav (!), Kritiskt 

viktiga krav (***), Viktiga krav (**), Inte så viktiga krav (*). 

 

Material 
** Miljövänlig plast 
** Miljövänligt annat material 
** Mjukt eller hårt material 
** Kombination av mjukt och 

hårt material 
 

Användarvänlighet 
*** Flera boxar 
*** Ihopkopplings alternativ 
*** Placering på olika typer av 

ytor 
** Används inne och utanför 

bilen 
*** Polerna syns tydligt 
** Två poler som är bredvid 

varandra kan lätt mätas 
** Bekvämt att hålla i 
* Rätt balans i handen 
! Lätt användning både med 

höger och vänster hand 
** Lätt att koppla på sladdar 
*** Lätt att koppla ihop flera 

boxar 
! Skadar inte användaren 
** Lätt vikt 
*** Smidig 
** Används flera gånger/dag 
** Används även för att hitta 

små fel 
*** Öglan används för flera 

ändamål 
** Får inte kännas för lätt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaring 
** Får plats i verktygslådan 

eller verktygsskåpet 
*** Bättre hållfasthet på kroken 
*** Bra stabilitet på kroken 
*** Kan placeras i olika miljöer 

utan att förstöras 
 
Produktionsvänlighet 

*** Få D-sub-uttag 
** Standarddetaljer 
*** Få detaljer 
** Lätt att tillverka 
*** Billig att tillverka 
** Snabbt att tillverka 
*** Lätt att montera 
*** Snabbt att montera 
*** Materialminskning 
 

Hållbarhet 
*** Stöttålig 
** Skyddas från vätskeskador 
** Skyddar polerna 
 

Form 
** Mindre storlek 
*** Ihopkopplade boxar lätt att 

arbeta med 
** Mindre materialtjocklek 
*** Tilltalande form 
*** Föredrar en lutad yta 
*** Kilarna integrerade i boxen 

(inga lösa delar) 
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K. Brainstorming 
Figuren nedan visar en del av brainstormingen som skissades i början av 
konceptgenereringen. 
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L. Pappersmodeller 
Koncept A    Koncept C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept D
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M. Gyllene snittet 
Det finns ett universellt mått som ögat uppfattar som fint och det beskriver allting som är 
vackert. Det har sina speciella proportioner och formen kallas för gyllene snittet.  

Gyllene snittet – det sköna formatet - genomsyrar de flesta former och strukturer i världen. 
Människan har alltid försökt att matematiskt bestämma det skönaste och mest harmoniska 
förhållandet mellan längd och bredd. Formens proportioner kan beskrivas som en linje 

delad på så sätt att den mindre delen (a) förhåller sig till den större delen (b) som den större 
delen förhåller sig till hela linjen: a:b=b:(a+b). Gyllene snittet bygger på Fibonacci serien 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21…, där summan av de två föregående talen bildar nästa tal och där de sist 

beräknade talen kommer allt närmare det exakta förhållandet. Detta proportionsförhållande 
kommer till användning i arkitektur, skulptur, i design av möbler och andra bruksföremål, i 
formgivning av böcker och tidskrifter och även i bestämning av bildformat. Man kan även 

se det på människokroppen och allt annat i naturen. Gyllene snittet är ett sätt att mäta hur 
vacker(t) någon eller något är. Konstnärer använder sig av närmevärde av 1:1,618 och 0,618 
för att skapa vackra målningar, se figur nedan [31, 32]. 
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N. Concept Screening 
Tabellen nedan visar Concept Screening där koncept A, C och D fick flest poäng. Varje koncept 
poängattes med 0 (lika med referenskoncept), + (bättre än referenskoncept) och – (sämre än 
referens koncept) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncept 

Kriterium A B C D E (referens) 

Lätt vikt + + 0 + 0 

Litet antal komponenter + + + + 0 

Lätt och snabb montering + + + + 0 

God slagstyrka 0 0 + + 0 

Design + - + + 0 

Ergonomisk hållning - - + + 0 

Lätt hantering av flera ihopkopplade boxar 0 - + + 0 

Lätt förvaring - 0 + + 0 

Lätt tillverkning 0 0 - 0 0 

Upphängningsanordning - + + + 0 

Lätt att koppla ihop flera boxar + - + + 0 

Billig tillverkning + + + + 0 

      

Summa + 6 5 10 11 0 

Summa 0 3 3 1 1 12 

Summa - 3 4 1 0 0 

      

Poäng 3 1 9 11 0 

Placering 3 4 2 1 4 

      

Fortsätta? Ja Nej Ja Ja Nej 
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O. Concept Scoring 
Tabellen nedan visar Concept Scoring, en viktbaserad urvalsmetod. Koncept A är 
referenskoncept. Koncept C och D jämförs med referenskonceptet och poängsätts med värden 
1-5, där 5 är klart bättre än referenskonceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncept 

 A (referens) C D 

Kriterium Vikt Mått Poäng Mått Poäng Mått Poäng 

Lätt vikt 1 % 3 0.03 2 0.02 3 0.03 

Litet antal komponenter 20 % 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

Lätt montering 20 % 3 0.6 4 0.8 5 1 

God slagstyrka 10 % 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Design 1 % 3 0.03 4 0.04 5 0.05 

Ergonomisk hållning 10 % 3 0.3 5 0.5 5 0.5 

Lätt hantering av flera ihopkopplade 
boxar 

2 % 3 0.06 5 0.1 5 0.1 

Lätt förvaring 2 % 3 0.06 5 0.1 5 0.1 

Lätt tillverkning 10 % 3 0.3 3 0.3 4 0.4 

Upphängningsanordning 2 % 3 0.06 5 0.1 5 0.1 

Billig tillverkning 20 % 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

Lätt att koppla ihop flera boxar 2 % 3 0.06 5 0.1 5 0.1 

 Totala poäng 3 3.76 4.08 

 Placering 3 2 1 

 Fortsätta? Nej Ja Ja 
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P. CAD-modeller, Koncept C 
Figur nedan visar utformning av koncept C. 
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Q. Formsprutning 
Formsprutningsmetoden används vid tillverkning av plastdetaljer, se figur nedan [10]. 

Steg 1 – Dosering – Medan skruven roterar, matas plastmaterialet in i cylindern. Det smälter där. 

Steg 2 – Formfyllning – Skruven är en kolv som trycker plastsmältan in i formen. 

Steg 3 – Eftertryck, kyltid – Skruven håller trycket en utprovad tid till dess att formens intag 
stelnar. 

Steg 4 – Utstötning – När plastsmältan stelnar, stöts detaljen ut. 
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R. Monteringsförslag, Koncept C 
Figur nedan visar monteringsförslag för koncept C bestående av två plastdetaljer. Kretskortet 
placeras först in i plasthuset. Locket används för att stänga kretskortet in i plasthuset. 
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S. Monteringsförslag, Koncept D 
Figur nedan visar monteringsförslag för koncept C bestående av två plastdelar. Kretskortet 
placeras först in i plasthuset. Locket används för att stänga kretskortet in i plasthuset. 
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T. CAD-modeller, Koncept D 
Figur nedan visar utformning av koncept D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


