
 

 

 

Designstudie CamCoil 

Inkåpning av haspelsystem 

Redesign CamCoil 

Housing for reeling system  

 

Mikael Björkdahl 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design 

Examensarbete (MSGC12), 22,5hp 

Handledare: Lennart Wihk (Karlstads universitet) 

                     Mikael Hallenborg (Camatec Industriteknik AB) 

Examinator: Professor Leo de Vin 

Karlstad, VT13 





_______________________________________________________________________________________________________________ 

Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Sammanfattning 
Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i Innovations-

teknik och design (MSGC12) vid Karlstads universitet. Handledare har varit universitetsadjunkt 

Lennart Wihk och examinator professor Leo de Vin.  

Uppdraget har bestått i att genomföra en designstudie på CamCoil, ett haspelsystem inom 

främst tillverkande industrin. Anledningen till detta är att uppdragsgivaren, Camatec 

Industriteknik AB, vill att produkten ska göras mer konkurrenskraftig och öka chanserna att 

kunna sälja maskinen utanför Sveriges gränser. Målet är att skapa en varumärkessignifikativ 

konceptlösning som är kompatibel med haspelsystemets många olika utföranden. Handledare 

hos uppdragsgivaren har varit Mikael Hallenborg. 

Studien är utförd enligt produktutvecklingsprocessen. Genomförandefasen består av en 

inledande funktionsanalys, intervjuer med kunder och produktspecialister samt en under-

sökning kring maskindirektivet för möjligheten att CE-märka kåpan som säkerhetsdetalj. Även 

studier inom ämnet Kansei Engineering har genomförts, för att undersöka maskinens och slut-

konceptets semantiska korrelationer. 

Resultatet mynnade efter idégenereringen ut i en gedigen konceptbank enligt uppdragsgivarens 

förfrågan. Ett av förslagen vidareutvecklades genom en layoutkonstruktionsfas. Detta koncept 

formades för att passa in på haspelsystemet i olika utföranden. 

Projektet ledde till ett konkluderande koncept som svarar mot problemformuleringen: ”Hur ska 

en kåpa utformas för att berätta om det egna varumärket, samt göra arbetsmiljön säkrare för en 

operatör utan att begränsa haspelsystemets funktioner?”. Slutprodukten är kompatibel med 

olika optionskonfigurationer och utvecklat för att bibehålla en hög underhållsvänlighet. Stort 

fokus lades på att definiera en tydlig produktprofil för att differentiera problemägarens haspel. 
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Abstract 
The project has been carried out as a bachelor thesis in the Innovation and Design Engineering 

Programme at Karlstad University. For this project, Lennart Wihk has been the supervisor and 

Professor Leo de Vin acted as examiner.  

The task has been to conduct a design study on CamCoil, a reeling system for strip steel in the 

manufacturing  industry. The reason for this is that the principal, Camatec Industriteknik AB, 

would like this machine to be made more competitive in the european market. The goal is to 

create a unique and brand specific concept solution compatible with the many different options 

of the reeling system. Mikael Hallenborg acted as supervisor from the client.  

The study has been conducted on the product development process. The implementation phase 

consists of an initial functional analysis, interviews with customers and product specialists, an 

investigation into the Machinery Directive for the opportunity to CE mark the housing as a 

security feature. The concept is also studied on the semantic correlations between CamCoil and 

the housing. 

The result culminated into a solid concept database as the client requested. One of the proposals 

was selected for further development. 

The conclusion of the project resulted in a concept that responds to the question: "How should a 

housing be designed to tell of its brand, and make the work environment safer for an operator 

without limiting the reel systems features? “. This resulted in a saftey feature compatible with 

different configurations of the machine and with a major focus on defining the product profile. 
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1 Inledning 
Projektet har utförts av Mikael Björkdahl, 851209, som examensarbete inom högskole-

ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Kursen 

(MSGC12) omfattar 22,5 hp och genomfördes VT13. Handledare vid universitetet har varit 

Lennart Wihk, och examinator professor Leo de Vin. Projektet utfördes delvis på plats hos 

uppdragsgivaren samt vid Karlstads universitet med omnejd. Rapporten består av fem kapitel 

bestående av återkommande avsnitt genom kapitlen förstudie, genomförande, diskussion (i de 

fall diskussion föreligger) samt slutsats. Data, information eller resultat med sådan karaktär att 

den ej är avgörande för helhetsförståelsen förpassas till bilagsdelen i slutet av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren, Camatec Industriteknik AB, är ett teknikserviceföretag som tillhandahåller 

konsulttjänster inom verkstads- och processindustrin. Till dessa tjänster räknas bland annat 

maskin- och anläggningskonstruktion, projektledning, hållfasthetsberäkning, animering, visual-

isering och teknisk analys. Företaget har utvecklat ett helt nytt haspelsystem, CamCoil, för 

haspling av bland annat bandstål. CamCoil är ett patenterat och högteknologiskt haspelsystem 

med en mycket smart och unik konstruktion. Genom att reducera antalet rörliga delar till ett 

absolut minimum, har Camatec konstruerat ett revolutionerande haspelsystem när det gäller 

driftsäkerhet, prestanda och ekonomi. CamCoil är lätt att använda, underhålla, reparera och 

integrera med befintliga system.  

I dagsläget finns omkring 20 stycken maskiner ute hos kunder runt om i Sverige, men man har 

för avsikt att under nästa år bearbeta marknader utanför landets gränser. Som en del i strategin 

att öka marknadsandelar vill man undersöka om produkten genom en designstudie kan göras 

mer tilltalande och konkurrenskraftig i förhållande till konkurrenters lösningar. Fotografierna i 

figur 1.1 är två exempel på anläggningar i drift. 

Figur 1.1. Två exempel på maskiner i drift och dess kontextuella miljö. 



Inledning 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

1.2 Problemformulering  
”Hur ska en kåpa utformas för att berätta om det egna varumärket, samt göra arbetsmiljön 

säkrare för en operatör utan att begränsa haspelsystemets funktioner?” 

1.3 Syfte  
Syftet med denna designstudie är att skapa mervärde till maskinen. Inkåpningen ska innebära 

konkurrensfördelar jämtemot andra aktörer på marknaden samt skapa en tydlig produktprofil 

som andas Camatec.  

1.4 Mål 
Målet är att skapa ett lösningsförslag som differentierar uppdragsgivarens haspelsystem och 

skapar konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Konkurrensaspekter i detta 

hänseende innefattar personsäkerhet, kostnadseffektivitet, särprägel, underhållsvänlighet och 

andra arbetsmiljörelaterade frågor. Vidare skall lösningsförslaget utformas för att vara 

kompatibelt genom hela produktserien med såväl på- och avhasplar som matarverk. Tanken är 

att skapa ett formspråk som även kan användas till Camatecs övriga maskiner. Produktens höga 

kvalité och stora optionsflexibilitet kräver en lösning av samma karaktär. Eftersom produkten är 

modul-baserad och under ständig utveckling är målet att konstruera en inkåpning som kan vara 

kompatibel med flera olika optionskonfigurationer. Uppdragsgivaren efterfrågar därmed ett par 

lösningar i olika utföranden då kundernas behov ser mycket olika ut i förhållande till varandra.  

Målsättningen har även varit att leverera ett antal konceptförslag som kan fungera som 

idédatabas då en ny modulkonstruktion kan innebära att kåpan senare måste modifieras. 

Koncepten skall vara enhetligt uppställda för att lätt kunna jämföra dem mot varandra.   

Slutresultatet redovisas vid utställning på Karlstads universitet den 29 maj 2013 och dokument-

eras i en slutrapport.  

Målsättningen konkluderas: 

 En högkvalitativ, varumärkessignifikativ konceptlösning som inte försvårar underhåll.

 Lösning applicerbar på såväl på- som avhasplar.

 Sträva efter att vara kompatibelt med EU-direktiv.

 En utförligt beskriven idédatabas med konceptförslag till senare konstruktioner.

 Lösning kompatibel med flera olika optionskonfigurationer.

 Redovisa arbetet i utställning och slutrapport.

1.5 Avgränsning 
Maskinen är under ständig förändring och denna studie skall fokusera på inkåpning av 

maskinens nuvarande utseende och befintliga optioner.  

 Kåpan ska skydda operatörer mot rörliga delar bakom haspelhuvudet.

 Lösningsförslaget granskas kritiskt inför uppdragsgivarens fortsatta arbete att själva CE-

märka tänkt lösningsförslag.
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2 Genomförande 
Projektet genomfördes enligt metoder ur Johannesson et al. (2004) och följer i stort det projekt-

flöde som beskrivs i Eriksson & Lilliesköld (2004). Vid grindar och milstolpar som beskrivs i 

projektplaneringen har avstämningsmöten med handledare hållits för att säkerställa att 

projektets progress är i linje med uppdragsgivarens önskemål.  

2.1 Projektplanering 
Ett uppstartsmöte på Camatec förde projektet naturligt in i projektplaneringsfasen. I mötet 

introducerades handledare och andra nyckelpersoner följt av en fördjupad instruktion i 

uppgiftens problematik och riktlinjer. Uppstarten mynnade ut i utformningen av ett antal 

styrdokument som kom att utgöra embryot och sedermera riktlinjer genom projektet. 

Styrdokumenten samlas och sorteras in i projektplanen som följer principer ur Eriksson & 

Lilliesköld (2004) och innefattar definitioner av projektets bakgrund, problemformulering, syfte, 

målsättning, avgränsningar, organisationsmodell, projektmodell, dokumentationsrutiner samt 

resursplanering. De individuella styrdokumenten har sin utgångspunkt i bestämmelser för 

lärandemålen och deadlines (tabell 2.1) som erhölls i examensarbetets kurs PM.  

Tabell 2.1. Schema över uppdragsgivarens, respektive skolans datum för deadlines och avstämningar 

Projektmodellen som illustreras i figur 2.1 återfinnes utförligt beskriven i projektplans-

dokumentet.  

Figur 2.1. Illustration av projektmodellen och hur denna är planerad efter produktutvecklingsprocessen. 

Styrdokumenten beskrivs; FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), är den riskbedömnings-

modell som använts och hämtades ur Jacobsson (2013). Den tänkta arbetsgången ställdes upp 

och uppdragsanpassades för genomförandet enligt produktutvecklingsprocessen beskriven i 

Johannesson et al. (2004). För att upprätta ett tidsschema bröts den tänkta arbetsgången ned i 

Projekt-
planering 

Förstudie 
Produkt-

specificering 
Koncept-

generering 
Konceptval 

Layout-
konstruktion 
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hanterbara arbetspaket enligt metoden för nedbrytningsplanering (Eriksson & Lilliesköld, 

2004), vilka redovisas i WBS- dokumentet. Dokumentet visar hur projektet är uppdelat i fyra 

faser, vilket gjort det naturligt att besluta om när avstämningar med uppdragsgivaren kan vara 

lämpliga (dessa grindar återges med röda markeringar kring arbetspaketen). Med denna 

information kunde därmed ett planeringsdokument på högre detaljnivå byggas. Gantt-schemat 

(Eriksson & Lilliesköld, 2004) gav en bra översikt över projektets samtliga faser med tids-

enheter på dags-, och veckoplaneringsnivå. 

2.2 Förstudie 
Förstudien baserades på underlaget utifrån syfte och målsättning som finns beskrivet i projekt-

planen. Med dessa som grund gjordes bedömningen att förstudien behövde bestå i fördjupning 

av främst maskinen i sin helhet med optioner, men även maskindirektivet, semantisk analys av 

maskinen för en senare fördjupning i ämnet Kansei Engineering kring kåpans utformning i 

förhållande till haspelsystemets semantik. Vidare gjordes en fördjupning i vad som är önskvärt i 

en modern fabriksmiljö samt en varumärkesstudie och genomgång av uppdragsgivarens 

grafiska profilmanual. Detta för att göra en riktig bedömning vid formbestämning av kåpa och 

eventuell redesign av optioner för att skapa den varumärkesidentifikationen Camatec efter-

strävade i produkten. Ett studiebesök hos en av nämnda kunder genomfördes för att se 

maskinen i sin tänkta kontext.  

2.2.1 Funktionsanalys CamCoil 

För att skapa en tydligare bild om haspelsystemets uppbyggnad och funktion gjordes grund-

läggande litteraturstudier i inledningsfasen. Dels genom studier av tidigare rapporter och 

konstruktionsarbeten (Olsson, 2010; Blomberg & Stöllman, 2008; Bengtsson, 2010; Algesten & 

Svedberg, 2012) som genomförts på CamCoil, men även genom att studera bilder och filmer på 

anläggningar i drift. Det finns även en fullt funktionsduglig prototyp på Camatecs huvudkontor i 

Karlstad som givit ytterligare förståelse vid funktionsanalysen. Med anledning av denna studies 

karaktär och uppdragsgivarens önskemål om stor flexibilitet i lösningsförslaget prövades även 

CAD-modeller med samtliga optioner för att definiera fysisk rörelsefrihet kring maskinen. 

Maskinens huvudfunktion beskrivs och optionernas individuella rörelsefrihet presenteras. 

2.2.2 Intervjuer 

För att designstudien ska generera i en välriktad och precis lösning i förhållande till kundens 

önskemål och uppdragsgivarens riktlinjer genomfördes intervjuer. Dessa genomfördes med 

uppdragsgivarens VD, produktchef för CamCoil samt två av Camatecs kunder med installerade 

haspelsystem. Frågorna utformades utifrån projektets målsättning och syfte. Intervjumaterialet 

kopplades även till varumärkesstudien i det avseendet att personal på Camatec och kunder 

tillfrågades om hur de vill att företaget ska uppfattas respektive hur detsamma uppfattas i 

dagsläget.  

2.2.3 Semantisk analys 

Metoden i detta avsnitt är en analysmetod baserad på Monö (1997) och utgör en typ av index-

ering som beskriver relationen mellan produkten och hur man som användare förhåller sig till 

den. Genom att definiera maskinens semantiska gestalt underlättas formbestämningsarbetet av 

kåpan och även arbetet med att synkronisera förväntningar eller önskemål tillsammans med 
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uppdragsgivaren. Teorin innefattar bedömningsaspekterna: ”Uttrycker”, ”Uppmanar” samt 

”Identifierar”. Genom att identifiera exempelvis vad det är som gör att maskinen ser robust ut, 

kan uttrycket översättas till kåpa eller andra detaljer för att få ett genomgående formspråk. 

2.2.4 Modern fabriksmiljö 

För att tydliggöra riktlinjer som kunde komma att spela roll i designstudien och förbättra 

maskinen beskrevs attribut och vad som önskas i moderna fabriksmiljöer. Detta gjordes genom 

litteraturstudier (Bergman & Klevsjö, 2001), intervjuer med kunder samt i samtal med 

uppdragsgivaren. 

2.2.5 Varumärkesstudie 

Som en del av förstudien och strävan efter att ge maskinen en varumärkessignifikans studerades 

uppdragsgivarens grafiska profilmanual samt artiklar och uppsatser i ämnet (Branson, 2011; 

Hannerfors, 2011). Även en del av intervjumaterialet (avsnitt 3.2.2) har varit en viktig källa till 

att förstå hur CamCoil upplevs både från kund och innovatörens sida.  

2.2.6 Maskindirektivet 

Studierna i maskindirektivet blev ett verktyg som senare användes som stöd för val i senare 

layoutkonstruktion. De koncept och lösningsförslag som togs fram under projektet granskades 

kritiskt i förhållande till maskindirektivet (SIS, 2006:42) som en förberedande grund åt upp-

dragsgivaren i arbetet med CE-märkning av tänkt lösningsförslag.  

2.2.7 Kansei Engineering

”Kansei Engineering är en metod för att översätta känslor och intryck i produktparametrar. 

Metoden uppfanns under 1970-talet av professor Nagamachi vid Kure University, numera 

Hiroshima International University” (Hallberg, 2012). Metoden utgår ifrån statistiska bearbet-

ningar av kundens uttalande om hur de upplever produkter (Bergman & Klevsjö, 2001). Detta är 

studien som bland annat exemplifierar varför vi väljer en typ av produkt över en annan, trots att 

de kan ha teknisk ekvivalens.  

Med hjälp av bland annat den semantiska analysen (avsnitt 3.2.3) samt intervjumaterialet 

(avsnitt 3.2.2), kvantifierades användares intryck av produkten och ”mätte” känslor kopplade till 

produktegenskaper i densamma (Hallberg, 2012). Metoden Semantisk miljöbeskrivning (SMB) 

följer teorier ur Schütte (2002). Metoden användes för att tydliggöra vad som kan göras med 

uttrycket för att skapa önskvärda konkurrensfördelar. 

2.3 Produktspecificering 
För att på ett tydligt sätt sammanställa uppdragsgivarens önskemål och krav påbörjades arbetet 

mot en kravspecifikation. Kravspecifikationen skapades för att synkronisera uppdragsgivarens 

förväntningar med arbetsgången och det förväntade resultatet. I korthet kunde arbetet mot 

upprätandet kravspecifikationen beskrivas genom att ställa ett antal frågor:  

 Vad önskar uppdragsgivaren för typ av resultat?

 Vad finns det för begränsningar och möjligheter med produkten som den ser ut idag?

 Kan en konkurrentanalys bidra med viktiga detaljer, vilka?

 Är produktens alla livscykelfaser intäckta?
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Förstudiematerialet summerades för eventuella begränsningar och möjligheter. En kriterie-

matris enligt Olsson beskriven i Johannesson et al. (2004) ställdes upp inför produkt-

specifikationen. Denna var till för att på ett systematiskt sätt täcka produktens alla livs-

cykelfaser och på ett konsekvent sätt samla in information samt definiera kriterier som kunde 

användas som utgångspunkt till kravspecifikationen. Fler än ett kriterium kunde födas ur varje 

produktaspekt och dessa fördes ned i en tabell som sedan kom att översättas till en lista av krav 

och en viktad skala av önskemål. Kravspecifikationen stämdes av med uppdragsgivare för att 

säkerställa att kundens förväntningar är korrekt uppfattade.  

2.4 Konceptgenerering  
Workshops genomfördes för att skapa en idébank. Idégenereringen skedde i tre omgångar och 

med olika medverkande för att få en så bred inspirationsbas som möjligt att arbeta med. 

Problemformuleringen förenklades och anpassades till de olika testgrupperna beroende på 

deltagarnas varierande befintliga kännedom om CamCoil.  

2.4.1 Idégenerering med studenter 

En ordassociationsövning beskriven i Johansson (2005) inledde workshopen med sju deltagare. 

Denna följdes av en uppvärmningssession att skissa siluetter av ord upplästa av övningsledaren. 

Anledningen till att skissa just siluetter var att förbereda deltagarna på att teckna och tänka 

nytänkande formspråk i den följande övningen snarare än att generera tekniska lösningar. 

Siluettskissandet började på en trivial nivå för att sedan avanceras till att skissa siluetter av 

homomorfer. Detta utan att informera deltagarna om att orden kunde ha dubbel eller flera 

betydelser. Anledningen till detta var att inte styra alla deltagarna in i ett av övningsledaren 

givet formspråk. Övningen var tänkt att locka den medverkande till att välja en alternativ form, 

som ett sätt att belöna ett friare tänkande. 

Vid den skarpa idégenereringen briefades deltagarna i problemformuleringen och ett stort antal 

A3-papper med renderingar av CamCoil ur olika vinklar och perspektiv delades ut på bordet. 

Detta för att snabbt kunna sätta in medverkande i maskinens tekniska funktion. Genereringen 

genomfördes enligt metoder beskrivna i Michanek & Breiler (2007). Verktyget Hjärnpoolen är 

bland annat bra för att skapa helt nya idéer, vidareutveckla befintliga idéer samt skapa konkreta 

idéer. Detta verktyg modifierades för att ge inspiration och oväntade resultat i formgivning av 

kåpans geometri och tekniska funktion. Deltagarna ombads rita (genomförbara och omöjliga) 

inkåpningar direkt på utskrifterna för att samla och föra ner alla tankar på papper. Dessa idéer 

utvecklades senare genom att itterera övningen med adderad funktionalitet. Avlägsnande av 

kåpa, hur man kan göra detta verktygslöst, hur man kan minimera kåpan till fördel för 

tillverkningsekonomiska aspekter, materialbrainstorming, geometri- och "formspråks-

brainstorm" kring maskinen, hur kåpan kan anpassas till företagets grafiska profilmanual eller 

vad som kan vara unikt i fabriksmiljö etc. 

2.4.2 Idégenerering med personal från Camatec 

Samma typ av övning som beskrivs i föregående avsnitt genomfördes med personal hos 

uppdragsgivaren. Genereringen skedde under tidspress och avgränsades därför till geometri, 

teknisk funktion, samt hur kåpan kan kostnadseffektiviseras på olika sätt, såsom att göra den 

lättare eller mer tillverkningsvänlig. De medverkande fick starta med samma skissuppgift som 
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studenterna för att öppna sinnet. Därefter genomfördes samma typ av idégenereringsmetod. 

Skillnaden var att personalen på Camatec fick ägna mer tid åt den tekniska lösningen samt att 

försöka göra denna mer kostnadseffektiv ur tillverkningssynpunkterna. Dessutom genomfördes 

ett experiment som gick ut på att övningsledaren försåg de medverkande med bilder på CamCoil 

i olika utföranden. Vissa med runda optioner, andra med endast de kantiga och rektangulära 

formerna. Detta för att testa om deltagaren skulle påverkas av vad som redan fanns på bilden 

och skissa en kåpa med samma typ av formspråk över denna.  

Fem personer deltog i övningen. 

2.4.3 Morfologisk analys 

Med anledning av det sista experimentet i idégenereringssessionen med Camatecs personal som 

en morfologisk analys genomfördes. Denna metod kan anses mer lösningsneutral för att inte 

påverka deltagaren att inspireras av maskinens egna formspråk. Metoden hämtades ur 

Johannesson et al. (2004) och var ett bra hjälpmedel i problemlösandet då den även minskar 

risken att förbise något alternativ i lösningsprocessen. Nya lösningskombinationer prövades 

genom ett antal förvalda attribut, såsom kåpans geometri, hur denna ska avlägsnas vid under-

håll, lämpligt material och hur kåpan kan göras billigare. En tabell (3.4.3) ställdes upp med 

förslag över hur man kunde uppfylla kravspecifikationens efterfrågade attribut eller olika sätt 

att lösa delfunktionerna. Därefter drogs linjer mellan dem för att slutligen vaska fram en mängd 

nya förslag. På detta sätt kringgicks den undermedvetna påverkan av de befintliga optionernas 

utformning till fördel för fritt tänkande kring kåpans form i förhållande till funktion. 

2.4.4 Konkretisering av koncept 

Efter att koncepten visualiserats och förädlas (program som använts: Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop samt ProEngineer WF5), gavs koncepten en närmre beskrivning och fördes ned i en 

idédatabas enligt metoden ALoU. Advantages, Limitations (overcome) samt Uniqueness. Dessa 

översattes Fördelar, Nackdelar (lösning) samt Unikitet. I intervju med Professor Per Kristensson 

vid Karlstads universitet, Centrum för Tjänsteforskning (CTF), berättade Kristensson1 att detta 

var en bra metod för att vidga tankesättet och likställa koncept, som i detta fall kunde vara bra 

för att skapa en jämförbar idédatabas. Kristensson berättade emellertid att denna teknik 

grundar sig en tidigare metod med namnet PMI (Plus, Minus, Intereseting) vilket är en metod för 

latteralt tänkande utvecklad av Edward De Bono.  

Databasen matchades med uppdragsgivarens önskemål genom att addera ett attribut bland 

dessa kolumner; material. Nedan visas mallen (tabell 2.2) för hur koncept presenteras i idé-

databasen. Dokumenterade nackdelar följs av en parantes med förslag om lösning. 

Tabell 2.2. Mall för hur koncept presenteras i idédatabasen enligt metoden ALoU 

Beskrivning 

Fördelar 

Nackdelar 

Unikitet 

Material 

Bild på konceptet 

1 Professor Per Kristensson, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet, intervju 2013-05-18 



Genomförande 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

15 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

2.5 Konceptval 
I följande avsnitt beskrivs ett antal prövningar koncepten genomgick för att bestämma vilket av 

dem som levde upp till kravspecifikationen bäst. Innan det slutgiltiga konceptvalet gjordes en 

avstämning med uppdragsgivaren för återkoppling till kravspecifikationen.  

2.5.1 Elimineringsmatris 

Koncepten gallrades i första omgången genom en elimineringsmatris beskriven i Johannesson et 

al. (2004). Koncepten ställdes upp och bedömdes systematiskt enligt kategorier hämtade ur 

kravspecifikationen och i detta fall även problemformuleringen. Metoden är bra för att eliminera 

otänkbara koncept, men friar hellre än att fälla när det kommer till lösningar som kräver en 

närmre förklaring. Dessa undantag får i matrisen betyget ”?”. Koncept med betyget ”+” god-

kändes och gick vidare till nästa gallring medan koncept med ”-” eliminerades från möjligheten 

att bli en tänkbar lösning i projektet (Johannesson et al. 2004).  

I stället för att göra en viktbestämningsmatris som nästa steg hölls ett möte med uppdrags-

givaren för att få återkoppling i vilka kriterier de själva ansåg viktigast. Detta var ett sätt att 

möta kundens önskemål på ett så bra sätt som möjligt. 

2.5.2 Kriterieviktsmatris 

Med uppdragsgivarens viktningskoeffecienter för krav och önskemål ur kravspecifikationen 

upprättades en kriterieviktsmatris (Johannesson et al. 2004). Koncepten bedömdes subjektivt 

efter uppfyllandegrad.  

Skalorna är relativa då hög uppfyllandegrad av ett krav bedömdes mycket mer värt än samma 

uppfyllandegrad av ett önskemål. Kraven tilldelades viktningsfaktorer efter bedömningen att 

konceptets tänkta konstruktion kan leva upp till kraven efter större eller mindre åtgärder. 

Uppfyllandegrad av önskemål sattes därför till en skala mellan ett till fem, medan detsamma för 

krav ges viktningskoeffecienten tio. 

Krav och önskemål som ej påverkat koncepten eller ej gick att bedöma tillräckligt noggrant 

innan layoutkonstruktion slopades ur kriterieviktsmatrisen. Exempel på dessa var huruvida 

konceptet är tillverkningsbart oavsett av- eller påhaspling, formspråksharmonisering, ingen 

användning av miljöfarliga material, eller korrosionsbeständigheten osv. 

2.5.3 Slutgiltigt konceptval  

Ett möte med uppdragsgivaren hölls där resultatet presenterades, och diskuterades med hand-

ledare i de fall där koncepten behövde kompletteras. De bästa detaljerna från koncept med höga 

betyg kombinerades och ett underlag till 3D modelleringen växte därmed fram. 
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2.6 Layoutkonstruktion 
Kåpan modellerades (med ProEngineer WF5) i utgångsläget med funktionsduglighet som fokus. 

Minsta möjliga materialåtgång för full funktion gav måttsättningen. Denna utvecklades sedan i 

formspråket och detaljkonstruktion med hänsyn till vissa bestämmelser ur maskindirektivet. 

Den semantiska analysen, reflektioner från intervjuer, varumärkesstudien och avsnittet om 

modern fabriksmiljö användes till utformning av kåpan för att bygga det uttryck uppdrags-

givaren efterfrågat i ett försök att göra denna varumärkessignifikativ.  

För att mäta hur layouten mötte den semantiska analysen gjordes en enkätundersökning där tio 

personer bedömde och jämförde ord som beskrev egenskaper hos både maskinen och inkåp-

ningen. Tillvägagångssättet baserades på metoder om semantiska beskrivningar från Schütte 

(2002). Syftet var att bedöma hur väl kåpans semantik stämde in med maskinens.  

Bildera som jämfördes visas i figur 2.2. 

Figur 2.2. Bilderna som jämfördes av respondenterna. 
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3 Resultat 
I följande kapittel presenteras resultaten som lett fram till inkåpningens slutgiltiga utformning.  

3.1 Projektplanering 
Projektplaneringen resulterade i en traditionell projektmodell och upprättandet av nödvändiga 

styrdokument (se bilaga I: projektplan). Dessa gav tydliga riktlinjer och definierade vissa av-

gränsningar i projektet. Den använda riskanalysmetoden FMEA (bilaga XI: riskanalys FMEA) är 

en överskådlig, om än subjektiv, riskbedömningsmetod. Med denna metod var det lätt att lista 

många av de självklara riskerna, medan det kan vara svårare att finna risker i projektfaser som 

inte helt definieras i Gantt-scheman eller arbetspaket. En av de största riskerna som visas i 

dokumentet; att inte kunna leverera ett tydligt resultat med anledning av en otydlig problem-

formulering, blev en viktig påminnelse att lägga stort fokus vid ”rätt” problemformulering vilket 

har varit avgörande för slutresultatet. WBS-schemat (bilaga II: WBS-schema) gav en tydlig första 

översikt över projektet och vilka ingående moment som skulle komma att krävas. Denna 

resulterade i Gantt-schemat (bilaga III: Gantt-schema) som gav klara riktlinjer för tidsramarna i 

projektet.  

3.2 Förstudie 
Förstudiens omfattning, och fördjupningar i olika ämnen har bidragit till en bredare förståelse 

av haspelsystemet och den immanenta problematiken med inkåpning av detta. Resultatet av för-

studien beskrivs individuellt i avsnitten nedan.  

3.2.1 Funktionsanalys CamCoil 

CamCoil är en smart sammansättning av 

tekniska lösningar för att kunna haspla band-

stål eller annan råvara dragande genom en 

varierande förädlingsprocess beroende av 

kundens egna behov. Haspelsystemet är pla-

cerat i början och slutet av denna processkedja 

vars funktion är att flytta bandcoilen från den 

ena till den andra sidan. Maskinens upp-

byggnad tillåter stor variation på bland annat 

råvarans kvaliteter och processens hastighet. I 

dagsläget används CamCoil i hastigheter mellan 

0- 500 m/min. Haspelhuvudet klarar en last på 

omkring sju ton (men med möjligheten att öka 

med olika applikationer) och med en bandståls-

bredd på upp till 500 mm. 

Haspelsystemet finns i ett grundutförande men är modulbaserad vilket innebär att kunden kan 

beställa varierande utföranden beroende på önskad funktion utan att maskinen måste anpassas 

eller ritas om vid varje beställning. Figur 3.1 illustrerar maskinen i sitt grundutförande med 

systemets mest centrala detaljer monterat på ett modulbaserat stativ. Den sammansättning av 

grundläggande komponenter exklusive stativ illustreras i figur 3.2. Denna visar haspelhuvudet, 

en långhålsborrad axel, två lager med tillhörande lagerhus samt en hydraulsvivel. 

Figur 3.1. CamCoil i sitt grundutförande inklusive 
motor, monterat på stativ. 
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Figur 3.2. Maskinens grundkomponenter; haspelhuvud, två lager med tillhörande lagerhus, hydraulsvivel 
samt en långhålsborrad axel. 

Patentets mest vitala funktion ligger i haspelhuvudet, figur 3.3 samt 3.4. Detta utgörs av den 

kollaps- och expanderabara manteln, två hydraulcylindrar, två nav, cylinderaxel samt två öron. 

På insidan av manteln finns även ett bandnyp som ej illustreras i denna bild, men beskrivs 

närmre under avsnittet optionsbeskrivningar (se bilaga IV: optionsbeskrivningar). CamCoil är 

mycket praktisk då av- och påhaspling kan göras med samma maskin. Haspelhuvudet med 

ingående komponenter roterar kring sin egen axel och ansågs därför ej behöva innebära en 

begränsning för inkåpnings skull. Samtliga av maskinens befintliga optioner beskrivs i nämnd 

bilaga med en förklaring till de enskilda detaljernas rörelsefrihet och med denna begränsande 

faktor med hänsyn till tänkt inkåpning.  

 

 

Figur 3.4. Haspelhuvud med ingående komponenter. 
Hydraulcylindrarna (rödmarkerade) expanderar och 
kollapsaseras vid av- respektive påhaspling.  

Figur 3.3. Haspelsystemet med 
indikerat haspelhuvud. 
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Analysen resulterade i viktig förståelse kring begränsningar i rörelsefriheten kring maskinen. 

Det stora och föränderliga antalet optioner och dess individuella rörelser beskrivs i bilaga IV: 

optionsbeskrivningar samt summerades i tabell 3.1 för att användas vid senare layout-

konstruktion. Uppdragsgivaren bedömde att bandpåläggare samt latteralförskjutningsbord ej 

behövde inkluderas i slutmaterialet då dessa aldrig sålts. 

Tabell 3.1. Förteckning över de individuella optionernas rörelsefrihet kring maskinen 

Detalj Rörelse Eventuell begränsning för kåpa 

Haspelhuvud Rotation kring egen axel. Nej. 
Långhålsborrad 
axel 

Rotation kring egen axel. Nej. 

Passivt 
bromssystem 

Rotation kring egen axel. Ja, bromsskivans diameter kan begränsa 
en inkåpning med låg takhöjd. 

Avskjutare Latteral rörelse över haspelhuvud. 
Guidesystemet kräver utrymme i 
motsatt ände från haspelhuvudet 
sätt. 

Ja, guidesystemet löper genom lager som 
är högt placerade på I-balkar över 
modulbenen. Längden på dessa kan även 
behöva räknas till yttermått vid 
maskinens baksida. Avskjutarplattan rör 
sig över haspelhuvudet. 

Tillhållararm Fast montage. Monteras på modulbenen, kåpan får ej 
täcka svetsplattor. 

Modulben Fast montage. Endast yttermått begränsar inkåpning. 
Fästpunkter måste hållas fria/öppna från 
inkåpning. 

Haspel för mellan-
läggspapper 

Fast montage. Monteras på modulbenen, kåpan får ej 
täcka svetsplattor. 

Motoralternativ Olika motorer kräver olika typer av 
montage. Större motorer monteras 
uppåt eller liggandes bredvid 
maskinen och mindre motorer kan 
monteras nedåt eller under 
maskinen. 

Ja. Större maskiner kommer att kräva ett 
hål i kåpans tak eller utbyggnad av detta. 

3.2.2 Intervjuer 

Från Camatecs sida vill man att CamCoil ska vara en enkel produktionslösning som underlättar 

kundens arbete med sina coils. Frågorna om positionering och vilka ledord man vill identifieras 

med kan summers med enkelhet och servicevänlighet. Maskinen beskrivs i dagsläget med 

attribut som enkelhet, kostnadseffektiv, driftsäker, underhållsvänlig och smart. Vidare upp-

skattar man att produkten numer är modulbaserad, men man upplever att en inkåpning hade 

gjort mycket för maskinen och dess helhetsintryck. 

Det fullständiga resultatet av intervjuerna summerades i den senare delen av bilaga V: intervju-

material. Detta gjordes enskilt från två kunders-, samt från två respondenter av uppdrags-

givarens egna sidor. 

3.2.3 Semantisk analys 

Analysen ställdes upp på tabellform (tabell 3.2) följt av ett stycke med förbättringsalternativ 

efter semantisk analys (fullständig beskrivning i bilaga VI: semantisk analys). Konklusionen av 

detta avsnitt var att formspråket borde vara genomgående för hela haspelsystemet inklusive 

optioner för att bygga en varumärkesidentitet i maskinens olika uttryck. Dessa förslag ska vidare 

appliceras, i möjligaste mån, på kommande optioner eller förändringar av produkten.  
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Tabell 3.2. Semantisk analys som beskriver produktens egenskaper för att senare kunna överföra samma 
semantik till inkåpningen 

Uttrycker (egenskaper) På vilket sätt 

Kvalité Robust dimensionering 
Enkelhet Få rörliga delar 
Industriarbete Tungt mekanisk 
Kraftig Grov axel med lager 
Tung Kraftiga stativ 
Tryck Hydraulcylindrar som elastiskt deformerar stålmantel 
Robusthet Rejäla dimensioner i alla komponenter 
Enkelhet Ingenting döljs, enkel användning 
Kraftig Grova bultar  
Driftsäkerhet Få rörliga delar 
Ung I förhållande till andra haspelsystem 
Livsfara Roterande delar, inga säkerhetsdetaljer, inget nödstopp 

Uppmanar (till handling) På vilket sätt 

Tillverkning Typisk industriapplikation 
Varsamhet Oskärmad roterande industrimaskin 
Rotera Stor rörlig komponent (haspelhuvud) 
Förstå Ingenting döljs, enkelt att besiktiga 

Identifierar På vilket sätt 

Kvalité Bastant dimensionering 
Industri Ingen fokus alls på formspråk, endast funktion 

3.2.4 Modern fabriksmiljö 

Avsnittet resulterade utifrån litteraturstudier i ett antal lärdomar som skall tillämpas i möjlig-

aste mån vid layoutkonstruktionsfasen. 

Lean är ett centralt begrepp i moderna fabriker och går i stora drag ut på att skapa högre värde 

för mindre arbete (Bergman & Klevsjö, 2001). Med principer som Sex Sigma, Kaizen, Kanban, 

totalkvalitet med flera går man mot att optimera produktionseffektivitet, standardisera arbets-

sätt, och sträva efter ständiga förbättringar (Bergman & Klevsjö, 2001). Kvalitetsstyrning, 

kundcentrering, resurssnålhet och exakthet är nyckelord med attribut som kan eftersträvas vid 

utformningen av kåpan. 

Tydliga paralleller kan dras till strävan att underhålla maskiner och verktyg noggrant vilket gör 

det lättare att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadium. Att använda ljusa färger dels för 

rengöring, samt för att lätt kunna se om något är skadat, slitet eller inte fungerar som det ska är 

viktiga faktorer i utformningen av kåpan. Taket skulle med fördel kunna utformas för att vara 

svårt att lägga verktyg eller andra föremål på. 

3.2.5 Varumärkesstudie 

Uppdragsgivarens grafiska profilmanual (bilaga X: grafisk profilmanual) och artikelstudier 

(Branson, 2011; Hannerfors, 2011) i ämnet varumärkesidentitet utgjorde en viktig grund för val 

av formspråk och normalisering av produktens optioner.  

Intervjumaterialet i avsnitt 3.2.2 (för intervjufrågor se bilaga V: intervjumateria) var en viktig 

källa eftersom den handlar om de faktiska brukarna och deras upplevelse kring maskinen vilket 

direkt kan anknytas till hur varumärket upplevs. Resultatets sammanfattning var att CamCoil 
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har en stor fördel rent ekonomiskt i utgångspunkten. Maskinen är konstruerad för att vara en 

enkel produktionslösning vilket även gör den väldigt underhållsvänlig. Varumärket CamCoil har 

genomgått en redesign för att kunna fyllas med ytterligare egenskaper som Camatec vill för-

medla till marknaden. Däremot är man dålig på att kommunicera varumärket CamCoil idag. 

Detta görs främst genom att bearbeta de företag man fått leverera till och rekommendationer 

från dessa. En kortare lista med metoder för hur mindre företag kan gå tillväga för att stärka sin 

varumärkesidentitet finns i bilaga VII: varumärkesstudie.  

3.2.6 Maskindirektivet 

Med hög kvalité menas bland annat att produkten ska kunna leva upp till CE-märkningen. 

Maskindirektivet (SIS, 2006:42) omfattar produkter under bland annat tillämpningsområdena; 

Maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter och ”delvis fullbordade maskiner”. 

CamCoil är idag CE-märkt av typen klass 2B, vilket från 29’e december 2009 innebär att det är 

en maskin som definieras som den sistnämnda kategorin, ”delvis fullbordad maskin”. 

Inkåpningen lyder under avsnittet för säkerhetskomponenter.  

För att kunna leva upp till maskindirektivet följer ett utdrag ur maskindirektivet, över 

exempel på åtgärder som konstruerades till lösningen: 

 Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, skall maskinens tillgängliga

delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som kan

orsaka skada.

 Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas av rörliga

transmissionsdelar skall

— vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.12, eller 

— vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.23. Förreglande 

öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att tillträde till delarna 

kommer att behövas ofta. 

 Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet till de rörliga delar som är absolut

nödvändiga för arbetet skall

— kunna ställas in manuellt eller automatiskt, beroende på arbetets art, 

— lätt kunna ställas in utan verktyg. (SIS, 2006:42) 

I bilaga XII: maskindirektivet summeras alla avsnitt, och de klausuler som avser säkerhets-
komponenter och utformningen av dessa.  

3.2.7 Kansei Engineering 

Studien om semantisk miljöbeskrivning (SMB) resulterade i en metod som lämpligast användes i 

layoutkonstruktionsfasen. Denna visar ett spindelnätsdiagram som beskriver hur uttrycket i 

maskinen korrelerar med kåpans. 

2 Se bilaga XII: maskindirektivet 
3 Ibid 
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3.3 Produktspecificering 
Kriteriematrisen översattes till en konkret kravspecifikation med resultat från frågor som ställts 

upp. Kraven listas nedan:  

 Skydda operatören mot risker som orsakas av rörliga delar bakom haspelhuvudet.

 Leva upp till CE-märkning.

 Lösningen får ej innebära fara för brukare.

 Kåpa får ej orsaka skada på maskinen.

 Lösning applicerbar oavsett optionskonfiguration.

 Lösning applicerbar oavsett av- eller påhaspling.

 Lösningen får ej innebära försämrad arbetssituation.

 Hålla en lika hög livslängd som maskin.

 Kåpa skall ej begränsa åtkomst i maskinen vid underhåll.

För fullständig kravspecifikation, se bilaga VIII: kravspecifikation. 

3.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen resulterade i ett stort antal förslag i form av skisser med tillhörande 

förklaringar. Dessa sparades för att senare konkretiseras och föras in i idébanken. De koncept 

som trädde fram var av varierande kvalitet och mer eller mindre realiserbara. Samtliga vidare-

utvecklades enligt resultatet i avsnittet konkretisering av koncept (3.4.4).  

3.4.1 Idégenerering med studenter 

Ingenjörsstudenterna alstrade resultat som efter förädling presenteras i idébanken mellan 

koncept #1.1 till och med #1.15. Två av dessa illustreras nedan i figur 3.5. 

Figur 3.5. Två av de förslag som kom fram under workshop med studenter vid Karlstads universitet. 
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3.4.2 Idégenerering med personal från Camatec 

Resultatet i experimentet visade tydligt att deltagarna påverkades av vad som fanns i bilden när 

de skissade. Exempelvis om de runda bromsskivan syntes (figur 3.6), eller om de kantiga 

modulstativet fanns med (figur 3.7). Kåporna skissades därefter på samma form. 

Figur 3.6. CamCoil med runda optioner påverkar deltagare att skissa rundade kåpor. 

Figur 3.7. CamCoil med kantiga optioner påverkar deltagare att skissa kantigare kåpor. 

Övningen gav tio nya förslag till idébanken. Figur 3.8 illustrerar två av dessa. 

Figur 3.8. Två av de förslag som genererades i workshop med personal från Camatec Industriteknik AB. 
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En viktig del av idégenereringen med deltagarna visade sig under siluettskissningen, att den 

form de flesta förknippade med ordet ”CamCoil” var haspelhuvudet, navet och det yttre örats 

geometrier (se figur 3.9). Detta skissades upp för att kunna inkluderas som en del av det 

slutgiltiga formspråket. Figur 3.10 illustrerar ett experiment att skissa upp denna form och även 

kunna tjäna som en möjlig logotyp för CamCoil. Logotypen i figur 3.10 valdes från en samling 

förslag som återfinns i bilaga XVII: logotypförslag. 

3.4.3 Morfologisk analys 

Resultatens utformning från metoden förklaras tydligt i tabellen från själva utförandet. Tabell 

3.3 illustrerar hur element kombinerats med olika typer av lösningsalternativ. De konkreta 

resultaten ifrån metoden tilldelas ett konceptnummer på sista raden.  

Tabell 3.3. Ur den morfologisk analysen, eller morfologisk matrisen, trädde nya lösningskombinationer fram 
baserat på ett antal attribut som hämtades ur kravspecifikationen  

Figur 3.9. Haspelhuvudet, navet och det yttre 

örats form är igenkänningsfaktorer för 

CamCoil enligt personal på Camatec. 

Figur 3.10. Formerna av delarna bildar ett 
C, som i CamCoil. 
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Ur metoden mynnade fem nya koncept för helhetslösningar ut (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 samt 3.5), två av 

dem illustreras i figur 3.11. Övriga återfinns i bilaga IX: konceptbeskrivningar.  

Figur 3.11. Bilderna är två exempel på resultat som kom ur den morfologiska analysen. 

3.4.4 Konkretisering av koncept 

Sammanställningen av koncepten skulle utgöra en databas med förslag till hur en kåpa kan 

utformas, om eventuella omkonstruktioner av maskinen gör det omöjligt att använda 

vald inkåpning. Ett exempel på konkretisering av koncept #1.8 följer nedan, beskrivning av 

resterande koncept återfinns i bilaga IX: konceptbeskrivningar. 

Koncept #1.8 

Beskrivning Sidodörrar skjuts bak (pil 1, 2 samt 3) och är förenad med ett ”tak” som 

öppnas i samband med detta (pil 4). 

Fördelar  Stor åtkomst i maskinen

 Kostnadseffektiv

 Lätt att konstruera utan att begränsa optioner

Nackdelar  Klämrisk mellan avskjutare och kåpa (konstruera med

säkerhetsavstånd eller mjuk list)

 Lösningen kräver flera artikelnummer för taket (Görbart.)

Unikitet  Stor åtkomst i maskinen

Material Exempelvis plåt eller plast 

① 
② ③ 

④
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3.5 Konceptval 
Resultatet av konceptvalet evaluerades av handledare och VD hos problemägaren. Resultaten ur 

metoderna nedan ligger till grund för slutgiltigt konceptval. 

3.5.1 Elimineringsmatris 

Det visade sig att många av koncepten krävde kompletterande information. Ett möte hölls därför 

med uppdragsgivaren där resultatet presenterades, och diskuterades med handledaren för 

komplettering i de fall där det behövdes. 

Metoden beskriven i tabell 3.4 uteslöt koncept 1.3, 1,6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.14, 2.7 samt 2.9. Flera av 

dessa koncept fick frågetecken som betyg vilket betyder att de krävde komplettering med 

information eller diskuteras med uppdragsgivare. Resterande koncept gick vidare till näst-

kommande urvalsmetod. Tabell 3.5 visar metodens slutgiltiga resultat efter komplettering. 

Tabell 3.4. Elimineringsmatris över första urvalet efter 
konceptgenerering 

Tabell 3.5. Beslut efter komplettering 
av information och samtal med 
uppdragsgivare 
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3.5.2 Kriterieviktsmatris 

Resultatet som visas i tabell 3.6 ger en subjektiv uppfattning om vilka koncept som levde upp till 

kravspecifikationen bäst. Uppdragsgivaren återkopplades med en presentation av resultatet från 

kriterieviktsmatrisen varpå beslut om att gå in i fas för slutgiltigt konceptval togs. 

Tabell 3.6. Kriterieviktsmatris för att bedöma hur resterande koncept efter elimineringsmatris levde upp till 
krav och önskemål ur kravspecifikationen 
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3.5.3 Slutgiltigt konceptval  

Nedan (Tabell 3.7) följer en sammanslagning av (konceptmallarna och) de tre högst rankade 

koncepten i en jämförelsetabell. Materialraden har blivit exkluderad och lämnad till den senare 

konstruktionsfasen. Det slutgiltiga konceptförslaget är en kombination av #2.8, #3.1 samt #2.2. 

Tabell 3.7. Jämförelsetabell över de högst rankade koncepten från kriterieviktsmatrisen 

Koncept #2.8 Koncept #3.1 Koncept #2.2 

B
e

sk
ri

v
n

in
g

 

Lite av en vidareutveckling 
ifrån MiniCoil-konceptet 
(#2.6). Skillnaden är 
inkåpningen av benen, med 
utsnitt för svetsplattorna på 
modulbenen. Taket är 
monterat på gångjärn för 
snabb åtkomst i maskinen. 

En förlängd version av tidigare 
idé (#2.4). Denna täcker även in 
motor och växellåda. Kan lätt 
tillverkas med hål för 
svetsplattor. 

Kåpan öppnas på fyra olika 
håll, sidorna (1) och två luckor 
i ”taket”. Luckorna är 
monterade på gångjärn medan 
luckorna avlägsnas helt. 

F
ö

rd
e

la
r 

 Kostnadseffektiv
 Mycket lätt att

tillverka
 Mycket lätt att

konstruera
 Begränsar få

optioner
(avskjutaren)

 Täcker in hela maskinen
 Lätt och billig att

tillverka
 Billigt med luckor
 Lätt att passa in

moduler/optioner
 Bra mot damm och smuts
 Behöver ej begränsa

moduler

 Lätt att tillverka
 Underhållsvänlig
 Skiljer sig från

tidigare idéer
 Lätt att förlänga över

motorn

N
a

ck
d

e
la

r

 Avskjutaren måste
beaktas vid
konstruktion (Höj
kåpa)

 Går att göras mer
tilltalande
(Formharmonisera)

 Lösa kåpor (Fixera)
 Öppen fram och

baktill (behöver inte
innebära att den blir
smutsigare)

U
n

ik
it

e
t 

 Lätt att konstruera
för att inte begränsa
några optioner

 Väldigt många fördelar i
jämförelse med antalet
nackdelar

 Underhållsvänlig
 Mycket lätt att

konstruera och
tillverka
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3.6 Layoutkonstruktion 
Figur 3.12 är en sammanställningsbild av den slutgiltiga layoutkonstruktionen. Detaljerna 

numrerades för att underlätta för läsaren. I tabell 3.8 följer en förteckning till märkningarna i 

figuren. Sammanställningsbilden (figur 3.12) visar CAD-modellen av inkåpningen avsedd för 

avskjutare och passivt bromssystem, men denna skiljer sig inte mycket ifrån den mindre kåpan 

då endast en midja adderats för att rymma dessa optioner. Avsnittet avslutas med presentation 

av två layouter, en med avskjutarfunktionen samt en utan. 

 

Figur 3.12. Numrerad sammanställningsbild över kåpans ingående detaljer.  

Tabell 3.8. Förteckning över sammanställningsfigurens märkningar 

Märkning Benämning Ingår i 

A Tak - Lucka Lucka 

B Fönster 1 Lucka 

C Fönster 3 Lucka 

D Vägg lucka Lucka 

E Lås Lucka 

F Gångjärn 1 Lucka 

G Gångjärn 2 Lucka 

H Tak - Bakstycke Bakstycke 

I Fönster 2 Bakstycke 

J Fönster 4 Bakstycke 

K Vägg bakstycke Bakstycke 

L Midja Midja 

M Vägg sida 1 - 

N Vägg sida 2 - 

O Bakkappa - 

P Vägg fram - 
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Figur 3.13 visar de första layoutkonstruktionsförslagen. Dessa designades som första steg för att 

endast fylla den efterfrågade tekniska funktionen.  

 

Figur 3.13. Kåpornas funktion lever upp till kravspecifikation. 

Resultatet som beskrevs efter idégenereringen med personal från Camatec (3.4.2) visade att en 

viktig igenkännelsefaktor var haspelhuvudets geometrier. Detta formspråk har därför kommit 

att inspirera layoutkonstruktionen. Avskjutaren som visas i (figur 3.14) är ett resultat av 

formharmoniseringen från haspelhuvudets konturer.  

 

Figur 3.14. Formspråket på befintliga optioner ses över och anpassas till en rundare karaktär.  

Taket (A, H samt den runda delen av fönstren B, C, I, J) konstruerades så att en maskin med 

avskjutare och aktivt bromssystem skulle passa lika bra på ett system med endast haspelhuvud 

monterad på modulstativ. Detta var en fördel då det endast krävdes ett artikelnummer för taket 

(A, H). Kåpan förlängdes i enlighet med förslaget från koncept #3.1 för att täcka in motor och 

växellåda (H - K). Kåpans tak (A, H) utformades med samma radier som haspelhuvudets och det 

nya förslaget på avskjutare, som visas i figur 3.14. Detta försågs med ett plexiglasfönster (B, C, I, 

J) för att göra det lätt för operatören att inspektera maskinen utan att behöva avlägsna luckan (A 
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- E). Taket (A, H) bör senare även förses med belysning enligt avsnitt 1.1.4 i maskindirektivet (se 

bilaga XII: maskindirektivet).  

Figur 3.15 visar en tidig version av formförslaget som sedan vidareutvecklades. Denna kåpa 

sitter på en CamCoil bestående av grundfunktionen (haspelhuvud, axel, lager etc.), modulben 

och motor. Denna version är avskalad så långt det går från vassa kanter, skarpa vinklar och 

ojämna ytor som kan orsaka skada. 

 

Figur 3.15. Lilla kåpan, utan avskjutare. 

Mellan modulstativet och kåpans övre del konstrueras en midja (L) för att lätt kunna höja upp 

taket (A, H) utan att behöva konstruera om det vid försäljning av CamCoil med avskjutare eller 

passivt bromssystem (figur 3.16). 

 

Figur 3.16. Inkåpning med och utan ”midja”. Systemet T.V. har bl.a. avskjutare medan systemet T.H. ej har 
detta.  
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Enligt föreskrifter ur maskindirektivet (SIS, 2004:24), bilaga XII: maskindirektivet, har en 

förregling (E) installerats. Denna illustreras i figur 3.17 och mer information om denna 

standardkomponent återges i bilaga XV: circular latch. Handtaget vrids 90 grader för att öppna-

/stänga luckan och är försett med låsfunktion. Öppningen av luckan (A – E) sker verktygslöst. 

 

Figur 3.17. Luckan förses med ett säkerhetslås (E) enligt avsnitt 1.4.1 maskindirektivet. 

För att luckan (A - E) skall kunna ligga stadigt i stängt läge konstrurerades en fläns i bakstyckets 

(H) ände (figur 3.18).  

 

Figur 3.18. Bakkåpa (H) med fläns. 
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Figur 3.19 illustrerar maskinen som en siluett inuti inkåpningen. Denna visar maskinen med 

passivt bromssystem och avskjutare, alltså en inkåpning med midja (L). Funktionsmått för 

denna återfinnes i bilaga XIV. 

 

Figur 3.19. Siluett av maskin innuti inkåpning med midja. 

Kåpan öppnas på gångjärn, men de övriga detaljerna avlägsnas helt som sprängskissen (figur 

3.20) visar. 

 

Figur 3.20. Sprängskiss över kåpans ingående detaljer i avlägsnat tillstånd. 

Större problem bröts ned i sub-problem, och vissa lösningar byttes ut mot alternativ som på 

olika sätt fungerade effektivare i förhållande till kravspecifikationen. Bland annat byttes tidigt 

funktionen att öppna luckan genom att skjuta den på teleskoparmar mot ett gångjärn (med 

anledning av tre faktorer: utrymmesbrist bakom maskinen i vissa fall, billigare, enklare 
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montage). Gångjärn skulle även med fördel kunna kombineras med torsionsfjädrar (passar 

naturligt in med luckans utformning, enklare konstruktion, billigare osv). Detta för att göra det 

lättare för operatören att öppna luckan och hålla den uppe när underhåll utförs.  

Väggen (K) i bakstycket bockas med avståndet av modulbenens bredd för att exponera en 

föreslagen logotyp över kåpans fönster I och J. 

I idébasen beskrivs koncepten med förslag om materialval. Valt koncept har former som tillåts 

att tillverkas i plåt (A, D, H, K, L - P) samt plexiglas (B, C, I, J). Låset är en standardkomponent och 

tillverkas i bland annat glasfiberarmerad polyamid. För fullständig materialbeskrivning se bilaga 

XV: circular latch. Även gångjärnen dimensioneras och köps som standardkomponenter.  

Figur 3.21 samt 3.22 illustrerar det färdiga förslaget och hur kåpan ser ut i två av de olika 

anpassningslägena, öppen respektive stängd.  

 

Figur 3.21. Slutgiltigt layoutförslag inkåpning till CamCoil med avskjutare, passivt bromssystem, 
tillhållararm, modulben samt hållare för mellanläggspapper. Öppen respektive stängd kåpa. 

 

Figur 3.22. Slutgiltigt layoutförslag inkåpning till CamCoil i grundtillstånd. Öppen respektive stängd kåpa. 
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Resultatet från enkätundersökningen för den jämförande studien redovisas i spindelvävs-

diagrammet nedan (figur 3.20). Den streckade rosa linjen är medelvärdet för de tio respond-

enternas uppfattning om hur man upplevde kåpan och den heldragna linjen är motsvarande 

medelvärde för CamCoils gestalt upplevdes. Värdena från jämförelsen (enkätundersökning) 

mellan kåpan och CamCoil återfinns i bilaga XVI: enkätundersökning, gestaltjämförelse. 

 

 

Figur 3.20. Spindelvävsdiagram över tio enkätrespondenters uppfattning om hur väl gestalten i maskinen 
respektive kåpan stämde överens.  
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4 Diskussion 
Bildunderlaget i idégenereringen borde utförts helt utan optioner i en omgång, och med fullt 

antal optioner i en andra omgång i stället för det blandade utförandet som genomfördes. Motorn 

behövde inte nödvändigtvis vara placerad vertikalt uppåt, och denna begränsar många typer av 

inkåpningar som kunde ha framträtt vid genereringen. Detta visade sig tydligt vid experimentet 

som utfördes i samband med idégenereringen.  

Många frågetecken i elimineringsmatrisen kan vara en indikation på att uppställda krav, 

alternativt koncepten ifrån idébanken, borde ha definierats tydligare innan urvalsprocessen. 

Kriterieviktsmatrisen är subjektiv och svår att betygssätta. Denna borde därför ha föregåtts av 

en viktbestämningsmatris för att göra betygssättningen mer konsekvent. Vidare borde kraven 

inte betygsättas utan endast eliminera lösningar som inte lever upp till dessa. Men i det här fallet 

var koncepten för outvecklade för att elimineras på de grunderna. Kombinationer av koncept 

valdes ändå för att kunna fungera i layoutkonstruktionen. Kriterieviktsmatrisen gavs därför ett 

lågt inflytande i den slutgiltiga lösningsprocessen. 
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5 Slutsats 
Problemformulering och mål repeteras: 

”Hur ska en kåpa utformas 
för att berätta om det egna 
varumärket, samt göra 
arbetsmiljön säkrare för en 
operatör utan att begränsa 
haspelsystemets 
funktioner?” 
 

 En högkvalitativ, varumärkessignifikativ konceptlösning 
som inte försvårar underhåll 

 Lösning applicerbar på såväl på- som avhasplar 
 Sträva efter att vara kompatibelt med EU-direktiv 
 En utförligt beskriven idédatabas med konceptförslag till 

senare konstruktioner 
 Lösning kompatibel med flera olika optionskonfigurationer 

 
 

Projektet mynnade ut i ett lösningsförslag som svarar mot problemformuleringen. Slutkonceptet 

är detsamma för på- respektive avhasplar och kan kombineras i olika optionskonfigurationer. En 

omfattande idégenerering har resulterat i ett antal förslag som kunnat kombineras till att 

fungera på maskiner av olika konfigurationer. Konceptet besitter ett annorlunda formspråk än 

befintliga maskiner på marknaden och kan därmed tjäna till att bygga en stark produktprofil i 

miljöerna där den presenteras. Den tekniska funktionen är anpassad för att göra arbetsmiljön 

kring maskinen säkrare och samtidigt att bibehålla underhållsvänligheten enligt uppställd 

kravspecifikation. Kåpan är även granskad mot maskindirektivets krav för säkerhetsdetaljer. 

Figur 5.1 är för och efterbild av maskinen med och utan kåpa. Spindelnätsdiagrammet i figur 

3.20 var en viktig del av slutsatsen för denna gestaltningsstudie. Denna visade hur formspråken 

mellan CamCoil och inkåpningen korrelerar. Det har även upprättats en idédatabas med 

konceptförslag enligt uppdragsgivarens efterfrågan. Problemet anses ha fått en genomförbar 

lösning och målsättningen är till samtliga punkter uppfyllda. 

 

 

Rekommendationer för fortsatt arbete är att sträva efter samma formspråk till kommande 

optioner och återanvända föreslagen semantik. Exempelvis kan logotyp hållas till endast kåpa, 

behålla handtag/vred eller andra detaljer konsekvent på hela maskinen. Även samma färg och 

radier så långt det är möjligt.  

Figur 5.1. För- och efterbild på maskin med respektive utan kåpa. 
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1 Bakgrund  
Uppdragsgivaren, Camatec Industriteknik AB, är ett teknikserviceföretag som tillhandahåller 

konsulttjänster inom verkstads- och processindustrin. Till dessa tjänster räknas bland annat 

maskin- och anläggningskonstruktion, projektledning, hållfasthetsberäkning, animering, visual-

isering och teknisk analys. Företaget har utvecklat ett helt nytt haspelsystem, CamCoil, för 

haspling av bland annat bandstål. CamCoil är ett patenterat och högteknologiskt haspelsystem 

med en mycket smart och unik konstruktion. Genom att reducera antalet rörliga delar till ett 

absolut minimum, har Camatec konstruerat ett revolutionerande haspelsystem när det gäller 

driftsäkerhet, prestanda och ekonomi. CamCoil är lätt att använda, underhålla, reparera och 

integrera med befintliga system.  

I dagsläget finns omkring 20 stycken maskiner ute hos kunder runt om i Sverige men man har 

för avsikt att under nästa år bearbeta marknader utanför landets gränser. Som en del i strategin 

att öka marknadsandelar vill man undersöka om produkten genom en designstudie kan göras 

mer tilltalande och konkurrenskraftig i förhållande till konkurrenters lösningar.  

1.1 Problemformulering  
”Hur ska en kåpa utformas för att berätta om det egna varumärket, samt göra arbetsmiljön 

säkrare för en operatör utan att begränsa haspelsystemets funktioner?” 

1.2 Syfte  
Med denna designstudie vill man skapa en rad mervärden till maskinen. Den nya inkåpningen 

skall innebära konkurrensfördelar jämtemot andra aktörer på marknaden samt skapa en 

konsekvent varumärkessignifikans som andas Camatec.  

1.3 Mål 
Målet är att skapa ett lösningsförslag som differentierar uppdragsgivarens haspelsystem och 

skapar konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden.Konkurrensaspekter i detta 

hänseende innefattar personsäkerhet, kostnadseffektivitet, särprägel, underhållsvänlighet och 

andra arbetsmiljörelaterade frågor. Vidare skall lösnings-förslaget utformas för att vara 

kompatibelt genom hela produktserien med såväl på- och avhasplar som matarverk och senare 

Camatecs andra maskiner. Produktens höga kvalité och stora optionsflexibilitet kräver en 

lösning av samma karaktär. Eftersom produkten är modul-baserad och under ständig utveckling 

är målet att konstruera en inkåpning som kan vara kompatibel med flera olika 

optionskonfigurationer. Uppdragsgivaren efterfrågar därmed ett par lösningar i olika 

utföranden då kundernas behov ser mycket olika ut i förhållande till varandra.  

Målet har även varit att leverera ett antal konceptförslag som kan fungera som idédatabas då en 

ny modulkonstruktion kan innebära att kåpan senare måste modifieras. 

Slutresultatet redovisas vid utställning på Karlstads universitet den 29 maj 2013 och dokument-

eras i en slutrapport. 

Målsättningen konkluderas: 

 En högkvalitativ, varumärkessignifikativ konceptlösning som inte försvårar underhåll. 

 Lösning applicerbar på såväl på- som avhasplar. 
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 Sträva efter att vara kompatibelt med EU-direktiv. 

 En utförligt beskriven idédatabas med konceptförslag till senare konstruktioner. 

 Lösning kompatibel med flera olika optionskonfigurationer. 

 Redovisa arbetet i utställning och slutrapport 

1.4 Avgränsning 
Maskinen är under ständig förändring och denna studie skall fokusera på inkåpning av 

maskinens nuvarande utseende och befintliga optioner.  

 Kåpan ska skydda operatörer mot rörliga delar bakom haspelhuvudet. 

 Lösningsförslaget granskas kritiskt inför uppdragsgivarens fortsatta arbete att själva CE-

märka tänkt lösningsförslag. 
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2. Organisation 

 
2.1 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare till detta projekt är Camatec Industriteknik AB. Företaget ansvarar för att 

genom sina kontaktpersoner tillhandahålla nödvändig information till projektledare.  

Kontaktpersoner på företaget är: 

 

Mikael Hallenborg 

Handledare Camatec 

Arbete: 054-13 25 17 

Mobil: 070-661 70 44 

E-post: mikael.hallenborg@camatec.se 

 

Lennart Andersson  

Produktspecialist CamCoil 

Arbete: 054-13 25 09 

Mobil: 073-023 82 88 

E-post: lennart.andersson@camatec.se 

 

 

 

2.2 Kontaktpersoner Karlstads Universitet 

Under projektet finns universitetshandledare till förfogan för frågor gällande akademisk praxis, 

metoder eller vägledning.  

 

Lennart Wihk  

Handledare Karlstads Universitet 

Arbete: 054-700 21 69 

Mobil: 070-628 04 99 

E-post: lennart.wihk@kau.se 

 

Prof. Leo De Vin  

Examinator 

Arbete: 054-700 25 44 

E-post: leo.devin@kau.se 

 

  

2.3 Projektledare 

Projektledaren är ansvarig för att planera och exekvera projektet enligt definierade 

överenskommelser mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. 

 

Mikael Björkdahl 

Mobil: 070-440 26 09 

E-mail: mikael.bjorkdahl@live.se 
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3. Projektmodell 

 
3.1 Faser 

Projektets olika moment delas in under faser och beskrivs närmre i WBS-dokumentet (Se bilaga 

II: WBS-schema). Dessa faser innehåller arbetspaket som i sin tur utgör metoder.  

 

3.2 Milstolpar 

För att säkerställa att tidplanen följs och samtidigt hålla uppdragsgivaren kontinuerligt 

informerad om den pågående processen upprättas milstolpar vid avslutandet av olika faser eller 

viktiga vägskäl. Dessa är uppställda med datum (reserverat för ändringar tills projektplanen är 

godkänd och förstudien påbörjas) enligt nedan: 

 

 Projektplan 2013-02-07 

 Kravspecifikation 2013-03-08 

 Konceptval 2013-03-20 

 Layoutkonstruktion 2013-04-12 

 Rapportgranskning 2013-05-10 

 

Projektplan – Uppdragsgivaren har mycket god erfarenhet av projekt av denna typ. Anser man 

att fokus vid vissa moment bör omfördelas mellan faserna eller andra önskemål i projektets 

genomförande beslutas detta innan startfasen.  

 

Kravspecifikation – En tydlig dokumentation av kraven för att kunna leva upp till 

uppdragsgivarens förväntningar i senare konceptutveckling.  

 
Konceptval – Konceptgenereringen har resulterat i ett antal förslag som presenteras för 

uppdragsgivaren. Dessa valideras och lämpligaste kandidat fortsätter till nästa steg i processen.  

 

Layoutkonstruktion – Skissunderlag sammanställs och resulterar i en CAD-modell. 

Beräkningar av konstruktionen, tillverkningsunderlag och prototypmaterial framställs.  

 

Rapportgranskning – Uppdragsgivaren granskar rapporten och validerar innehållet innan 

slutgiltig rapport publiceras.  
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3.3 Grindar 

Eftersom att arbetet utförs på plats hos uppdragsgivaren sker styrgruppsmöten med grindar (ett 

sätt för uppdragsgivaren att godkänna eller avböja i viktiga beslut) i direkt anslutning till 

godkännande av föregående milstolpe eller i händelse av större projektändringar.  

 

3.4 Projektrutiner 

Arbetet utförs på plats hos uppdragsgivaren under halvtid första hälften av projekttiden och 

fortsätter därefter på heltid. 

Kontinuerliga pulsmöten per veckobasis hålls med handledare på universitetet för att följa upp 

projektet och eventuella frågor som uppstår.  

Frånvaro med kort varsel meddelas på mail till handledaren. Planerad frånvaro meddelas 

muntligt eller via mail i god tid så att planering kan ske utefter detta. All frånvaro kräver 

övertidsarbete i sådan mån att projektet kan avslutas på avsatt tid.  
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4. Resursplanering 

 
 4.1 Kommentarer till tidsplan 

Bifogad tidplan (bilaga III: Gantt-schema) är översiktlig och en måttstock på hur stor vikt som 

bör läggas vid de olika momenten. Dessa avslutas med uppföljning i form av grindar eller 

milstolpar. Fördelningen mellan momenten kan givetvis inbördes komma att ändras på 

uppdragsgivares önskemål. Nya metoder eller analysverktyg kan under tiden visa sig mer 

lämpliga och kommer då att bytas ut. I stort sätt är projektet uppdelat över en tredjedel per fas; 

planering och förstudie, genomförande och avslutsfas med en mindre fördel för den första och 

sista faserna. 

Vecka 16 planeras som en buffert för utökad layoutkonstruktion. Detta för att ta hänsyn till 

projektets tempoväxling efter halva tiden med oförutsedd tidspress under förstudie- och 

konceptgenereringsfasen.  

 

4.2 Budget 

Projektet genomförs som examensarbete på skoltid men i uppdragsgivarens regi vilket innebär 

att en frivillig lön kan betalas ut på uppdragsgivarens initiativ. Arbetstiden under projektet är 

uppskattad till 600 timmar arbete motsvarande 22,5hp, varav 400 timmar praktiskt arbete och 

200 timmar rapportering.  
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5. Riskbedömning 

En riskbedömning har gjorts i planeringsfasen med avseende på potentiell svårighetsgrad och 

frekvens (Se bilaga XI: riskanalys FMEA). Nedan listas de risker som i FMEA-dokumentet 

bedömts som allvarliga till kritiska. 

 Otydligt projektmål innebär att resultatet levereras med låg kvalité 

 Otillräcklig förstudie resulterar i bristfälligt resultat 

 Underskattad arbetsbörda med överskriden tidsplan som följd orsakar att resultatet inte 

kan levereras på utsatt tid 

 Misskommunikation kan leda till inkorrekt rapportering, låg förståelse för produkten 

eller slutkunden och dåligt resultat som följd 

 En oförutsedd dataförlust kan innebära att rapportering inte kan ske på utsatt tid 

 Slarv kan vara en effekt av tidspress vilket kan orsaka en bristfällig rapport 

 I händelse av sjukdom kan det bli svårt att fullfölja uppgifter enligt tidplanen 
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6. Dokumenthantering 

Dokumentation sker på skolans plattform It´s learning samt en backup på Dropbox. 

Mappstrukturen är uppdelad efter projektets faser med undermappar enligt arbetsmomenten. 

Analoga dokument scannas och sparas i avsedd mapp på It’s learning. Originalen förvaras i 

lämplig fysisk mapp på arbetsplatsen. 

Efter varje avslutad arbetsdag kontrolleras att backup skett enligt anvisning. 
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Bilaga II: WBS-schema 
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Bilaga III: Gantt-schema 
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Bilaga IV: Optionsbeskrivningar   
 

Bandnyp 

I haspelhuvudet sitter bandnypet (eller bandgripare, figur IV.1). I denna fäster man bandstålet 

vid processens start. Haspeln kollapsas för att öppna griparen, bandstålets ände placeras i denna 

och nyps fast när huvudet expanderas. Detaljen förväntas ej utgöra något hinder för 

inkåpningen.  

 

Figur IV.1. Bandnyp rödmarkerad. 

Modulben 

Benen är en relativt ny konstruktion (Bengtsson, 2010) och grunden till modulanpassningen av 

hela haspelsystemet. Innan dennes uppkomst konstruerades varje haspelsystem individuellt per 

beställning (detta görs fortfarande, men mycket av arbetet är mer tillrättalagt). Detta innebär 

förkortad leveranstid samt att kunden själv kan välja vilka funktioner som är nödvändiga. 

Konstruktionen återges i rapporten som modulben, modulstativ, stativ, modulbaserat stativ. Den 

uppförstorade figuren T.H, visar några av de standardiserade fästpunkter (figur IV.2 (1)) för 

exempelvis tillhållararm eller haspel för mellanläggspapper (beskrivna nedan). Dessa fäst-

punkter återges igenom rapporten som svetsplattor eller fästpunkter. 

 

Figur IV.2. Modulbenen markerade. Bilden T.H. är en förstoring för att tydligare illustrera fästpunkterna (1). 

① 
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Latteralförskjutare 

Denna modul (figur IV.3) är konstruerad för att tillåta latteralrörelse av rullen, baserat på ett 

linjärt guidesystem bestående av glidlager och axlar. Kraften som krävs för att flytta systemet 

ges ur en dubbelverkande hydraulcylinder. Modulen kommer att kunna påverka inkåpningen 

om denna skall sträckas under modulbenens lägsta punkt. Det finns även en klämrisk att ta 

hänsyn till.  

 

Figur IV.3 Latteralförskjutare rödmarkerad.  

Avskjutare 

Utformningen av mekanismen (figur IV.4) som skjuter av den färdiga coilen, bygger även den på 

ett linjärt guidesystem på glidlager. Kraften appliceras ifrån två hydraulcylindrar. Denna option 

är en av dem som kan komma att begränsa inkåpning med anledning av dess krävda rörelse-

frihet.  

 

Figur IV.4. Avskjutarmekanism rödmarkerad. 
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Tillhållararm  

Armen (figur IV.5) används till exempel för att säkerställa en säker bandgängning vid start. 

Denna används även i slutet av remsan (bandstålet) för att garantera säker hantering av spolen 

när operatören tar bort coilen. Armen har en utbytbar vals för att passa olika material. Kan 

begränsa inkåpning på det sättet att armen måste få fästas på modulbenen. 

 

Figur IV.5. Tillhållararm rödmarkerad. 

Motoralternativ 

Motoralternativ med motor (figur IV.6) och växellåda fäst direkt på haspelns centeraxel. För 

exempelvis stora likströmsmotorer finns ett motorfäste konstruerat för vertikal montering av 

drivlinan, tillsammans med en växellåda med ett antal möjliga utväxlingsförhållanden. Motor-

alternativet bestäms av kundens kravspecifikation, exempelvis coilmassa eller hastighet, vilket 

innebär att kåpan måste tillåta olika placeringar av motorn som ej för begränsas av inkåpningen.  

 

Figur IV.6. Motor samt växellåda rödmarkerade. 
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Bandpåläggare 

Bandpåläggaren (figur IV.7) används för att automatisera fastsättning av remsan (bandstålet) 

vid coilens yta. Denna konstruktion använder två armar med valsar och en rem för att omsluta 

coilen. Den nedre armen styrs med hydraulcylinder, medan den mindre omsluter coilen när 

bandet sträcks. Denna option höjer säkerheten för operatören avsevärt då ingen manuell 

hantering längre behövs i startproceduren. Konstruktionen är placerad ovanför spolen och 

sänks ned när den används. Denna detaljs rörelsefrihet är något som måste tas hänsyn till vid 

utformningen av kåpan. Dessutom är balken placerad mitt i maskinen vilket kan kräva att kåpan 

konstrueras med hål för denna, alternativt i fler artikelnummer.  

 

Figur IV.7. Bandpåläggare rödmarkerad. 
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Passivt bromssystem 

Det passiva bromssystemet (figur IV.8) är konstruerat att kunna stoppa haspelsystemet på 

under fyra sekunder med full coilmassa och en bandstålshastighet på 500 m/min om det 

hydrauliska trycket förloras. Bromssystemet kan vara begränsande med hänsyn till det fysiska 

utrymmet under inkåpningen.  

 

Figur IV.8. Illustration av det passiva bromssystemet; bromsskiva, bromsok samt fäste. 

Haspel för mellanläggspapper 

Armen är till för att ta hand om mellanläggspapper (figur IV.9). Denna kan ha flera olika ut-

formningar och kräver att kunna fästas vid modulbenens fästpunkter.  

 

Figur IV.9. Haspel för mellanläggspapper rödmarkerad. 
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Bilaga V: Intervjumaterial 
 

Camatec, internintervjuer 

CamCoil ur ett tekniskt perspektiv 

 Hur positionerar man CamCoil ur ett tekniskt perspektiv i förhållande till konkurrenters 

lösningar? 

 Arbetar man i nuläget med några tekniska förädlingar av produkten? 

 Upplever man några ergonomiska svårigheter i handhavandet av CamCoil idag? – 

installation, produktutbildning,  

 Sker underhåll från uppdragsgivares eller från kunds sida? 

 

Positionering, angående varumärket CamCoil 

 Vad är Camatecs ledord, hur vill man uppfattas utåt mot marknaden? 

 Hur vill man positionera varumärket i förhållande till konkurrenter? 

 Hur kommunicerar man varumärket i dagsläget? 

 Vem är kunden som köper just CamCoil för er? 

 Vad är det som skulle kunna göra att andra företag med konkurrerande lösningar är 

starka? 

 Beskriv med en mening Vad vill man att CamCoil ska vara för kunden?  

 Finns det några dokumenterade fall om tillbud vid maskinen? 

 Är maskinen CE-märkt i dagsläget? 

 

Kundintervjuer, externa respondenter med CamCoil 

CamCoil ur ett tekniskt perspektiv 

 Upplever man några problem eller svårighetsmoment med CamCoil som den ser ut idag? 

 Om ni fick chansen att förändra något i produkten idag, vilka förändringar anser ni då 

som önskvärda? 

 När, och hur ofta underhåller man maskinen idag och hur lång tid tar detta i snitt? 

 Upplever man att produkten kunde göras lättare att handhava eller manövrera? 

 Regleras eller underhålls maskinen någonsin vid drift?  

 Vart omkring maskinen upplevs den största risken för tillbud? 

 

Positionering, angående varumärket CamCoil 

 Upplevs CamCoil säker i dagsläget? 

 Vad ger CamCoil er för intryck om Camatec Industriteknik AB? 

 Upplever man några ergonomiska svårigheter i handhavandet av CamCoil idag? – Svårt 

att underhålla/serva, rengöra, styra, ladda etc. 

 Hur får CamCoil er att förhålla er till alternativa lösningar tillgängliga på marknaden?  
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Utkomman av intervjuer summeras enskilt från två kunders-, samt från två respondenter 

av uppdragsgivarens egna sidor:  

Man vill från Camatecs sida påvisa en ny synvinkel för hur man kan lösa gamla problem på nya 

sätt. Maskinen har hängt med i tio år och den utvecklas hela tiden. I dagsläget finns det ett 

färdigt modulsystem, men man gör den nästan alltid skräddarsydd till kunderna. Produkten ska 

vara en enkel produktionslösning vilket även gör den väldigt underhållsvänlig, och det finns idag 

varken direkta handhavandeproblem eller dokumenterade tillbud vid maskinen. Underhålls-

vänligheten är både på gott och ont; det kan nästan från Camatecs sida upplevas som ett 

problem då man inte får tjäna mer pengar på den när den väl är levererad. Detta är på grund av 

de få ingående rörliga delarna och att dessa knappt slits. Sviveln slits lite och man kan möjligen 

få något oljeläckage från denna. Lagren är väldigt väldimensionerade och hydraulcylindrarna är 

bara aktiva när man hänger på, sedan sitter de med tryck på hela tiden. På en gammal 

traditionell haspel har man länksystem och axlar som gör expandering och kollapsering mycket 

mer mekaniska, vilket innebär att de är mer tidsödande att reparera. Detta kan ta ett helt 

arbetspass, medan haspelhuvudet i CamCoil kan bytas på 20 minuter. 

Maskinen är CE-märkt och det finns än så länge inga dokumenterade fall av tillbud. Ergonomiskt 

sätt fungerar den bra då man trots motor med roterande delar frånkommer både buller och 

vibrationer. På frågan om vad i konkurrenters lösningar kan upplevas som bättre besvaras att 

CamCoil idag levererats med egenskapen att hålla 4,7-5 ton coilmassa, medan konkurrenter kan 

ha upp till 15-25 ton. 

Frågorna om positionering och vilka ledord man vill identifieras med kan summers med 

enkelhet och servicevänlighet. Man vill uppfattas som kompetenta, tekniska rebeller som löser 

kommersiella problem på ett icke kommersiellt sätt. Däremot är man dålig på att kommunicera 

varumärket CamCoil idag. Detta görs främst genom att bearbeta de företag man har fått leverera 

till och rekommendationer från dessa. Intervjun avslutas med att låta respondenterna svara på 

frågan vad man vill att CamCoil ska vara för kunden; ”Från Camatecs sida vill man att CamCoil 

ska vara en enkel produktionslösning som underlättar kundens arbete med sina coils”.  

Fån kunds sida: Maskinen beskrivs i dagsläget med attribut som enkelhet, kostnadseffektiv, 

driftsäker, servicevänlig och smart. Vidare uppskattar man att produkten numer är 

modulbaserad, men man upplever att en inkåpning hade gjort mycket för maskinen och dess 

helhetsintryck. Däremot framkom det i ett fall att banden man rullar av är varma. Försök att kyla 

ned dessa har gjorts, men inte till den grad att arbetsplatsen är helt säker. I detta fall kyls bandet 

med fläkt och det finns en installerad bur kring maskinen. Hur man förhåller sig till andra 

aktörer på marknaden beror mycket på applikationen. CamCoil har en stor fördel rent 

ekonomiskt.  

Det är olika hur ofta man underhåller maskinen, och det skiljer dessutom mellan olika maskiner. 

Men i snitt sker normalunderhåll (skiftstopp) var tredje månad. Dessa stopp är dyrbara och tar 

allt från 4-8 timmar. I de flesta fall stoppas maskinerna helt vid underhåll, endast några få 

undantag underhålls vid drift då man behöver komma åt för att smörja allt. Haspelsystemet 

känns säkert i dagsläget och man upplever heller inga egentliga ergonomiska svårigheter 

(ergonomi i tung industri handlar exempelvis om buller, vibrationer eller svåråtkomligt vid 

underhåll (Bohgard, 2008)), vilket gör att maskinen upplevs väldigt ”lättmekad” ur under-
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hållssynpunkt. Enda gången detta kan vara ett problem är beroende på hur maskinen placeras i 

industrimiljön. I övrigt känns maskinen mycket enkel att handhava eller manövrera då det inte 

finns särskilt många rörliga delar på den.  

Lagkraven om säkerhet höjdes nyligen och man är därför investeringsvillig när det kommer till 

skyddsdetaljer. Gärna som man kan skjuta eller öppna på olika sätt för att inte försvåra 

underhållet. Det är speciellt kring hasplarna detta gäller då det finns en del oskyddade roterande 

delar.  
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Bilaga VI: Semantisk analys  
 

Uttrycker (egenskaper) På vilket sätt 

Kvalité Robust dimensionering 
Enkelhet Få rörliga delar 
Industriarbete Tungt mekanisk 
Kraftig Grov axel med lager 
Tung Kraftiga stativ 
Tryck Hydraulcylindrar som elastiskt deformerar stålmantel 
Robusthet Rejäla dimensioner i alla komponenter 
Enkelhet Ingenting döljs, enkel användning 
Kraftig Grova bultar  
Driftsäkerhet Få rörliga delar 
Ung I förhållande till andra haspelsystem 
Livsfara Roterande delar, inga säkerhetsdetaljer, inget tydligt nödstopp 

 

Uppmanar (till handling) På vilket sätt 

Tillverkning Typisk industriapplikation 
Varsamhet Oskärmad roterande industrimaskin 
Rotera Stor rörlig komponent (haspelhuvud) 
Förstå Ingenting döljs, enkelt att besiktiga 

 

Identifierar På vilket sätt 

Kvalité Bastant dimensionering 
Industri Ingen fokus alls på formspråk, endast funktion 

 

Föreslagen förbättring efter semantisk analys 

Uppdragsgivaren önskar prägla sina produkter med ett uttryck av enkelhet, driftsäkerhet, 

minimalt underhåll och kvalité (se intervju VD Peter Wigarthsson samt produktchef Lennart 

Andersson, Camatec, bilaga V: intervjumaterial). Problemfri är ett bra ord för att summera alla 

dessa egenskaper som även genomsyrar själva företagsetiken, att leverera snabb och 

kostnadseffektiv hantering av uppdragen.  

En kompetent leverantör som Camatec borde med gott samvete prägla sina produkter med 

logotyper och andra kännetecken för att bygga ett starkt varumärke. Dessa egenskaper kan i sin 

tur leda till merförsäljning, inte bara av CamCoil utan även andra produkter som med kundens 

goda intryck (bilaga V: intervjumaterial) av företaget identifieras som lika välkonstruerade.  

Maskinen har förstås ursprungligen fått sin utformning uteslutande på grund av efterfrågad 

funktion. Det har med andra ord inte funnits något utrymme för att se över formspråk eller 

andra egenskaper som utan närmre fördjupning kan uppfattas som endast estetiska egenskaper. 

Man kan närma sig dessa aspekter genom att behandla bland annat ämnen som fysisk ergonomi 

kring maskinen. Faktumet att denna är näst intill underhållsfri på grund valet av den tekniska 

lösningen förmildrar förslag om ergonomisk granskning av denna typ. Även kognitiv ergonomi 

kritiseras till en relativt mild grad då handhavandet av systemet alltid utförs av utbildad 

operatör och behöver därför ej direkt vara självinstruerande.  

Till ämnet säkerhet är det alltid befogat att ägna tid åt förbättring. Bilder på anläggningar i drift 

studerades i projektets startfas och det noterades i ytterst få anläggningar är försedda med 
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nödstopp eller andra säkerhetsannordningar. Att intervjumaterialet resulterade i uppgifter om 

noll tillbud talar inte nödvändigtvis om att systemet har en hög personsäkerhet. En av kunderna 

som intervjuades, berättade bland annat deras maskin är inburad av säkerhetsskäl vilket kan 

vara en mycket bra lösning då just denna kund arbetar med väldigt hög rotationshastighet på 

haspelhuvudena. Det kognitiva förhållningssättet om den öppna utformningen kan även komma 

med risken att vändas till Camatecs nackdel; ”Är maskinen konstruerad öppen för att det ska 

vara lätt att komma åt för att denna faktiskt måste underhållas mycket?”. 
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Bilaga VII: Varumärkesstudie 
Uppbyggnaden av ett företags varumärke är något som är under ständig process. Ett företags 

starka image bidrar till konkurrenskraft och kan därmed vara nyckeln till att vinna eller 

försvinna. Enligt Branson (2011) finns det ingen enkel formel för framgångsrik varumärkes-

byggnad. Alla företag har olika sätt att gå till marknaden beroende på vad man har för 

kärnverksamhet och vad produkterna står för. Vidare menar Branson (2011) att vad man än 

väljer att fylla sitt varumärke med krävs det att man lever upp till det löftet. Varumärket CamCoil 

har genomgått en redesign för att kunna fyllas med ytterligare egenskaper som Camatec vill 

förmedla till marknaden.  

I mindre företag är det högst osannolikt att man har avsatt en budget till marknads-

föringsaktiviteter åt sitt varumärke. Men enligt studien Hannerfors (2011) om hur mindre 

företag går tillväga för att bygga upp starka varumärken rekommenderas följande: 

 Bygg starka kundrelationer. Ge kunden den tid de behöver, var lyhörd och lyssna på 

kunden. Nöjda kunder är företagets bästa reklam. 

 Våga vara flexibel, offra lite mer till kunden och man kan få ännu mera i retur. 

 God kundservice ger en lycklig kund. 

 Se till att alla anställda trivs och utvecklas i sina tjänster. En lycklig anställd smittar av 

sig till kunderna. 

 Ha som motto att allt som företaget erbjuder kunden är av bästa möjliga kvalité.  

Varumärket har alltså en viktig roll i företaget, då det fungerar som ansiktet utåt och hjälper att 

identifiera företagets produkt eller tjänst (Hannerfors, 2011). Produkten är således förbunden 

med personalen på många sätt. Avgränsningen i denna designstudie har legat främst i den 

semantiska, men även i den tekniska utformningen av inkåpning till CamCoil med dess optioner, 

baserat på teorin om vad som krävs för att nå en stark varumärkesidentitet. 
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Bilaga VIII: Kravspecifikation 
Kriteriematrisens (tabell VIII.1) rader utgör produktens livscykelfaser och kolumnerna de 

aspekter som skall beaktas i varje fas. Tabell VIII.2 utgör själva kravspecifikationen. 

Tabell VIII.1. Kriteriematris för produkters livscykel och inverkande aspekter 

                                           Aspekter  

Livscykelfaser 
Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Brukning 3.1 3.2 3.3 3.4 

Eliminering 4.1 4.2 4.3 4.4 

 

Cell nr Kriterium  

1.1 Skydda operatören mot risker som orsakas av rörliga delar bakom haspelhuvudet. 

1.1 Samtliga optioner ska kunna designas i enighet med slutgiltigt formspråk. 

1.1 Utformningen ska göras i möjligaste mån i förhållande till uppdragsgivarens grafiska 
profilmanual. 

1.1 Slutgiltig produkt ska kunna leva upp till CE-märkning typ 2b. 

1.1 Får ej begränsa någon av de befintliga optionerna. 

1.2 Ingen användning av miljöfarliga material. 

1.3 Kåpa måste designas för att med lätthet kunna avlägsnas för underhåll av maskinen. 

1.3 Produkten utformas för att förhindra tillbud. Lösningen får ej vara uppenbart farlig. 

2.1 Prototyp ska i möjligaste mån vara tillverkningsanpassad att framställas i 
uppdragsgivarens egen verkstad. 

2.3 Ergonomiskt anpassad tillverkning. Tillverkning skall inte på något sätt riskera  
tillverkarens hälsa. 

3.1 Kåpan får ej orsaka skada på maskinen. 

3.1 Lösningen ska vara applicerbar oavsett optionskonfiguration. 

3.1 Lösningen ska vara applicerbar oavsett av- eller påhaspling. 

3.2 Lösningen ska inte på något sätt innebära en försämrad arbetssituation, exempelvis buller,  
vibrationer, ergonomisk. 

3.2 Lösningen ska vara damm- och smutstålig. 

3.2 Ingående material skall vara korrosionsbeständiga i brukarmiljön. Material skall ej 
påverkas av miljön. 

3.4 Kåpan i sig ska inte orsaka merarbete i underhåll av maskinen. 

3.4 Kåpan ska tillverkas av minimal mängd material. 

3.4 Livslängden ska inte underskrida kraven på någon maskinens övriga delar. 

4.1 Minimerat antal olika material för att förenkla eliminering. 

4.2 Minimerad mängd material. För att minska råvarukostnad. 

4.3 Enkel demontering. För att förenkla eliminering. 
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Tabell VIII.2. Slutgiltig kravspecifikation. Viktfaktor önskemål 1-5, där 5 är av störst vikt. Krav betecknas (K), 
önskemål (Ö), Funktionell egenskap (F), begränsande faktor (B)  

Kriterie
- nr. 

Cell Kriterium  K/Ö Vikt-
fakto

r 

F/B 

1 1.1 Skydda operatören mot risker som orsakas av 
rörliga delar bakom haspelhuvudet 

Krav  F 

2 1.1 Leva upp till CE-märkning Krav   B 

3 1.3 Lösningen får ej innebära fara för brukare Krav   B 

4 3.1 Kåpa får ej orsaka skada på maskinen  Krav   B 

5 3.1 Lösning applicerbar oavsett optionskonfiguration Krav   B 

6 3.1 Lösning applicerbar oavsett av- eller påhaspling Krav   B 

7 3.2 Lösningen får ej innebära försämrad arbetssituation Krav   B 

8 3.4 Hålla en lika hög livslängd som maskin Krav   B 

9 3.1 Kåpa skall ej begränsa åtkomst i maskinen vid 
underhåll 

Krav  F 

      

      

10 3.1 Åtkomst i maskinen skall kunna ske på kort tid Önskemål 5 F 

11 1.1 Genomgående formspråk över samtliga optioner Önskemål 5 B 

12 3.4 Undvika merarbete vid underhåll av maskin Önskemål 5 B 

13 3.2  Korrosionsbeständighet Önskemål 4 B 

14 3.2 Damm- och smutstålig Önskemål 4 B 

15 3.4 Minimera mängd material Önskemål 4 B 

16 1.3 Lätt avlägsna kåpa  Önskemål 4 F 

17 1.1 Följa grafisk manual Önskemål 3 B 

18 1.2 Ingen användning av miljöfarliga material Önskemål 3 B 

19 2.3 Ergonomisk tillverkning Önskemål 3 B 

20 3.1 Fixerad kåpa för enkelt återställande efter underhåll Önskemål 3 B 

21 4.1 Minimera antal olika material Önskemål 3 B 

22 4.3 Enkel demontering Önskemål 2 B 

23 2.1 Tillverkningsbar internt Önskemål 2 B 
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Bilaga IX: Konceptbeskrivningar  

Koncept #1.1 

Beskrivning  Kåpan består av fem olika delar som alla kan skjutas (pil 1), fällas (pil 2) eller 

avlägsnas (pil 3) från maskinen på olika sätt. Kåpan följer konturerna från 

avskjutarens baksida och går med en sluttning mot avskjutarfästenas bakre 

ände med en öppning för motorn. Den främre kåpan är den enda som 

avlägsnas helt från maskinen genom en lyft-dragrörelse. Även denna kunde 

fästas med gångjärn för att undvika att man till slut inte sätter dit kåpan efter 

alla på- och avmonteringar.  

Fördelar  Praktisk form mot damm och smuts 

Nackdelar   Många delar (bygg ihop) 

 Ej fixerade delar riskerar att aldrig monteras tillbaka igen vid 

underhåll (fixera) 

 Klämrisk mellan avskjutare och kåpa (konstruera med säkerhets-

avstånd eller mjuk list) 

 Lösningen kräver flera artikelnummer för taket (Bygg om motor?) 

Unikitet  Unik formgivning 

Material Kåpan kan med fördel tillverkas i flertalet material, bl.a. plåt eller plast.  

 

② 

① 

③ 
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Koncept #1.2 

Beskrivning Kåpan utformas med två större dörrar och ett tak. Dörrarna skjuts på tele-

skoparmar enligt pil 1, varpå takluckan öppnas automatiskt enligt anvisning 

med pil 2. 

Fördelar  Lösningen går att tillverka väldigt kostnadseffektivt 

 Stilren 

 Tekniskt enkel 

 Inga delar avmonteras från maskinen 

 Kan enkelt modifieras för fler artikelnummer (bandpåläggare etc.) 

 Lätt att ta hänsyn till tillhållararm eller andra optioner monterade på 

stativet 

 Billig 

Nackdelar  Inte särskilt utmanande design (Formspråksharmonisera, Kansei) 

Unikitet  Mycket lätt att öppna, uppmanar till och med till detta 

Material Kåpan tillverkningsbar ur en mycket stor materialflora. Metaller (plåt), plast 

(plexiglas, glasfiberarmerad polyester etc.). 

 

① 

② 
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Koncept #1.3 

Beskrivning Kåpan har en klassisk jalusifunktion för att öppna och stänga kåpan vid 
underhåll. Rullen fästs i höjd med avskjutarens yttre kant och löper parallellt 
förbi motorn eller i bredd med maskinens stativ. Taket utformas fritt efter 
harmoniserat formspråk enligt företagets grafiska profilmanual bilaga X: 
grafisk profilmanual. 

Fördelar  Möjligt att använda många olika material 
Nackdelar  Dyr produktion (större volym, byt material) 

 Försvårar underhåll (placera jalusirulle på ett smartare ställe) 
 Försvårar tillgängligheten för att addera optioner (omplacera jalusi) 
 Många detaljer (Bygg ihop) 
 Risk för att den kärvar (Smörj eller konstruera korrekt från början) 

Unikitet  Själva öppningsmekanismen skiljer sig från andra 
Material Taket har mycket stor materialvalsbredd, jalusimekanismen kan utformas 

bl.a. plast, träslag, eller olika typer av passande metaller. 
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Koncept #1.4 

Beskrivning Kåpan utformas för att täcka in maskinen mellan bakstycket och avskjutaren. 

Denna öppnas (pil 1) precis som en motorhuv vid underhåll. Kåpan kan med 

lätthet tillverkas i exempelvis glasfiber. Denna är skild ifrån täckande delar 

under haspelhuvudets höjd vilka fixeras förslagsvis med bult. 

Fördelar  Kostnadseffektiv 

Nackdelar  Öppningsmöjligheten kan begränsas vid beställning av bandpåläggare 

(Öppna åt andra hållet) 

 Svårt att demontera kåpor vid modulbenen (Gör spår så dessa kan 

lyftas, och vridas av) 

 Lösa delar tenderar att förbli avmonterade (Fixera) 

Unikitet  Unikt formspråk 

Material Huven kan med fördel gjutas i olika armerade plastmaterial såsom polyester 

och glasfiber. Kåpdetaljer vid modulbenen kan tillverkas plast, men 

fördelaktigen av plåtar.  

① 
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Koncept #1.5 

Beskrivning Kåpan avlägsnas genom att lyftas rakt upp (pil 1), hydrauliskt eller med 

gascylinder. Denna kan med fördel fästas i bandpåläggaren (för bild se 

funktionsanalys bandpåläggare).  

Fördelar  Begränsar inga optioner 

 Stort utrymme för grafisk utformning 

 Enkelt att harmonisera 

Nackdelar  Kräver bandpåläggare för att underlätta konstruktion (Inte säkert?) 

 Kan kräva stor fysisk kraft för att lyfta manuellt (Gasfjädrar) 

 Kräver takhöjd (Ge locket en lägre profil) 

Unikitet  Går att rita på många spännande sätt 

 Helt unik avlägsningsmetod 

Material Kåpan tillverkas kostnadseffektivast i bokad plåt. 

 

  

① 
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Koncept #1.6 

Beskrivning Konceptet är en slimmad version av tidigare kåpor som ett experiment för att 

minimera materialåtgången och testa om inkåpning av modulstativet 

verkligen är nödvändig. Denna följer avskjutarens ytterkonturer och sluttar 

ned mot delen på motorn där den övergår från rund till rektangulär. 

Delningen av denna görs i symmetrilinjen och avlägsnas genom att vrida och 

föra de enskilda delarna bak över avskjutararmarna. 

Fördelar  Minimerad mängd materialåtgång 

 Lätt att formspråksharmonisera 

 Begränsar inga optioner 

Nackdelar  Kåpan täcker ej in hela maskinen, damm och smuts (inte säkert att 

den faktiskt måste täcka hela) 

Unikitet  Begränsar ingenting 

Material Material som lämpar sig bra för utformningen kan vara plåt eller plast. 
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Koncept #1.7 

Beskrivning Inkåpningen utformas som en låda över rörliga delar. Dessa avlägsnas enkelt 

(pil 1) genom att lyfta bort de enskilda delarna i monterade handtag enligt 

bilden. Även inkåpning av modulbenen är enkla att lyfta av var för sig. Pilen 

beskriver demontering av en detalj. 

Fördelar  Enkel åtkomst vid underhåll 

 Avmonteringsbar del för del 

 Mycket kostnadseffektiv 

Nackdelar  Ej fixerade detaljer riskerar att aldrig monteras på igen efter 

underhåll (fixera) 

 Tråkig design 

Unikitet  Mycket lätt att tillverka förhållande till många andra lösningar 

Material Konceptet kan med mycket stor kostnadseffektivitet tillverkas i raka 

plåtskivor eller glasfiberdetaljer. 

 

  

① 
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Koncept #1.8 

Beskrivning Sidodörrar skjuts bak (pil 1, 2 samt 3) och är förenad med ett ”tak” som 

öppnas i samband med detta (pil 4). 

Fördelar  Stor åtkomst i maskinen

 Kostnadseffektiv

 Lätt att konstruera utan att begränsa optioner

Nackdelar  Klämrisk mellan avskjutare och kåpa (konstruera med

säkerhetsavstånd eller mjuk list)

 Lösningen kräver flera artikelnummer för taket (Görbart.)

Unikitet  Stor åtkomst i maskinen

Material Exempelvis plåt eller plast 

① ② 

③ 

④
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Koncept #1.9 

Beskrivning Konceptet är en vidareutveckling av #1.8 och skiljer sig i det avseendet att en 

kåpa förenar sidornas båda dörrar. Kåpan monteras på teleskåparmar och 

skjuts enkelt bak i ett stycke (pil 1). I samband med att den ”heltäckande” 

kåpan skjuts bak öppnas taket (figur 2). Detta förenklar underhåll och ger 

operatören stor åtkomst i största delen av maskinen. Illustrationen till höger 

visar kåpan i öppet läge. 

Fördelar  Fast monterade delar håller maskinen intakt vid och efter underhåll,

inga delar riskerar att avlägsnas utan att monteras igen vid utfört

underhåll

 Formspråket kan styras relativt fritt enligt företagets önskemål

Nackdelar  Bakstycket begränsar operatören för underhåll ur den riktningen

(öppningsbar)

 Ett par tekniska funktioner krävs, dessa får ej riskera att resultera i

felfunktion på något sätt (konstruera korrekt från början)

Unikitet  Helt fixerad kåpa, förblir på maskinen

 Bra öppningslösning av taket

Material Kan enkelt tillverkas i bockad och svetsad plåt eller olika plaster som 

glasfiberarmerad polyester. 

① 

②



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.10 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.10 

Beskrivning Konceptet är en cirkulär öppningsfunktion (pil 1 och 2). Denna kan monteras 

genom skenor eller axialt och öppnas i valfri riktning.  

Fördelar  Öppnad kåpa kräver väldigt liten plats vid maskinen 

 Kräver inget stort moment vid öppnande eller stängande av luckor 

 Kostnadseffektiv 

Nackdelar  När en sida är öppen måste den andra vara stängd (En enda 180° 

kåpa) 

 Kan endast täcka avståndet mellan modulbenen (Fler luckor) 

Unikitet  Helt unik öppningsfunktion 

Material Tillverkas enkelt i valsad plåt med påsvetsade räta sidor i samma material 

 

① ② 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.11 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.11 

Beskrivning Funktionen i detta koncept bygger på enklaste möjliga inkåpning. Denna 

består av två delar som tillsammans döljer hela vägen nedifrån latteral-

förskjutningen till avskjutarens högsta punkt. Denna designades i en lätt 

lutning för att testa ett nytt formspråk på kåpan.  

Fördelar  Lätt att demontera 

 Enkelt att både konstruera och tillverka 

 Behöver inte begränsa optioner som monteras på modulstativet 

Nackdelar  Lösa delar tenderar till att ej monteras på igen efter underhåll (Fixera) 

 Olika artikelnummer för CamCoil med eller utan bandpåläggare 

(okej.) 

Unikitet  Väldigt få delar 

Material Valsad och svetsad plåt eller glasfiber. 

 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.12 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.12 

Beskrivning Idén grundar sig i sökandet efter unika dörröppningsfunktioner. Denna går ut 

på att fälla dörrar mot marken (pil 1 och 2) för att kunna nyttja dessa på flera 

sätt. På insidan av ena dörren kunde ett trappsteg monteras för att montören 

lättare skulle kunna komma åt för underhåll från maskinens ovansida, medan 

motstående sida ej har trappsteg för att förenkla underhåll undertill 

maskinen.  

Fördelar  Innovativ och mångsidig inkåpningslösning 

 Mycket kostnadseffektiv 

Nackdelar  Dörrarnas funktion begränsas av optioner monterade på 

modulstativet (Öppna inte allt samtidigt) 

 Maskinens yttre riskerar att bli fult fort mot golvet (Stöd eller fötter) 

 Tar mycket plats i produktionsmiljön (Öppna inte allt samtidigt) 

Unikitet  Helt unik öppningsfunktion 

Material Valsad/bockad plåt eller glasfiber. 

 

  

① ② 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B.IX.13 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.13 

Beskrivning Konceptet är en skiss med ett alternativt tak i förhållande till tidigare 

liknande skisser. Detta är rakt vilket gör den lätt att tillverka och håller en 

stilren design. Kåpan öppnas förslagsvis genom att skjuta sidodörrarna bak i 

linje med avskjutararmarna. Sidorna bultas ihop med maskinen. 

Fördelar  Stilren design

 Lätt att tillämpa mekaniska funktioner

 Kostnadseffektiv

 Lätt att harmonisera i förhållande till uppdragsgivarens grafiska

profilmanual

 Täcker i princip hela maskinen mot damm och smuts

 Tar litet utrymme i produktionsmiljön

 Begränsar inte nödvändigtvis optioner monterade på modulstativ

Nackdelar  Klämrisk mellan kåpa och avskjutare (konstruera med

säkerhetsavstånd eller mjuk list)

 Lösningen kräver flera artikelnummer för taket (Ok med

uppdragsgivare)

Unikitet  Låg begränsning

 Lätt att formge

Material Valsad/bockad plåt eller glasfiber. 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B.IX.14 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.14 

Beskrivning Konceptet är ytterligare ett experiment med alternativ dörröppningsfunktion. 

Denna öppnas axialt kring gångjärn som fästs i höjd med avskjutarens 

symmetrilinje. I öppet läge hålls dörrarna uppe med gascylindrar.  

Fördelar  Kostnadseffektiv tillverkning

 Utmärkande design i industrimiljö

Nackdelar  Själva öppnandet begränsas av både motor och eventuell

bandpåläggare (Flytta gångjärn)

 Kräver stort fysiskt utrymme i produktionsmiljön (dela upp kåpan)

Unikitet  Helt unik öppningsfunktion

Material Plåt eller plastmaterial. 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B.IX.15 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #1.15 

Beskrivning Genom att lyfta upp (1), mot sig (2) och bak (3) lossar man halva maskinens 

kåpa. Denna är lätt att tillverka genom att gjuta en glasfiberform, däremot blir 

denna tung.  

Fördelar  Lätt att komma åt hela maskinen vid underhåll

Nackdelar  Tungt att lyfta bort kåpa (Lätta konstruktionen och byt material)

 Kan begränsas av armar eller andra optioner (Konstruera i fler delar)

Unikitet  Mycket bra åtkomst i maskinen

Material Plast eller svetsad plåt. 

① ② 

③



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B.IX.16 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.1 

Beskrivning Kåpan utformas som ett upp och nedvänt ”U”. Denna kan lyftas av och på i 

vertikalledet (1). Mycket enkel utformning, billig att tillverka. I den muntliga 

förklaringen av denna framkom även att inkåpningen skulle kunna löpa på 

insidan av modulbenen för att ej begränsa svetsplattorna.  

Fördelar  Billig och lätt att tillverka

Nackdelar  Riskerar att aldrig monteras tillbaka igen (Fixera)

 Svårt att lyfta av – försvårar underhåll (underlätta avmontage)

Unikitet  Kåpan tillverkas i en enda del

Material Tillåter en mycket stor materialflora. 

①



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

B.IX.17 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.2 

Beskrivning Kåpan öppnas på fyra olika håll, sidorna (1) och två luckor i ”taket”. Luckorna 

är monterade på gångjärn medan luckorna avlägsnas helt. 

Fördelar  Lätt att tillverka

 Underhållsvänlig

 Skiljer sig från tidigare idéer

 Lätt att förlänga över motorn

Nackdelar  Lösa kåpor (Fixera)

 Öppen fram och baktill (behöver inte innebära att den blir

smutsigare)

Unikitet  Underhållsvänlig

 Mycket lätt att konstruera och tillverka

Material Kåpans olika delar skulle kunna tillverkas i olika material per detalj beroende 

på vad som är kostnadseffektivast.  

① ① 

② ② 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.18 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.3 

Beskrivning Kåpan utformas i fem eller tre enkla detaljer (beroende på öppnad fram eller 

bak, 3). Öppningar för svetsplattor är mycket praktiskt då det innebär att 

inkåpningen inte begränsar armar eller andra optioner som ska fästas på 

modulbenen. Följden av detta blir att det är jobbigare att ta bort dessa sidor.  

Fördelar  Kostnadseffektiv tillverkning 

 Smart med öppningar för svetsplattor 

Nackdelar  Tråkigt formspråk (Formharmonisera) 

 Svårt att ta bort kåpor från stativet (Kanske inte måste avlägsna dem) 

 Svårt att lyfta bort ”locket” (1) (Installera gångjärn) 

Unikitet  Öppningar för svetsplattor gör att den ej begränsar några 

”modulbensmonterade armar” 

Material Exempelvis durkplåt 

  

① 

② 
③ 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.19 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.4 

Beskrivning Skissen har kommit fram ur en itteration i ett försök att göra en kåpa med 

runt tak billigare. Denna bockas istället för att valsas. Denna kräver därför 

mindre material i förhållande till kåpor med rundat tak. Kåpan kan med 

lätthet förses med luckor för att göra maskinen underhållsvänlig.  

Fördelar  Resurssnål 

 Lätt och billig att tillverka 

 Billigt med luckor 

 Lätt att passa in moduler/optioner 

Nackdelar  Går att göras mer tilltalande (Formharmonisera) 

Unikitet  Kostnadseffektiv 

Material Exempelvis durk- eller färdiglackad plåt. 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.20 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.5 

Beskrivning Maskinen täcks in av en stor och rejäl kåpa som öppnas genom att lyfta det 

rundade taket (1) som är fäst på gångjärn.  

Fördelar  Täcker in mycket stor del av maskinen 

Nackdelar  Stor materialåtgång (Tillverka i billigt material) 

Unikitet  Täcker in hela maskinen 

Material Kåpan skulle kunna tillverkas med dessa geometrier och den stora 

materialåtgången effektivt i glasfiber eller (annan) plast. 

  

① 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.21 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.6 

Beskrivning Trots att namnet MiniCoil dök upp intuitivt ska man komma ihåg att denna 

hundliknande maskin bär sju ton på nacken! Tillverkningen av kåpan är 

mycket enkel, det räcker med en valsad plåt, två svetsar och två utskärningar i 

de platta sidorna. Denna begränsar inte heller moduler. Däremot täcker den 

en endast en liten del av maskinen mot damm och smuts som är avsikten. 

Kåpan kan med lätthet festas med gångjärn längs ena långsidan (1). 

Fördelar  Mycket billig 

 Mycket lätt att tillverka 

 Mycket lätt att konstruera 

 Begränsar få optioner (avskjutaren) 

 Lätt att öppna 

Nackdelar  Täcker inte särskilt mot damm och smuts (kanske tillräckligt ändå) 

 Avskjutaren måste beaktas vid konstruktion (Höj kåpan) 

Unikitet  Mycket kostnadseffektiv 

 Lätt att tillverka 

Material Kan tillverkas i durk- eller färdiglackad plåt så väl som plast av olika slag.  

  

① 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.22 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.7 

Beskrivning En med öppnad version av tidigare kåpor med rundat tak. Denna kan 

avlägsnas genom att endera lyftas eller skjutas fram över haspelhuvudet. 

Detta kräver att bakstycket är löst monterat och att varken avskjutare eller 

bandpåläggare finns monterat.  

Fördelar  Kostnadseffektiv 

 Lätt att tillverka 

Nackdelar  Ej lika effektiv mot damm och smuts som andra liknande kåpor 

(kanske tillräckligt effektiv) 

Unikitet  Annorlunda formspråk 

Material Tillåts i en stor materialflora. 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.23 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.8 

Beskrivning Lite av en vidareutveckling ifrån MiniCoil-konceptet. Skillnaden är 

inkåpningen av benen, med utsnitt för svetsplattorna på modulbenen. Taket 

är monterat på gångjärn för snabb åtkomst i maskinen.  

Fördelar  K 

 Mycket lätt att tillverka 

 Mycket lätt att konstruera 

 Begränsar få optioner (avskjutaren) 

Nackdelar  Avskjutaren måste beaktas vid konstruktion (Höj kåpa) 

Unikitet  Lätt att konstruera för att inte begränsa några optioner 

Material Det runda taket kan tillverkas både i exempelvis plast och valsad plåt. De räta 

sidorna i vanlig durkplåt. 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.24 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.9 

Beskrivning En väldigt ”minimerad” kåpa. Denna kan helt enkelt tillverkas genom att 

bocka en plåt och svetsa på triangulära sidor på denna.  

Fördelar  Mycket kostnadseffektiv 

 Mycket lätt att tillverka 

 Mycket lätt att konstruera 

Nackdelar  Inte särskilt tilltalande formspråk (Formharmonisera) 

 Begränsar avskjutare i viss mån, men relativt lätt att ordna (öppna 

upp) 

Unikitet  Mycket lätt att tillverka 

 Mycket resurssnål 

Material Bockad och svetsad plåt, eventuellt även plexiglas? 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.25 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #2.10 

Beskrivning Vidareutveckling av ett av koncepten i idégenereringsomgång ett. Skillnaden 

mellan dem är att dörrarna delas omkring mitten för att ta mindre plats vid 

öppnandet. Öppna undre luckan (1), sedan övre (2). Gångjärnet/gängjärnen 

är även förskjutna ifrån symmetrilinjen för att ej försvåra underhåll (3), eller 

rättare sagt byte av lager och lagerhus.  

Fördelar  Relativt billig att tillverka 

 Intressant dörröppningsalternativ 

 Kan forma dörrarna lite hur man vill (med/utan avskjutare) 

Nackdelar  Kan vara svår att stänga (konstruera korrekt) 

 Kräver ett stort hål vid beställning av bandpåläggare (olika art.nr.) 

 Finns risk att denna begränsas av olika modularmar som kan vara i 

vägen (Installera gångjärn på rätt plats bara) 

Unikitet  Unik öppningsfunktion 

Material Exempelvis bockad plåt eller gjuten plast. 

  

① 

② 

① 

② 

③ 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.26 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.1 

Beskrivning En förlängd version av tidigare idé. Denna täcker även in motor och växellåda. 

Kan lätt tillverkas med hål för svetsplattor. 

Fördelar  Täcker in hela maskinen 

 Lätt och billig att tillverka 

 Billigt med luckor 

 Lätt att passa in moduler/optioner 

 Bra mot damm och smuts 

 Behöver ej begränsa moduler (anpassa för avskjutare) 

Nackdelar  Går att göras mer tilltalande (Formharmonisera) 

Unikitet  Väldigt många fördelar i jämförelse med antalet nackdelar 

Material Exempelvis durk- eller färdiglackad plåt. 

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.27 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.2 

Beskrivning Ett totalt formexperiment ur den morfologiska matrisen (avsnitt 3.4.3). Denna 

kan skjutas av eller öppnas som en lucka över ena hållet.  

Fördelar  Unik design 

Nackdelar  Formerna fyller ingen teknisk funktion (ta ned svängarna lite) 

 Onödigt stor materialåtgång motiverar inte kåpan (ta ned svängarna 

lite) 

Unikitet  Unik form 

Material Plast eller plåt av olika kvalitéer.  

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.28 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.3 

Beskrivning Även detta koncept är ett formexperiment. Denna sträcker sig som en halv 

bubbla över det passiva bromssystemet och täcker precis in modulstativets 

övre profil. Resultatet tjänade sitt syfte att öppna sinnet för andra formidéer 

under idégenereringen.  

Fördelar  Billig att tillverka 

 Unik form 

Nackdelar  Ful! (Omforma lite då!) 

 Skyddar inte från varken damm eller smuts (Kanske tillräckligt) 

 Begränsar avskjutaren (Öppna upp hål eller höj kåpan) 

Unikitet  Troligen den absolut kostnadseffektivaste lösningen som lever upp till 

alla krav bortsätt från att ej begränsa bandpåläggare och avskjutare 

Material Exempelvis hårdplast.  

  



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.29 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.4 

Beskrivning Vidareutvecklad från koncept 1.4. Denna skiljer sig på det sättet man öppnad 

kåpan. I stället för att göra det i ett stycke är kåpan delad och öppnas 

individuellt (1 och 2), alternativt som bildörrar (vilket emellertid kan vara 

begränsat på grund av modularmar eller andra detaljer). 

Fördelar  Unikt formspråk 

 Kostnadseffektiv 

Nackdelar  Öppningsmöjligheten kan begränsas vid beställning av bandpåläggare 

(Vänd på dörrarna) 

 Inte lika damm- och smutstålig som tidigare modell (kåpa in 

maskinens nederdel) 

Unikitet  Unik öppningsfunktion 

Material Huven kan med fördel gjutas i olika armerade plastmaterial såsom polyester 

och glasfiber.  

  

① 

② 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.30 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.5 

Beskrivning Öppningsfunktionen för detta koncept görs enligt ”måsvingefunktionen”. 

Först, öppnas den nedre luckan (1), varpå den övre (2).  

Fördelar  Relativt kostnadseffektiv 

 Bra sätt att öppna kåpan vid underhåll 

Nackdelar  Täcker inte hela maskinen mot damm och smuts (Lägg till kåpor) 

Unikitet  Unik öppningsfunktion 

Material Lätt att tillverka i plast eller plåt. 

  

① 

② 



Bilaga IX: Konceptbeskrivningar 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

B.IX.31 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Koncept #3.6 

Beskrivning Även detta koncept är ett formexperiment. Varför inte kåpa in allt på hela 

maskinen förutom haspelhuvudet? Denna konstrueras, inte nödvändigtvis, 

som en låda. Men snarare en fullständig inkåpning av samtliga komponenter. 

Kåpan kan vara så stor att den inte behöver monteras av, alternativt att man 

lyfter hela rakt upp i luften (1). 

Fördelar  Mycket kostnadseffektiv 

 Mycket effektivt mot damm och smuts 

 Mycket lätt att tillverka 

Nackdelar  Mycket opraktisk vid underhåll, svårt att avlägsna kåpa (installera 

hiss) 

 Trots total inkåpning kommer man inte undan hål, kåpan måste vara 

så stor att man kan gå in i den vid vissa modulsammansättningar. För 

att inte nämna storleken på inkåpningen med bandpåläggaren. (Fler 

parter) 

Unikitet  Unik öppningsfunktion 

Material Durk- eller färdiglackad plåt.  

① 
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B. X.1 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

 Bilaga X: Grafisk profilmanual 
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B. X.2 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 
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B. X.3 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 
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B. X.4 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 
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B. X.5 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 
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B.XI.1 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

 Bilaga XI: Riskanalys FMEA

Date Issue

2013-02-04 A

RPN 200 -

RPN 100 -199

RPN 1-99

Pos. FUNCTION POTENTIAL FAILURE MODE POTENTIAL CAUSES

POTENTIAL 

EFFECTS DETECTION METHOD SEV OCC DET RPN

Recommended 

Action(s) SEV OCC DET RPN

1 Att inte kunna leverera i tid Sjukdom Förkylning, virus, arbetsbelastning Missad deadline Kommunicera mer och 

bättre, omplanering vid 

inträffande

8 4 4 128 Planera i "omfall", 

exikuvera ej uppgifter i 

sista stund. 

5 5 2 50

2 Att inte rapportera korrekt Otillräcklig info För mycket info, för lite tid att bearbeta 

material

Slarv, inkorrekt 

rapport

Kontrollera information, 

diskutera varför man 

skrivit vad.

8 6 4 192 Kontrollera, prata med 

handledare

2 4 2 16

3 Hålla förlora moral under 

projektet

Förseningar Sena arbetskvällar, missat bussen Förlorar respekt 

för projektet med 

tiden

När det känns viktigare 

att göra annat på 

kvällen eller mornarna

3 4 1 12 Allt är upp till mig; jobba 

nu, vila sen.

2 2 1 4

4 Att tappa förtroende för 

projektet

Handledares frånvaro Misskommunikation, akuta ombokningar Projektet tas inte 

längre på allvar 

alt. Svårarbetat

Börjar bli svårt att 

kommunicera med 

handledare

8 2 3 48 Diskutera problemet direkt 

med handledare

7 1 1 7

5 Att inte kunna leverera i tid Frånvaro av giltiga skäl Läkarbesök, personliga anledningar Missad deadline Förväntad föranmälning 5 3 3 45 Planera för detta i förväg, 

ändra gantt

4 3 1 12

6 Att inte kunna leverera i tid Överskriden tidsplan Underskattad arbetsbörda Missad deadline Arbeta igenom 

uppgiften tidigt

9 5 6 270 Vänta inte med att börja 

med uppgiften

9 2 4 72

7 Att tappa förtroende för 

projektet

Uppdragsgivares angagemang Uppdragsgivare tvingas att prioritera 

ned mitt projekt och fokusera på andra 

arbetsuppgifter

Förlorad 

trovärdighet för 

projektet

Håll god och 

kontinuerlig 

kommunikation med 

uppdragsgivare

10 2 4 80 Meddela handledare 9 1 3 27

8 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Misskommunikation Inkorrekt rapportering, missat poängen, 

förståelse för produkten eller 

slutkunden

Uppdragsgivare 

missnöjd med 

resultat

Noggrant granskad 

projektplan

8 4 7 224 Tydlig målsättning, stäm 

av projektplan med 

handledare

4 4 2 32

9 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Processitterering Förhöjd tidspress eller missad deadline Underkänt 

resultat

Granska innan 

inlämning, producera 

kvalitet

9 3 2 54 Granska varandras arbete 6 3 2 36

10 Att inte kunna leverera i tid Dataförlust Hela projektet går förlorat Omarbete 10 2 8 160 Backup varje dag 4 2 6 48

11 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Misstolkning i 

uppdragsbeskrivning

Inkorrekt rapportering, missat poängen Omarbete Granskning 8 3 4 96 Låt handläggare granska 

ofta

8 2 2 32

12 Att inte kunna leverera i tid Oväntat hög arbetsbelastning i 

andra kurser

Missad deadline Underkänt 

resultat

Planering 7 5 4 140 Planera i förväg 7 3 3 63

13 Hålla förlora moral under 

projektet

Samarbetssvårigheter Resultatet kan bli enkelspårigt och 

uppdragsgivare missnöjd med detta

Dåligt resultat Upptäckt av 

misskommunikation som 

kontraorder, missnöje i 

avstämningar etc

6 1 3 18 Kommunikation 4 1 2 8

14 Att slarva Bristfällig rapport Otålighet Lägre kvalité på 

arbetet

När den specif ika 

uppgiften inte längre 

intresserar mig lika 

mycket som från början

8 6 3 144 Tänk portfolio, variera 

arbetet, låt någon annan 

kontrollera

7 4 2 56

15 Behovet av sekretessbelagt 

material

Uppdragsgivarens utelämnande 

av väsentlig information

Jag fattar beslut på fel grunder Irrelevant resultat Jag får ej tillgång till 

förväntad information

8 3 2 48 Formulera om 

avgränsnignar för att 

slippa förbi 

sekretessbelagt material

5 2 2 20

16 Interna resurser ej 

tillräckliga i avsedd 

omfattning

Bristfälligt resultat Låg kunskap i ämnet Dåligt resultat Handledares kontroll - 

leva upp till 

förväntningar

10 7 4 280 Förläng förstudiefasen, 

arbeta tight med 

handledare

10 4 2 80

17 Att leverantörer inte lever  

upp till ställda krav

Leveransproblem Orsaka uteblivande av visst resultat Inget resultat Ingen leverans 8 5 3 120 Stäm av ofta med 

leverantör, tydliga datum 

för deadlines, inte vara 

beroende av leveransen.

6 5 2 60

18 Att inte kunna leverera 

resultat med kvalité

Otydligt projektmål Arbetar i fel riktning, med fel 

frågeställningar

Inget eller dåligt 

resultat

Upptäcks sent i 

projektet ex vid grindar, 

handledare missnöjd.

10 4 7 280 Konkretisera 

frågeställning och syfte 

med projektet

6 2 2 24

19 Låg förändringsbenägenhet 

hos uppdragsgivare

Att man inte tror på resultatet Man bortser från 

resultatet efter 

projektet

Handledares missnöje 

vid kontroll

8 5 3 120 Rebrief, lyssna på vad 

man vill ha

4 2 4 32
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Date Issue

2013-02-04 A

RPN 200 -

RPN 100 -199

RPN 1-99

Pos. FUNCTION POTENTIAL FAILURE MODE POTENTIAL CAUSES

POTENTIAL 

EFFECTS DETECTION METHOD SEV OCC DET RPN

Recommended 

Action(s) SEV OCC DET RPN

1 Att inte kunna leverera i tid Sjukdom Förkylning, virus, arbetsbelastning Missad deadline Kommunicera mer och 

bättre, omplanering vid 

inträffande

8 4 4 128 Planera i "omfall", 

exikuvera ej uppgifter i 

sista stund. 

5 5 2 50

2 Att inte rapportera korrekt Otillräcklig info För mycket info, för lite tid att bearbeta 

material

Slarv, inkorrekt 

rapport

Kontrollera information, 

diskutera varför man 

skrivit vad.

8 6 4 192 Kontrollera, prata med 

handledare

2 4 2 16

3 Hålla förlora moral under 

projektet

Förseningar Sena arbetskvällar, missat bussen Förlorar respekt 

för projektet med 

tiden

När det känns viktigare 

att göra annat på 

kvällen eller mornarna

3 4 1 12 Allt är upp till mig; jobba 

nu, vila sen.

2 2 1 4

4 Att tappa förtroende för 

projektet

Handledares frånvaro Misskommunikation, akuta ombokningar Projektet tas inte 

längre på allvar 

alt. Svårarbetat

Börjar bli svårt att 

kommunicera med 

handledare

8 2 3 48 Diskutera problemet direkt 

med handledare

7 1 1 7

5 Att inte kunna leverera i tid Frånvaro av giltiga skäl Läkarbesök, personliga anledningar Missad deadline Förväntad föranmälning 5 3 3 45 Planera för detta i förväg, 

ändra gantt

4 3 1 12

6 Att inte kunna leverera i tid Överskriden tidsplan Underskattad arbetsbörda Missad deadline Arbeta igenom 

uppgiften tidigt

9 5 6 270 Vänta inte med att börja 

med uppgiften

9 2 4 72

7 Att tappa förtroende för 

projektet

Uppdragsgivares angagemang Uppdragsgivare tvingas att prioritera 

ned mitt projekt och fokusera på andra 

arbetsuppgifter

Förlorad 

trovärdighet för 

projektet

Håll god och 

kontinuerlig 

kommunikation med 

uppdragsgivare

10 2 4 80 Meddela handledare 9 1 3 27

8 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Misskommunikation Inkorrekt rapportering, missat poängen, 

förståelse för produkten eller 

slutkunden

Uppdragsgivare 

missnöjd med 

resultat

Noggrant granskad 

projektplan

8 4 7 224 Tydlig målsättning, stäm 

av projektplan med 

handledare

4 4 2 32

9 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Processitterering Förhöjd tidspress eller missad deadline Underkänt 

resultat

Granska innan 

inlämning, producera 

kvalitet

9 3 2 54 Granska varandras arbete 6 3 2 36

10 Att inte kunna leverera i tid Dataförlust Hela projektet går förlorat Omarbete 10 2 8 160 Backup varje dag 4 2 6 48

11 Att inte kunna leverera 

korrekt  formulerat resultat

Misstolkning i 

uppdragsbeskrivning

Inkorrekt rapportering, missat poängen Omarbete Granskning 8 3 4 96 Låt handläggare granska 

ofta

8 2 2 32

12 Att inte kunna leverera i tid Oväntat hög arbetsbelastning i 

andra kurser

Missad deadline Underkänt 

resultat

Planering 7 5 4 140 Planera i förväg 7 3 3 63

13 Hålla förlora moral under 

projektet

Samarbetssvårigheter Resultatet kan bli enkelspårigt och 

uppdragsgivare missnöjd med detta

Dåligt resultat Upptäckt av 

misskommunikation som 

kontraorder, missnöje i 

avstämningar etc

6 1 3 18 Kommunikation 4 1 2 8

14 Att slarva Bristfällig rapport Otålighet Lägre kvalité på 

arbetet

När den specif ika 

uppgiften inte längre 

intresserar mig lika 

mycket som från början

8 6 3 144 Tänk portfolio, variera 

arbetet, låt någon annan 

kontrollera

7 4 2 56

15 Behovet av sekretessbelagt 

material

Uppdragsgivarens utelämnande 

av väsentlig information

Jag fattar beslut på fel grunder Irrelevant resultat Jag får ej tillgång till 

förväntad information

8 3 2 48 Formulera om 

avgränsnignar för att 

slippa förbi 

sekretessbelagt material

5 2 2 20

16 Interna resurser ej 

tillräckliga i avsedd 

omfattning

Bristfälligt resultat Låg kunskap i ämnet Dåligt resultat Handledares kontroll - 

leva upp till 

förväntningar

10 7 4 280 Förläng förstudiefasen, 

arbeta tight med 

handledare

10 4 2 80

17 Att leverantörer inte lever  

upp till ställda krav

Leveransproblem Orsaka uteblivande av visst resultat Inget resultat Ingen leverans 8 5 3 120 Stäm av ofta med 

leverantör, tydliga datum 

för deadlines, inte vara 

beroende av leveransen.

6 5 2 60

18 Att inte kunna leverera 

resultat med kvalité

Otydligt projektmål Arbetar i fel riktning, med fel 

frågeställningar

Inget eller dåligt 

resultat

Upptäcks sent i 

projektet ex vid grindar, 

handledare missnöjd.

10 4 7 280 Konkretisera 

frågeställning och syfte 

med projektet

6 2 2 24

19 Låg förändringsbenägenhet 

hos uppdragsgivare

Att man inte tror på resultatet Man bortser från 

resultatet efter 

projektet

Handledares missnöje 

vid kontroll

8 5 3 120 Rebrief, lyssna på vad 

man vill ha

4 2 4 32
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Approved by
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Bilaga XII: Maskindirektivet 
Följande bilaga innehåller en tabell (tabell XII.1) med citat från maskindirektivet (SIS, 2013:42) 

som har varit användbara vid utformning av kåpan. 

Tabell XII.1. Följande tabell innehåller citat ur maskindirektivet som kan visa sig användbara vid 
utformningen av kåpan som säkerhetsdetalj 

Artikel 2, definitioner   
c) säkerhetskomponent:  
 

en komponent 
— som fullgör en säkerhetsfunktion, 
— som släpps ut på marknaden separat, 
— som om den inte fungerar eller fungerar dåligt utgör risk för 
personers säkerhet, och 
— som inte är nödvändig för att maskinen skall fungera eller som 
kan ersättas med normala komponenter för att maskinen skall 
fungera. 

 
1. GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV 

1.1 ALLMÄNT 
1.1.2 Principer för 
integration av  
säkerheten 
 

a) Maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att de kan 
fungera på avsett vis och användas, ställas in och underhållas utan 
att medföra risk för personer, när dessa uppgifter utförs under 
omständigheter som förutsetts och även med beaktande av 
rimligen förutsebar felaktig användning. Syftet med de åtgärder 
som vidtas skall vara att undanröja alla risker under maskinens 
förväntade livslängd, i vilken ingår transport, montering, 
demontering, åtgärder för att göra den oanvändbar samt 
skrotning. 
b) Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren eller dennes 
befullmäktigade representant tillämpa följande principer i nedan 
angiven ordning: 
— Risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas 
(säkerheten integreras redan på konstruktions- och 
tillverkningsstadierna). 
— Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som 
inte kan undanröjas. 
— Information skall ges till användarna om kvarstående risker 
som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits 
samt ange om särskild utbildning krävs och om personlig 
skyddsutrustning behöver tillhandahållas. 
c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid 
utarbetande av bruksanvisningar till denna skall tillverkaren eller 
dennes befullmäktigade representant inte endast beakta den 
avsedda användningen av maskinen utan även rimligen förutsebar 
felaktig användning. 
Maskinen skall vara konstruerad och tillverkad så att onormal 
användning förhindras om sådan användning ger upphov till 
risker. I förekommande fall skall användaren i bruksanvisningen 
göras uppmärksam på sådana olämpliga användningssätt som 
erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå. 
d) En maskin skall konstrueras och tillverkas så att hänsyn tas till 
de begränsningar för vilka operatören utsätts på grund av 
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nödvändigt eller förutsebart bruk av personlig skyddsutrustning. 
e) En maskin skall levereras tillsammans med all sådan 
specialutrustning och alla sådana tillbehör som krävs för att 
möjliggöra inställning, underhåll och användning på ett säkert 
sätt. 

1.1.3 Material och 
produkter 
 

De material som används för att tillverka en maskin eller 
produkter som används eller framställs vid användningen av en 
maskin får inte medföra risker för personers hälsa eller säkerhet. I 
synnerhet när vätskor eller gaser används, skall maskinen 
konstrueras och tillverkas så att riskerna i samband med 
påfyllning, användning, uppsamling eller tömning förebyggs. 

1.1.4 Belysning 
 

En maskin skall vara försedd med inbyggd belysning som är 
lämplig för avsett arbete, om avsaknaden av sådan sannolikt skulle 
kunna innebära en risk även om den omgivande belysningen är av 
normal styrka. En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så 
att belysningen inte ger upphov till områden med besvärande 
skuggor, inte ger bländningseffekter och inte ger farliga 
stroboskopiska effekter på rörliga komponenter. Invändiga delar 
som kräver täta kontroller samt områden där justering och 
underhåll utförs skall vara försedda med lämplig belysning. 

1.1.6 Ergonomi 
 

Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören 
kan utsättas för under avsedda användningsförhållanden skall 
reduceras till ett minimum med hänsyn till ergonomiska principer 
som exempelvis 
— att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka och 
uthållighet hos operatörer, 
— att operatören får tillräckligt rörelseutrymme, så att han/hon 
kan röra alla delar av kroppen, 
— att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen, 
— att undvika övervakning som kräver lång koncentration, 
— att anpassa gränssnittet mellan människa och maskin till 
operatörernas förutsebara egenskaper. 

1.3.2 Risk för brott under 
drift 
 

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar skall tåla den 
påfrestning de utsätts för när de används. 
De ingående materialens hållfasthet skall vara tillräcklig med 
hänsyn till förhållandena på den plats där de används i enlighet 
med tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants 
avsikter, i synnerhet beträffande utmattning, åldring, korrosion 
och nötning. I bruksanvisningen skall det anges vilken typ av 
underhåll och kontroll som krävs av säkerhetsskäl samt hur ofta 
detta skall utföras. Det skall i förekommande fall anges vilka delar 
som är utsatta för slitage och vilka kriterierna för utbyte är. När 
risk för brott eller sönderfall kvarstår trots de åtgärder som 
vidtagits, skall de berörda delarna vara monterade, belägna 
och/eller skyddade på ett sådant sätt att brottstycken inte sprids, 
så att riskfyllda situationer förhindras. 

1.3.3 Risker orsakade av 
fallande eller utkastade 
föremål 
 

Åtgärder skall vidtas för att förhindra att fallande eller utkastade 
föremål ger upphov till risker. 
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1.3.4 Risker i samband 
med ytor, kanter eller 
vinklar 
 

 
Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, skall maskinens 
tillgängliga delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och 
ojämna ytor som kan orsaka skada. 

1.3.7 Risker i samband 
med rörliga delar 
 

En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så 
att risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de 
fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller 
skyddsanordningar. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att 
förhindra oavsiktlig blockering av rörliga delar som ingår i arbetet. 
I fall då det finns risk för blockering trots att åtgärder vidtagits för 
att förebygga detta, bör i förekommande fall tillverkaren 
tillhandahålla nödvändiga särskilda skyddsanordningar och 
verktyg, för att möjliggöra att blockeringen säkert kan hävas. 
Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen skall ange 
de särskilda skyddsanordningarna och hur dessa skall användas. 

1.3.8 Val av 
skyddsåtgärd mot risker 
som orsakas av rörliga 
delar 
 

Skydd eller skyddsanordningar som konstruerats för att skydda 
mot de riskkällor som kan förorsakas av rörliga delar skall väljas 
med hänsyn till riskens karaktär. Följande riktlinjer skall tillämpas 
som hjälp vid valet. 

1.3.8.1 Rörliga 
transmissionsdelar 
 

Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas 
av rörliga transmissionsdelar skall 
— vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller 
— vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2. 
Förreglande öppningsbara skydd bör användas när det kan 
förutses att tillträde till delarna kommer att behövas ofta. 

 

 
1.4 KRAV PÅ EGENSKAPER HOS SKYDD OCH SKYDDSANORDNINGAR 

1.4.1 Allmänna krav 
 

Skydd och skyddsanordningar skall 
— vara robust tillverkade, 
— sitta stadigt på plats, 
— inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 
— inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion, 
— placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet, 
— i minsta möjliga mån begränsa överblicken över 
produktionsprocessen, och  
— möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation och/eller 
utbyte av verktyg samt för underhåll kan utföras, genom att 
begränsa tillträde till det område där arbetet skall utföras, om 
möjligt utan att skyddet måste avlägsnas eller skyddsanordningen 
sättas ur funktion. Dessutom skall skydd om möjligt skydda mot att 
material eller föremål kastas ut eller faller samt mot utsläpp som 
alstras av maskinen. 

1.4.2 Speciella krav för 
skydd 
1.4.2.1 Fasta skydd 
 

Fasta skydd skall vara fästade så att de inte kan öppnas eller 
avlägsnas utan verktyg. Fästanordningarna skall förbli kvar på 
skydden eller på maskinen när skydden demonterats. Om möjligt 
skall skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fästade. 
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1.4.2.2 Förreglande 
öppningsbara skydd 
 

Förreglande öppningsbara skydd skall 
— så långt möjligt förbli kvar på maskinen när de är öppna, 
— vara konstruerade och tillverkade så att de kan ställas in endast 
genom avsiktlig påverkan. Förreglande öppningsbara skydd skall 
vara försedda med en förreglingsanordning som 
— förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess 
skydden är stängda, och  
— ger ett stoppkommando när skyddet inte är stängt. 
Om en operatör kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit 
genom riskfyllda maskinfunktioner har upphört, skall 
öppningsbara skydd vara försedda med en låsanordning för 
skyddet förutom en förreglingsanordning som 
— förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess 
skyddet har stängts, och 
— håller skyddet stängt och låst till dess risken för skada från 
riskfyllda maskinfunktioner har upphört. Förreglande 
öppningsbara skydd skall vara konstruerade så att avsaknad av 
eller fel på någon komponent förhindrar start av eller stoppar de 
riskfyllda maskinfunktionerna. 

1.4.2.3 Inställbara skydd 
som begränsar 
åtkomlighet 
 

Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet till de rörliga delar 
som är absolut nödvändiga för arbetet skall 
— kunna ställas in manuellt eller automatiskt, beroende på 
arbetets art, 
— lätt kunna ställas in utan verktyg. 

1.4.3 Speciella krav för 
skyddsanordningar 
 

Skyddsanordningar skall vara konstruerade och integrerade i 
styrsystemet, så att 
— rörliga delar inte kan starta när de kan nås av operatören, 
— personer inte kan nå rörliga delar när dessa är i rörelse, 
— avsaknad av eller fel på någon av komponenterna hindrar start 
av eller stoppar de rörliga delarna. Skyddsanordningar skall 
endast kunna ställas in genom avsiktlig påverkan. 
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Bilaga XIII: Sammanställningsritning, kåpa utan midja 



 

 



Bilaga XIII: Sammanställningsritning,  
kåpa med midja 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

B.XIV.1 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Bilaga XIV: Sammanställningsritning, kåpa med midja 
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Bilaga XV: Circular Latch 
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Bilaga XVI: Enkätundersökning, gestaltjämförelse 
Respondenterna ombeds att svara med en siffra mellan 0-10 över hur mycket man upplever att 

utvalda semantiska attribut beskriver CamCoil, och sedan motsvarande attribut för kåpan. 

Övningen går ut på att undersöka huruvida semantiken i kåpan träffat CamCoil eller inte.  

 

 

 

Bilderna som respondenterna jämförde bifogas nedan.  

 Person 1 - CamCoil Person 1 - Kåpa Person 2 - CamCoil Person 2 - Kåpa Person 3 - CamCoilPerson 3 - Kåpa Person 4 - CamCoilPerson 4 - Kåpa Person 5 - CamCoilPerson 5 - Kåpa

Enkelhet 6 7 8 8 7 7 6 6 6 6

Underhållsvänlighet 5 5 5 6 6 7 5 6 6 6

Driftsäkerhet 7 8 8 7 7 8 7 8 7 8

Servicevänlighet 6 8 8 7 6 8 8 8 8 8

Modulbaserad/vänlighet 8 8 7 7 8 9 8 8 8 8

Kvalitét 7 6 8 7 7 7 7 6 7 6

Robusthet 8 7 8 7 7 7 8 7 7 7

Person 6 - CamCoilPerson 6 - Kåpa Person 7 - CamCoil Person 7 - Kåpa Person 8 - CamCoil Person 8 - Kåpa Person 9 - CamCoil Person 9 - Kåpa Person 10 - CamCoil Person 10 - Kåpa Medelvärde CamCoil Medelvärde Kåpa

7 8 7 7 6 7 6 7 7 7 6,6 7

6 5 5 5 5 5 5 7 5 6 5,3 5,8

7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7,1 7,9

8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7,5 7,9

7 7 9 8 8 8 8 7 8 7 7,9 7,7

7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7,1 6,2

8 7 8 7 8 7 8 8 6 6 7,6 7
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Bilaga XVII: Logotypförslag 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

B.XVII.1 
Mikael Björkdahl, 851209 
Karlstad, VT13 

Bilaga XVII: Logotypförslag 
Förslagen trädde fram som ett formexperiment efter idégenereringen med Camatecs anställda. 

Dessa användes som formspråksinspiration vid layoutkonstruktionen. 

 

 




