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Abstract  
 

This is a thesis project conducted during the spring of 2014 for Bachelor of Sci-

ence in Industrial Design Engineering. The work includes 15 credits. The as-

signment was to try to develop a new enclosure for a serial conversion device 

sold by Hugo Tillquist AB. A conversion device is a product that monitors the 

status of the electricity distribution grid. The project aims to investigate the re-

quirements for an electronics enclosure and the needs that are the basis for the 

claims. The goal of development is to provide a manufacturing base form of a 

solid-model of an electronic housing for transducers. This is to minimize com-

plexity of the product and to make production cost-effective.  

This has been achieved through the collection of background information, con-

text investigation. This study formed the basis for a design specification that dic-

tates what the product will do and how. With the aid of the design specification 

ideas have been generated, by using creative methods that support idea genera-

tion such as morphological matrix and random words. Later, ideas and partial 

solutions are combined to various concepts supported by style board. Sketches 

have been widely used in idea generation and forward-importantly in concept 

generation. To select a final concept was used as a balanced elimination matrix 

to compare how well the concepts corresponded to the requirements of the de-

sign specification. A rough cost estimate for the cost to put the new housing pro-

duction was developed. This is to ensure that the new pro-lowered product costs 

related to housing. Results of this work were an enclosure consisting of modules 

that are pieced together after the current circuit board to be enclosed. The mod-

ules are held together to each other with the help of snap fasteners. The enclo-

sure minimizes installation time and keeps a high modularization level, which 

means that if it is desired, a new variant is easy to develop. The enclosure is pro-

posed to be produced by means of injection molding to manufacture the high 

precision snap fasteners require. So that the enclosure will be robust, flame re-

tardant, heat dissipative and electrically isolated the manufacturer should select a 

plastic material, preferably glass fiber reinforced polyamide. 
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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete som genomförts undervåren 2014 för högskoleingen-

jör i Tekniskdesign. Arbetet omfattar 15 hp. Uppdraget var att försöka ta fram 

en ny kapsling för en serie mätvärdesomvandlare som säljs av Hugo Tillquist 

AB. En mätvärdesomvandlare är en produkt som övervakar statusen i eldistri-

butionsnäten. Syftet med projektet är att undersöka vilka krav som ställs på en 

elektronikkapsling och vilka behov som ligger till grund för de kraven. Målet 

med utvecklingsarbetet är att leverera ett tillverkningsunderlag form av en solid-

modell för elektronikkapslingen till mätvärdesomvandlarserien. Detta för att mi-

nimera produktens komplexitet och göra produktionen kostnadseffektiv. 

Detta har skett genom insamling av bakgrundsinformation, kontextundersök-

ning. Denna undersökning har legat till grund för en designspecifikation som 

berättar vad produkten ska göra och hur. Med utgång i designspecifikationen så 

har idéer genererats med hjälp av kreativa stödmetoder som morfologisk matris 

och slumpord. Senare har idéer och dellösningar kombinerats till olika koncept 

med stöd av styleboard. Skisser har används mycket i idégenereringen och fram-

förallt i konceptgenereringen. För att sedan välja ett slutkoncept så användes en 

viktad elimineringsmatris för att jämföra hur väl koncepten motsvarade kraven i 

designspecifikationen. En grov kostnadsuppskattning för kostnaden att sätta den 

nya kapslingen i produktion togs fram. Detta för att kunna se att den nya pro-

dukten sänkte kostnaderna som är kopplade till kapslingen. Resultat av arbetet 

blev en kapsling som består av moduler som pusslas ihop efter vilket kretskort 

som skall inneslutas. Modulerna hålls ihop med varandra med hjälp utav snäpp-

fästen. Kapslingen minimerar montagetiden och håller en hög modulariserings-

grad vilket gör att om det önskas en ny variant så är det enkelt att ta fram en ny 

modul för detta. Kapslingen rekommenderas produktion med hjälp av 

formsprutning för att kunna tillverka med den höga precision som snäppfästen 

kräver. För att kapslingen skall vara robust, flamsäker, värmeavledande och 

elektriskt isolerad så väljs en konstruktionsplast som material, förslagsvis glasfi-

berarmerad polyamid.  

 

NYCKELORD: Produktdesign, Elektronikkapsling, Mätning, Elnät, Modulari-

tet, Rationell produktion 
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1 Introduktion  
Detta är ett examensarbete som genomförts under våren 2014 för högskolein-

genjör i Teknisk design. Arbetet omfattar 15 hp. hos Avdelningen för Innovation 

och Design vid Institutionen för ekonomi teknik och samhälle, Luleå tekniska 

universitet. Rapporten beskriver ett produktutvecklingsarbete för en serie mät-

värdesomvandlare hos Hugo Tillquist AB, härefter benämnt Tillquist. För mät-

värdesomvandlarna skall en ny kapsling tas fram för att rationalisera produktion-

en och för att uttrycka för marknaden att produkten är ny genom dess form-

språk, detta för att både form och funktion skall avspegla att det är den senaste 

tekniken.  

 

1.1  BAKGRUND 

Tillquist är ett agenturföretag som levererar mätapplikationer till industrin. Ett 

agenturföretag är ett försäljningsbolag som säljer produkter från flera olika leve-

rantörer. Företaget har en egen produktserie som de själva utvecklar, säljer och 

levererar, mätvärdesomvandlare. Dessa produkter har de själva producerat un-

der 50 år, i samarbete med en legotillverkare. En mätvärdesomvandlare mäter 

elkvaliteten genom att mäta ström och spänningar i ställverk (Personlig kommu-

nikation, T. Iveteg 5 februari 2014).  

Uppdraget för examensarbetet är att ut-

veckla en ny kapsling till mätvärdesom-

vandlarserien (Bild 1). Samtidigt så utveck-

lar legotillverkaren en serie nya kretskort. 

Kapslingen är det hölje som mekaniskt 

innesluter elektroniken och skyddar an-

vändarna från att komma i kontakt med 

spänningsförande delar. Kapslingen är 

också det som gör att omvandlaren går att 

montera på standardiserade montages-

kenor som finns i elektriska applikationer. 

Elnäten i Sverige är generellt uppbyggda som beskrivs i Figur 1, allt börjar vid 

kraftverken där man omvandlar energi till elektrisk energi. För att minimera för-

lusterna när energin skall förflyttas över långa sträckor i stamnätet så vill man ha 

en så hög spänning som möjligt då motståndet får en mindre inverkan och 

mindre energi går till spillo. För att sedan sänka spänningen används transforma-

Bild 1 Mätvärdesomvandlarfamiljen. 

Foto: Hugo Tillquist AB 



 2 

Figur 1 Elnätet i Sverige. Illustration: Klas Harlin 

torer i flera olika steg på trans-

formatorstationer.  I trans-

formatorstationerna (Repre-

senterade av kuberna i Figur 

1) måste man övervaka vad 

som händer, så att eventuella 

fel kan åtgärdas. Tidigare var 

varje station bemannad, men i 

nuläget så har kraftnätsägarna 

fjärrövervakningscentraler. 

För att man ska kunna mäta 

och övervaka så är mätvär-

desomvandlare en bra lös-

ning, de mäter och övervakar 

på stationerna. Mätvärdesom-

vandlarna mäter värden 

såsom ström och spänning, 

gör beräkningar med detta av vilken effekt som förbrukas. Omvandlarna mäter 

även spänningens frekvens och förskjutningen mellan ström och spänning. Om-

vandlarna sänder dessa värden till övervakningscentraler och visar med externa 

paneler på stationerna aktuella värden exempelvis ström spänning och effekt. 

Tidigare har mätvärdesomvandlare mest sålts vid elnätsbyggande i Europa men 

nu efterfrågas produkten i mestadels utvecklingsländer där elnäten snabbt byggs 

ut. Detta har möjliggjort att Tillquist kan öka produktionsvolymen.  

Kunderna tycker i dagsläget att produkten är för dyr per styck och för att möta 

detta vill de rationalisera sin produktion av mätvärdesomvandlare. Dagens kaps-

ling köps in av en extern leverantör och består av många delar och har en hög 

produktkomplexitet vilket ger ett högt styckpris. Den lösning för kapsling med-

för även att elektroniken måste delas upp på flera kretskort vilket bidrar till det 

höga priset. 

Tillquist har för produktens utveckling inte genomfört någon separat marknads-

undersökning, då produkten redan säljs i stora volymer så anses detta ej nöd-

vändigt. 

Tillquist har i samband med projektstarten överlämnat en kravspecifikation med 

en lista på vad de vill att kapslingen ska uppnå (Bilaga 1). Denna kommer att 

granskas och tillsammans med en egen undersökning av viktiga aspekter få vara 

styrande. 
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1.2  INTRESSENTER 

Produkten tas fram åt Hugo Tillquist AB vilka är intressenter. Som färdig pro-

dukt är kundgruppen eldistributörer berörda. Berörda av denna studie i pro-

duktutveckling är Luleå tekniska universitet samt produktutvecklare främst inom 

elektronik. 

1.3  SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att undersöka vilka krav som ställs på en elektronikkaps-

ling och vilka behov som ligger till grund för de kraven. Målet med utvecklings-

arbetet är att leverera ett tillverkningsunderlag i form av en solidmodell för elekt-

ronikkapslingen till mätvärdesomvandlarserien. Detta för att minimera produk-

tens komplexitet och göra produktionen kostnadseffektiv. 

Följande frågor har utretts i rapporten: 

 Hur ser en kapsling ut som passar montörernas behov? 

 Hur ser en kapsling ut som passar rationell produktion? 

 Hur ser en kapsling ut som uppfyller gällande elsäkerhetskrav? 

1.4  OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Detta arbete avser att ta fram ett koncept för framtidens mätvärdesomvandlarfa-

milj.  

Då arbetet endast omfattar 15 högskolepoängs så har inte materialval behandlats 

i detalj, här kommer rekommendationer att ges, men fler faktorer kan behöva 

belysas för slutgiltigt val av material.  

Inga fysiska modeller tillverkas i detta arbete. 

All elektronikkonstruktion sker av extern leverantör. 
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1.5  RAPPORTSTRUKTUR 

Rapporten är uppdelad på en teoridel där det presenteras teorier som kan vara 

nödvändiga att ha för att tillgodogöra sig resultatet, det motiveras även här hur 

man har kommit fram till resultatet. Så om man läser detta rekommenderas att 

man åtminstone läser metod och resultat i anslutning till varandra för att förstå 

hur och varför det utförts på ett visst sätt. 

 Teori 

Teorier som är relevanta för denna typ av arbete beskrivs här 

 Metod och genomförande 

Hur arbetet har genomförts, hur val har motiverats 

 Resultat 

I denna del beskrivs både resultatet av själva produktutvecklingen men 

också resultatet av kontextundersökningen, bakgrundsfaktorer och krav. 

 Diskussion  

Denna del diskuteras de resultat och effekter som arbetet har bidragit till. 
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2 Teori 
I detta kapitel redogörs för relevanta teorier som berör arbetet. Jag diskuterar 

inledningsvis design ur ett produktutvecklingsperspektiv, sedan diskuteras teorier 

som är nödvändiga för att förstå vilka processer som krävs för att aktualisera 

produkten till fysisk form. Produktionsmetoder, material samt kostnadsupp-

skattning. Detta för att få en god förståelse av hur tillverkningen påverkar desig-

nen, för att kunna göra en rationell produkt ur ett tillverknings- och monterings-

perspektiv. 

2.1  DESIGNTEORI  

För att beskriva teorier om design så kan man behöva undersöka många veten-

skapliga områden då design är något som är mycket tvärvetenskapligt. Här 

kommer jag att beskriva en del teorier om design ur ett produktutvecklings-

perspektiv. 

Fischer, Winter, & Wortmann, (2010) argumenterar för att aktuellt 

forskningsläge för designteori kan delas in i följande kategorier: Designteori som 

huvudämne, där målet är att skapa teorier och stödmetoder för att använda vid 

designarbete. Där man ofta undersöker och beskriver hur design går till.  

Grundforskning där forskningen undersöker och diskuterar om basteorier 

exempelvis om studier av kognitionsvetenskap är nödvändigt för att konstruera 

produkter, tjänster eller system. 

En syn som handlar om hur design skapas och presenteras av Cross, (2000) som 

beskriver själva skapandet av design som något man inte beskrivigt i detalj, d.v.s. 

hur det går till. Att denna aktivitet ofta ses som något mystiskt och mytomspun-

net. Man ställs inför ett problem som skall lösa och man på ett kreativt sätt de-

signar en lösning som löser problemet. 

Skissen anses vara en central del av hur man skapar design, och hur man inom 

design behandlar problem. 

This ability to design depends partly on being able to visualize 
something internally, in ‘the mind’s eye’ but perhaps it depends 
even more on being able to make external visualizations. Once 
again drawings are a key feature if design process. At this early 
stage of the process, the drawings that the designer makes are not 

usually meant to be communications to anyone else. Essentially 
they are communications with oneself (Cross, 2000).  

As Jones (1981) has suggested,… , it is therefore appropriate to 
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think of the designer as an explorer, searching for the undiscov-
ered ’treasure’ of a satisfactory solution concept (Cross, 2000). 

Problemen man handskas med inom design är ofta av en ganska osäker natur, i 

motsats till att lösningen oftast måste vara väl definierad. Ofta startar arbetet med 

att en uppdragsgivare eller en kund presenterar en kravspecifikation av vad den 

slutgiltiga produkten skall utföra. “Design problems normally originate as some 
form of problem statement provided to the designer by someone else, the client 
or the company management” (Cross, 2000). 

Denna beskrivning kan vara allt från mycket vag så som att skapa en bil till att 

vara mycket detaljerad och till exempel beskriva hur många kilo last, vilken tem-

peratur den skall klara och vara fullständigt beskriven. Men generellt så brukar 

det beskrivas som att designproblem är av vag och illa definierad karaktärDesign 

beskrivs av designers på olika sätt, man kan lätt förledas att tro att designingenjö-

rer är ingenjörer som begåvads med en skisspenna men som gör allt på ett ingen-

jörsmässigt sätt. Som vill verifiera och mäta, ta beslut baserat på beräkningar. 

Mycket tyder dock på att man som designingenjör måste arbeta på ett kreativt 

sätt, detta kan vara en effekt av att designproblemen ofta är av illa definierad na-

tur (Cross, 2000). Ett illa definierat problem gör att man måste fylla luckorna i 

problemställningen med sin fantasi. “A common theme to emerge is the need to 

use sketches, drawings or models of various kinds as a way to explore the prob-

lem and the solution together.” (Cross, 2000) 

Design handlar ofta om att man ska finna lösningen på ett problem, uppfylla ett 

behov eller hantera motstridiga krav. Allt detta skall sedan översättas i form och 

färg material och specificeras mycket noggrant för att sedan kunna tillverka pro-

dukten. 

2.2  PLASTMATERIAL 

Design handlar ofta om att gå från konceptuella idéer med ett makroperspektiv 

om form färg och material. Men det övergripande målet är ofta som i detta exa-

mensarbete att kunna realisera en väl definierad form, färg och material. Därför 

skall jag beskriva tilltänkta material 

Plast är polymer samt additiver såsom mjukgörare mm. Plaster är något som 

funnits en längre tid i vår omgivning, bakeliten kom på 1860 tal (Luleå tekniska 

universitet, u.å.). För denna produkt anses plast vara ett lämpligt material då det 

är elektrisk isolerande. Då formningsmetoder för härdplaster har för långa cykel-

tider för så stora produktvolymer som mätvärdesomvandlarna ska produceras i, 

så behandlas endast termoplaster.  

Termoplaster är de plaster som smälts när de värms. Att termoplastiska material 

kan formas som smälta gör att de kan formas med metoder med snabba cykelti-
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der.  Termoplaster kan smältas om flera gånger vilket gör att de kan återvinnas. 

Termoplaster delas ofta in i två huvudgrupper: Amorfa termoplaster och del-

kristallina plaster. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är att de amorfa plas-

terna mjuknar gradvis med ökad temperatur, medan de delkristallina plasterna 

inte mjuknar gradvis utan övergår i smältpunkten från fast till flytande form. De 

delkristallina plasterna har materialegenskaper som liknar de hos metaller. 

(Bruder, 2013) 

Några av de termoplastmaterial som är vanligast att använda för elektrisk isolat-

ion är: Polyeten, Polykarbonat, Polyetereterketon, Polyamid och Acetalplast. 

(Nordic plastics group, 2014) 

2.2.1 Polyeten (PE) 

Polyeten är en delkristallin plast som är en av de vanligaste så kallade volymplas-

terna på marknaden. Årlig volym är över 60 miljoner ton. Polyeten betecknas 

oftast PE. Polyeten finns att få i flera varianter med olika molekylvikt, och olika 

densitet. Fördelar med polyeten är: billig, låg densitet, tål kemikalier, absorberar 

försumbart med fukt, kan modifieras så att den blir livsmedelsgodkänd, lätt att 

färga. Nackdelar: låg styvhet och draghållfasthet jämfört med andra plaster, kan 

inte användas när temperaturen överstiger 80°C, svår att lackera. (Bruder, 2013) 

Typiska användningsområden är: flexibla flaskor, leksaker, istråg, plastfilm, 

plastpåsar, soptunnor, glidlister, vattenslangar. (William D. Callister & 

Rethwisch, 2010) (Bruder, 2013) 

Den dåliga temperaturbeständigheten gör att denna plast inte lämpar sig för kap-

sling till mätvärdesomvandlare. 

2.2.2 Polykarbonat (PC) 

Polykarbonat är en amorf konstruktionsplast som utmärker sig som mycket 

slagseg. Materialet förkortas normalt PC. Materialet började efterfrågas i större 

volymer i samband med att cd-skivor blev vanliga samt användningen av po-

lykarbonat i bilstrålkastare på grund av slagsegheten. polykarbonat kan genom 

olika tillsatsmedel tillföras önskade egenskaper, såsom flamskydd. Fördelar: 

transparent (släpper igenom 89 % av allt ljus), hög slagseghet (även vid -40°C), tål 

höga temperaturer (120°C och 145°C korta perioder), absorberar obetydligt 

med fukt, lägre formkrypning än andra plaster, goda elektriska egenskaper, själv-

slocknande, livsmedelsgodkänd. Nackdelar: tenderar att bilda spänningssprickor 

vid konstant belastning, bryts ner av varmvatten. (Bruder, 2013) 

 

Typiska användningsområden; vacuumformade produkter, bilstrålkastare, CD-

skivor, DVD-skivor, visir till hjälmar, linser och fotografisk film. (William D. 



 8 

Callister & Rethwisch, 2010) (Bruder, 2013) 

Polykarbonat används idag till alla kapslingarna för mätvärdesomvandlarna. 

2.2.3 Polyamid (PA) 

Polyamid är en delkristallin plast, som tillhör en grupp av plaster som brukar 

kallas för konstruktionsplast. Den uppfanns av företaget Du Pont 1934 och lan-

serades med namnet Nylon som har blivit ett vanligt namn för denna plast. För-

delar med polyamid: hög styvhet vid höga temperaturer om den armeras med 

glasfiber, tål höga temperaturer 120°C kontinuerligt och 180°C korta perioder, 

goda elektriska egenskaper, finns att få livsmedelsgodkänd och kan flamskyddas. 

Nackdelar: absorberar fukt ur luften vilket påverkar mekaniska egenskaper, 

spröd vid låga temperaturer om den inte modifieras. (Bruder, 2013)  

Typiskt användningsområde: lager, växlar, kamaxlar, bussningar, kabelisolering, 

handtag, kåpor till handverktyg, gavlar på bilkylare, pedalställ och ventilationsrör 

till bilar. (Bruder, 2013) (William D. Callister & Rethwisch, 2010) 

Denna plast används ofta till applikationer som liknar mätvärdesomvandlare var-

för den är en lämplig kandidat vid materialvalet. 

2.2.4 Polyetereterketon (PEEK) 

Polyetereterketon som normalt kallas PEEK är en delkristallin polymer. Den 

har de bästa mekaniska egenskaperna och tempraturegenskaperna av alla 

termoplaster. Den har även en förmåga att stå emot kemikalier som bibehålls vid 

höga användningstemperaturer. Fördelar: Mycket hög styvhet, styrka och ut-

mattningshållfasthet, mycket hög användningstemperatur 260°C kontinuerligt 

samt över 300°C kortvarigt, Mycket god kemikalieresistens, Väldigt goda frikt-

ions- och nötningsegenskaper, goda elektriska egenskaper, Livsmedelsgodkänd 

och kan användas till implantat. Nackdelar: Mycket högt pris (800-1000kr/kg).  

Typiskt användningsområde: kullagerringar, kolvar, ventiler, el- och elektronik-

komponenter, precisionsslangar och implantat. (Bruder, 2013) 

2.3  PRODUKTIONSMETOD 

För termoplast finns följande fyra relevanta smältformnings och varmform-

ningsmetoder. 

2.3.1 Extrudering 

Extrudering av plast är en tillverkningsme-

tod som passar mycket stora serier. Kallas 

även strängsprutning. Processen börjar 

med att plastgranulat eller pulver matas 

Figur 2 Strängspruta. Illustration: Klas Harlin 
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ned i en tratt (Figur 2). Därefter matar en matningsskruv plasten genom en cy-

linder som är omgiven av värmeband, detta smälter plasten tillsammans med 

friktionsvärmen mellan skruven och cylindern. Smält plast pressas genom en 

matris, ett munstycke som formar en kontinuerlig sträng av en profil som be-

stäms i matrisen. Strängen kyls och kapas i önskad längd. Exempel på produkter 

som vanligen framställs genom denna metod är rör, lister, kabelkanaler och väg-

trummor. Lämplig seriestorlek beror på hur avancerad profil som skall extrude-

ras, men är vanligtvis >10 000 meter per år (Rask & Sunnersjö, 2014) 

2.3.2 Formsprutning 

Formsprutning är en metod som bygger på att smält plast sprutas in i ett formut-

rymme och tillåts att stelna under tryck. Därefter delas formhalvorna och färdig 

detalj tas ut. Denna tillverkningsmetod används vanligen vid stora serier >1000 

produkter per år (Bruder, 2013). 

En formsprutningsmaskin har två huvudsakliga delar: Sprutenheten som smälter 

plastmaterialet och fördelar materialet till formlåsningenheten. Samt en formlås-

ningsenhet som innehåller formhalvorna. Sprutenheten består ofta av en matar-

skruv som är omsluten av en med hjälp av värmeband uppvärmd cylinder. Skru-

vens bakre (i positiva rörelseriktningen) ände matas med plastgranulat som 

smälts av värmebanden utanpå cylindern. Skruven kan roteras för att mata fram 

plastgranulat till nästa fyllning av formrummet eller förflyttas linjärt utan rotation 

för att fylla formrummet i formen. Skruvens främre ände är försedd med en 

backventil som finns för att tillse att ingen smälta backar i cylindern då formen 

fylls. (Bruder, 2013) (Luleå tekniska universitet, u.å.) 

 

Formlåsningsenheten består i regel av två formhalvor (i fall med komplexa geo-

metrier kan fler halvor krävas). Den fasta halvan innehåller ingötet där plasten 

tillförs formen. Den andra halvan är den rörliga halvan där mekanismen för att 

stöta ut den färdiga produkten sitter. Formlåsningsenheten kallas även formbord. 

(Bruder, 2013) (Luleå tekniska universitet, u.å.) 
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Produktcykeln består av ett antal faser (Figur 3):  

 

1. Insprutning då formhalvorna fylls av plastsmälta 

2. Eftertryck när kolven matar ytterligare material in i formhalvorna för att 

kompensera för krympningen vid stelning  

3. Doseringstid då matarskruven roteras bakåt för att fylla cylindern med 

material 

4. Öppning av formen sker och färdig produkt utstöts, formen stängs och cy-

keln börjar om. 

2.3.3 Vacuumformning 

Figur 3 Formsprutningscykeln. Illustration: Klas Harlin 

 

 

 
 

1 

2 

3 

4 
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Figur 5 Plint. Illustration: Altech 

Corp. 

Vid vacuumformning så tas en skiva av termoplast och spänns upp i en ram och 

hettas upp så att den mjuknar. Därefter så sugs skivan ner med vacuum över en 

form, när skivan stelnat så tas den från formen och överflödigt material kapas av 

(Figur 4). Formen är ofta mycket enkel och billig att framställa, formen kan ex-

empelvis utformas i trä eller epoxi. En epoxiform håller vanligen mellan 10-500 

formcykler. (Thompson, 2007) 

2.3.4 Formpressning 

En deg eller skiva av termoplast hettas upp så att den mjuknar. Den mjuka ski-

van eller degen kläms mellan två formhalvor. Tillverkaren köper från en leveran-

tör färdiga degar eller skivor. Dessa skivor kan vara förstärkta med fibrer för 

högre hållfasthet. Denna metod kan tillverka relativt stora volymer av produkt 

med denna metod. (Thompson, 2007) 

2.4   PLINTAR 

Mätvärdesomvandlaren hämtar mätvärden genom elkablar 

som är anslutna via skruvplintar Figur 5. En skruvplint är en 

anordning där en kopparkabel kläms mellan en skruv och en 

plattform. Runt kopparkabelns delar som inte täcks av plinten 

finns isolering. Med isolering menas elektriskt isolerande 

Figur 4 Vacuumformning. Figur: LTU kompendium polymermaterial 
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material, alltså ett material som inte leder ström exempelvis gummi eller porslin. 

Runt plinten är det kapslingen som står för isoleringen. (Personlig kommunikat-

ion, Sven Jansson, 2014-04-22) 

 
2.5  ELSÄKERHETSKRAV 

Elektriska produkters utformning regleras av normer och lagar för att säkerställa 

att person och egendom inte kommer till skada. Personskyddet för användare 

regleras för produkten i svensk elstandard SS-EN 61010 Elektrisk utrustning för 

mätning styrning och för laboratorieändamål. Mätvärdesomvandlarna är anslutna 

till det elektriska distributionsnätet vid en spänningsnivå som är att betrakta som 

livsfarlig spänning. Kapslingen runt mätvärdesomvandlaren är en del i person-

skyddet, därav ställs höga krav på kapslingen i standarden. Det elektriska distri-

butionsnätet är systemet för att transportera el från produktion till slutkund. Det 

finns olika skyddsklasser som gäller för att mäta i olika delar av distributionsked-

jan. Skyddsklass CAT IV gäller för högspänningsledningar och transformatorer, 

skyddsklass CAT III gäller för lågspänningsnätet, skyddsklass CAT II gäller  

för kundanläggningen 

(Figur 6). Då mätvär-

desomvandlaren ska sitta 

tidigt i distributionsnätet så 

finns ett krav att den ska 

uppfylla CAT III som be-

tyder att dubbel isolering 

måste användas. (SEK 

Svensk Elstandard, 2010-

11-22) 

För kapslingen anger stan-

darden att det närmaste 

avstånd som ett testfinger 

får komma en strömfö-

rande del är 6 mm. En strömförande del kan exempelvis vara en skruvplintsans-

lutning. (SEK Svensk Elstandard, 2010-11-22) 

 
2.6  MODULARITET  

Det finns goda skäl att göra en produkt modulär. Ulrich (1995) argumenterar för 

att om det önskas att göra en förändring av en funktion så kan hos en produkt 

med modulär arkitektur ändra endast en komponent i motsats till att hos en 

produkt med integrerad arkitektur måste ändra på flera komponenter.  

CAT III 

CAT II 

CAT IV 

  

Figur 6 Mätkategorier i elnätet. Illustration: Klas Harlin 
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Modularitet ökar sannolikheten att en komponent kan vara nyttig i fler applikat-

ioner. Om varje komponent motsvarar en funktion så är det möjligt att den kan 

användas överallt där den funktionen behövs. En modulär arkitektur möjliggör 

också att gränssnitten mellan komponenter kan vara lika hos flera produkter. Ett 

standardiserat gränssnitt mellan komponenter gör att det inte måste ändras på 

omgivande komponenter för att kunna förändra en komponent. Oftast är en 

standarkomponent billigare än en komponent som endast är designad för en 

produkt. Detta för att producenten kan få större volymer på en standardiserad 

komponent (Ulrich, 1995). Mätvärdesomvandlarna förekommer i en serie med 

olika kapslingar för varianter med olika antal in och utgångar. En modulär arki-

tektur möjliggör att använda samma typ av kapsling för hela serien. 

2.7  EKONOMI  

Ekonomi är läran om att hushålla med begränsade resurser 

(Nationalencyklopedin, 2014). För att göra en ekonomisk plan för hur resurser 

skall fördelas så är det mycket vanligt att man gör en budget. En budget beskriver 

hur resurserna skall fördelas, och uppföljs ofta av en uppföljning efter att resur-

serna använts för att se om utfallet blev som förutspått (Jönsson & Mundebo, 

2014). 

Produktkalkyl är en metod som används för att man skall beräkna vilka kostna-

der som är knutna till produktens framtagande. Exempelvis kostnader knutna till 

produktens konstruktion, verktyg, material och komponenter (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2001).  
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3 Metod och genomförande 
 

3.1  PLANERING 

Inledningsvis upprättades en projektplan (Bilaga 2) utifrån den information som 

erhållits av företaget. Planen genomarbetades tillsammans med företaget och 

därefter bestämdes vilka moment som behövde genomföra för att uppnå målet. 

Veckovis skedde planering av kommande aktiviteter.  

Tidplanen följdes till en början, men efter att projektet pågått en tid så upptäck-

tes att det var väl optimistisk, så tidplanen fick revideras.  

3.2  PROCESS 

För att lösa uppgiften så har problemställningarna systematiskt undersökts. Detta 

genom att först definiera problemen och sedan försöka hitta så många lösningar 

som möjligt. Därefter valdes den lösning som på bästa sätt löser aktuellt pro-

blem. (Baxter, 1995)Utvecklingsarbetet har genomförts som en Stage-gate pro-

cess med följande milstolpar (Johannesson, Persson, & Petterson, 2013): 

 Undersökning av bakgrundsfaktorer. 

 Specificera kravspecifikation. 

 Generera koncept.  

 Val av koncept.  

 Detaljutveckla koncept. 
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3.3  KONTEXT 

För att undersöka kontexten genomfördes intervjuer och observationer samt 

undersökning av konkurrerande produkter via internet. Kontexten undersöktes 

för att få en objektiv uppfattning av frågeställningarna utan påverkan från företa-

get. För att kunna utforma en bra lösning så måste det finnas en god förståelse 

för vilka krav som ställs på slutprodukten samt vilka behov de kraven motsvarar 

hos kunder och producenter.  

3.3.1 Intervju 

Kvalitativ data insamlades genom att genomföra ostrukturerade intervjuer med 

tre av företagets säljare. En ostrukturerad intervju genomförs med öppna frågor 

där intervjuaren kan bygga vidare med följdfrågor. Följdfrågorna leder till att in-

tervjuaren får reda på mer information. Ostrukturerade intervjuer föreslås passa 

när man inte har en klar bild av problemställningen innan intervjun (Osvalder, 

Rose, & Karlsson, 2008).  

Ostrukturerade intervjuer genomfördes i projektet för att få reda på hur produk-

ten används idag samt vilka behov kunderna har. För projektet gav detta nyttig 

insikt i vilka faktorer som faktisk är relevanta för slutprodukten. Erfarenheterna 

från detta visade sig var av största vikt för att kunna granska kravspecifikationen 

som initialt presenterades av företaget.   

3.3.3 Platsbesök 

För att få en ingående förståelse av hur mätvärdesomvandlarna tillverkas i nulä-

get och vilka krav som finns på monteringen, genomfördes ett besök på fabriken 

där samtliga produktionssteg observerades. En representant från företaget förevi-

sade och berättade om varje steg i produktionen och observatören antecknade 

och fotograferade. Observationen gav detaljerad förståelse för produktionen vil-

ket underlättade att definiera uppgiften. 

Direkt observation är ett sätt att se hur användarna faktisk gör. Det ger däremot 

ingen information om varför en handling utförs på ett visst sätt vilket gör att det 

rekommenderas att man kompletterar observation med någon annan datain-

samlingsmetod (Osvalder, Rose, & Karlsson, 2008).    
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3.4  LITTERATURSTUDIE 

Osvalder, Rose, & Karlsson, (2008) beskriver att litteraturstudier ofta används 

för att samla bakgrundsinformation till en studie Litteratur som hör till det ämne 

som undersöks, exempelvis artiklar, böcker eller standarder kan finnas genom 

att söka på forskningsdatabaser och på internet. En sådan studie kan användas 

för att ta fram en beskrivning av nuvarande kunskapsläge eller samla in domän-

kunskap om ett område. 

Litteraturstudie användes för att bygga upp kunskap om teknikområdet och an-

vändbar metodik för att kunna genomföra projektet. För att genomföra littera-

turstudien uppsöktes ett flertal biliotek och Luleå tekniska universitetsbiblioteks 

databas Primo användes. 

3.5  ANALYS 

Analysen har skett genom att ha ett kritiskt förhållningsätt till källor, jämföra 

olika källor och relatera till erfarenheter erhålla inom utbildningen i teknisk de-

sign. 

3.6  IDÉUTVECKLING 

Idéutvecklingen initierades redan efter första kontakten med företaget. Det har 

därefter varit en kontinuerlig del i hela processen.  

Det finns beskrivet av Johannesson, Persson, & Petterson, (2013) att designpro-

cessen kan beskrivas med tre i: 

 Inspiration 

 Inkubation 

 Innovation 

Detta är något som stämmer väl med de erfarenheter som detta projekt har gett: 

Först behöver utvecklaren bilda sig en uppfattning om tilltänkt problem, efter 

detta måste problemet behandlas både på en medveten och en undermedveten 

nivå. Därefter kan kunskaper och erfarenheter resultera i ett lösningsförslag. Här 

skall jag beskriva några stödmetoder som kan användas för att kreativt lösa pro-

blem.  
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3.6.1 Slumpordsmetoden 

Slumpordsmetoden är en kreativ metod som baseras på att man listar slump-

mässigt valda ord från en tidning eller bok, ord som man sedan associerar till 

aktuell problemställning. Sedan skissar eller antecknar man snabbt ner den asso-

ciation man fick och tar ett nytt ord. Johannesson, Persson, & Petterson,  (2013) 

menar att det är en metod som lämpar sig för individuellt arbete. Vilket även 

beskrivs av Bono, (1995). 

I mitt projekt ledde denna metod till att nya idéer uppstod och den gav oväntat 

mycket. Att använda sig av slumpmässiga ord kan uppfattas irrelevant. Men då 

det leder till att man tar sig till en punkt som ligger utanför det aktuella proble-

met och mentalt försöker hitta en väg som knyter an till det problem man arbe-

tar med så tvingas man hitta nya perspektiv. Det ledde inte alltid till konkreta 

idéer men det hjälpte till att vrida och vända på problemet. 

3.6.2 Morfologisk matris 

Morfologisk matris en metod som används för att dela upp ett komplext pro-

blem i delfunktioner. Varje delfunktion löses för sig. En eller flera dellösningar 

sätts sedan samman till flera totallösningar (Johannesson, Persson, & Petterson, 

2013).   

Detta lämpade sig för mitt projekt att dela upp ett komplext problem till mer 

hanteliga delar. Exempelvis att kunna montera kapslingen på montageskena.  

3.7  KONCEPTUTVECKLING 

För att utveckla koncept sattes en designspecifikation ihop där kraven från krav-

specifikationen gicks igenom och värderades.  

3.7.1 Styleboard 

När man vet vad man vill uttrycka med produktens utseende så samlar man ihop 

ett antal bilder av visuella element, hämtade från produkter som ger värde mot 

de behov användarna har. Dessa bilder får sedan inspirera skissarbetet, här är 

det viktigt att låta sig inspireras men inte att plagiera (Baxter, 1995). 

Vid utvekling av kapslingen var det ett bra sätt att snabbt få inspiration. 

Styleboarden skapades så utgick jag från produkter som uttryckte modernitet 

och robusthet. Modernitet är viktigt för att visa att produkten är tekniskt avance-

rad. Det är viktigt att kapslingen ska se robust ut i industriell miljö.  

3.7.2 Skisser 

Baxter, (1995) beskriver att för en desinger är det viktigt att i en skiss modell el-

ler rendering kunna uttrycka de former som designern tänker sig. Detta för att 
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kunna kommunicera idéer för sig själv och andra i utvecklingsteamet. Johannes-

son, Persson, & Petterson, (2013) beskriver att skisser är en bra stödmetod för 

att kunna visualisera idéer bättre än enstaka ord kan. 

I detta arbete har skisser använts genom hela processen för att se att tankar och 

idéer verkar genomförbara. Även på skisstadiet har det tagits i beaktande att 

produkten skall vara möjlig att industriellt producera. 

3.7.3 Ekonomiskt perspektiv 

För att systematisk säkerställa att den nya produkten faktiskt förbättrar kostnads-

läget hos produkten så jämförs de direkta kostnader som finns hos kapslingen 

före förbättringsarbetet och efter.  

Med en jämförelse av vad det kostar att producera ett verktyg samt material för 

kapslingen jämfört med att köpa in dagens kapsling. 

3.8  KONCEPTVAL 

För att sålla bort tidiga idéer så jämfördes idéerna mot kravspecifikationen och 

om de inte uppfyllde kravspecifikationen så sållades idéerna bort. För att välja 

slutgiltigt koncept så genomfördes en viktad elimineringsmatris (Pahl, Beitz, 

Feldhusen, & Grote, 2007). För att avgöra vilka kriterier som skulle användas för 

att konceptet skall vidareutvecklas så togs alla de kriterier från designspecifikat-

ionen som var krav. De kriterier som var önskemål ansågs kunna uppfyllas ge-

nom detaljerad design.  
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3.9  DETALJERAD DESIGN 

Nedan beskrivs vad som gjorts för att utforma detaljer för det slutgiltiga koncep-

tet. 

3.9.1 Datormodellering 

Slutkonceptets geometri modellerades i datorn för att underlätta beräkningar av 

produktens volym och komplexitet. Vilket användes vid uppskattning av kostna-

der för framtagning av verktyg för produktion av kapslingen. 

I projektet genomfördes datormodellering även för att kunna säkerställa pass-

form mellan komponenter.  

3.9.2 Jämförelse av produktstruktur 

För att på ett överskådligt sätt visa vilka komponenter produkten består av och 

hur dessa komponenter förhåller sig till varandra ur ett montageperspektiv så 

upprättas en produktstruktur. Produktstrukturen beskrivs i ett hierarkiskt träddi-

agram. Produktstrukturen upprättades för den befintliga produkten och för den 

nya produkten. Detta för att se att komplexiteten har minskat efter omdesignen. 

3.10  RELIABILITET OCH VALIDITET 

För att säkerställa korrekt information har källor främst sökts i tryckt form eller 

via vetenskapliga referenser. För att få pålitlig bakgrundsfakta till vilka faktorer 

som är viktiga för slutkunder och produktionssystemet så har intervjuer och ob-

servationer genomförts hos Tillquist. Flera intervjuer och observationer och me-

toder för dessa har valts för att säkerställa reliabilitet. Genom att samla in kvalita-

tiv data och analysera dessa med expertutlåtande har säkerställt validitet.  
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4 Resultat 
I denna del redogörs för resultatet av arbetet. Inledningsvis presenteras kontext-

undersökningen där bakgrundsfaktorer för designprocessen undersökts som se-

nare har använts för att generera koncept och detaljutveckla en lösning. 

4.1  RESULTAT AV KONTEXTUNDERSÖKNING 

Mätvärdesomvandlare är en produkt som används för att övervaka ström och 

spänning i elnätet vid distributionscentralernas ställverk. Produkten monteras i 

ett ställverk i apparatskåp där den konfigureras via en programvara för att sända 

övervakade värden till en fjärravläsningscentral hos elverket Därefter förekom-

mer ingen interaktion med produkten under hela dess livscykel på cirka 20 år. 

4.1.1 Marknaden 

Försäljningen av mätvärdesomvandlare idag är normalt i Sverige och Europa rik-

tad mot eftermarknaden hos eldistributörer (Bild 2, Bild 3) men även vid ny-

produktion av ställverk. Ställverk byggs när elnätet utvidgas. 

Den internationella marknaden består av eldistributörer men här utgörs merpar-

ten av försäljningen av leveranser till nyproducerade ställverk, flera kunder finns 

i utveklingsländer i mellanöstern till exempel Kuwait, Saudiarabien Förenade 

Arabemiraten, Argentina, Brasilien, Colombia, Egypten, Ecuador, Iraq, Iran, 

Kenya, Libyen, Malaysia, Pakistan, Saudiarabien, Taiwan, Thailand, och Zam-

bia. I dessa länder så byggs fler nya ställverk då de bygger ut sina elnät i större 

utsträckning än i Europa (P. Clementz, Personlig kommunikation, 8 april 2014). 

4.1.2 Elsäkerhetskravens påverkan på utformning av kapsling 

För att förhindra att användarna kommer i kontakt med livsfarlig spänning krävs 

Bild 3 Mätvärdesomvandlare i fackskåp. 

Foto: Per Clementz 
Bild 2 Flera omvandlare i samma lucka. Foto: Per 

Clementz 
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Bild 4 Fabriken där omvandlarna tillverkas. 

Foto: Klas Harlin 

det att man vidtar särskilda åtgärder. Man kan vid valet att anslutningsdon för 

kablar välja skruvplintar av en sådan sort att isoleringskravet uppfylls och plinten 

inte möjliggör att ett finger eller annan kroppsdel kan komma i närheten utav 

spänningsförande del. Man kan också lösa detta genom att man väljer en plint 

som inte uppfyller kravet men att kapslingen utformas på ett sådant sätt att man 

omöjliggör möjligheten att komma i närhet utav spänningsförande delar. Idag 

finns ingen kapsling på marknaden som helt utfyller säkerhetskraven.  

(J. Riedl, Personlig kommunikation, 24 april) 

4.1.3 Dagens produktion 

Mätvärdesomvandlarna tillverkas i 

Sverige (Bild 4) vilket är ganska 

ovanligt för elektronikproduktion, 

kapslingen som används idag köps 

in av en extern leverantör. I nuläget 

produceras produkten genom ett 

flertal produktionssteg (Figur 7). 

Alla transporter i systemet sker ma-

nuellt, och slutmonteringen är ma-

nuell. Först trycks mönsterkorten 

Figur 7 Operationer i dagens produktion. 

Foto: Klas Harlin 
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med tenn och flusspasta inför ytmonteringen av komponenter. Därefter monte-

ras ytmonterade komponenter på mönsterkortet. Mönsterkortet värmebehand-

las och ytmonterade komponenter löds på. Hålmonterade komponenter monte-

ras på mönsterkortet som därefter förflyttas till en våglödningsmaskin där hål-

monterade komponenter löds fast på korten. Korten tas till en arbetsstation där 

korten monteras i kåpan. Här monteras produkten ihop varefter den går vidare 

till slutprovning och sedan emballage och leverans. Dagens produkt besår av: 

 Kretskort 

o Högerkort 

o Vänsterkort 

o Extra anslutningskort 

 Kapsling 

o Låda 

o Lock 

o Två plintlock 

o Fäste för skena 

o Skruvplintar och brickor  

4.1.4 Framtidsläge 

Produkten kommer i framtiden att efterfrågas i större utsträckning på mark-

naden då elnäten blir smartare, då behövs bättre kontroll i elnätet för att kunna 

styra elnäten bättre och denna produkt är en viktig del i att kontrollera elnät. 

Slutmontering av framtidens mätvärdesomvandlare planeras att den skall auto-

matiseras så mycket som möjligt.  

4.2  RESULTAT AV IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING 

För att tidigt kunna fastställa slutgiltiga förutsättningar för hur produkten ska pre-

stera så gicks kravspecifikationen igenom för att värdera vilka faktorer som är de 

viktigaste för att möta kundernas behov.  

Med hänsyn till de behov som framkommit i intervjuer med säljorganisationen 

så specificerades en designspecifikation. Där de faktorer som anses avgörande 

för utformningen av kapslingen ingår. Denna designspecifikation är alltså min 

bedömning av vad som anses dimensionerande, baserat på behoven och kraven 

från kunder och tillverkning (Tabell 1). 
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Kapslingen begränsades till ett maximalt format av: 130 mm längd, 126 mm 

bredd 40 mm djup. Detta eftersom elektroniktillverkaren har specificerat att det 

är erforderlig area för alla komponenter för den största versionen. Nedan be-

skriv de varianter av kretskort som kapslingen ska kunna inrymma. 

Den största versionen av kretskort är bestyckad med kraftförsörjning, tre mätin-

gångar för spänning, tre ingångar för ström, fyra analoga utgångar, två stycken 

digitala utgångar, konfigureringsport och kommunikationsport (Figur 8A).  

Nästa storlek har kraftförsörjning, tre mätingångar för spänning, tre ingångar för 

ström, två analoga utgångar, konfigureringsport och kommunikationsport (Figur 

8B). 

Den till bredden näst minsta kretskortet är försedd med kraftförsörjning, tre 

mätingångar för spänning, tre ingångar för ström, en analog utgång, konfigure-

Tabell 1 Designspecifikation 



 24 

ringsport och kommunikationsport (Figur 8C). 

Minsta varianten har en mätning av spänning, en mätning för ström, en analog 

utgång, konfigureringsport och kommunikationsport (Figur 8D). 

  

A B 

C D 

Figur 8 Varianter av kretskort. Illustration: Jens Riedl. 
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4.2.1 Tidig idéutveckling 

Tidigt började koncept skissas utifrån en tänkt packning då man tänker sig alla 

komponenter på kortet och att försöka innesluta kortet i något som gör att 

fingrarna hålls borta från strömförande delar. Att skydda elektronik och 

användarna är ju kåpans primära funktioner. Många varianter av form 

undersöktes.   

Figur 9 Exempel på tidig idéutveckling. Skiss: Klas Harlin 
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4.2.2 Resultat av morfologiskmatris  

Nedan redovisas resultatet av den morfologiska matrisen (Figur 10). Här har jag 

delat upp problemet i flera delar och sedan försökt skissa en lösning för varje 

delproblem. 

  

Figur 10 Morfologisk matris. Skiss: Klas Harlin 
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4.2.3 Delar av slumpordsmetoden 

Här kan man se ett urval av mina anteckningar från slumpordsmetoden (Figur 

11). Detta gav ett antal mer eller mindre användbara lösningsfragment som se-

nare tillsammans med dellösningar från den morfologiska matrisen kunnat sättas 

ihop till koncept. 

4.2.4 Koncept 1: Knäckkonceptet 

Besår av två delar, en bottenplatta med en gavel, och en överdel med den andra 

gaveln på. Med en fast modulbredd så är det brottanvisningar, så att man för de 

mindre delarna bryter av sektioner. Efter hur stor kåpa man behöver (Figur 12). 

Figur 11 Slumpordsmetoden. Skiss: Klas Harlin 
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Figur 12 Koncept med knäckning. Skiss: Klas Harlin 

Fördelar: 

 Endast två verktyg behövs 

 Kan utföras med slät yta som ger plats för märkningar och etiketter. 

Nackdelar: 

 Delar behöver kasseras 

 Verktygen kan bli komplicerade och dyra. 

I Tabell 2 kan vi se hur väl detta koncept uppfyller de krav som ställts upp i de-

signspecifikationen. Alla krav är uppfyllda vilket tillåter att konceptet går vidare. 

Tabell 2 Elimineringsmatris knäckkoncept, poäng för kravuppfyllnad: 0= Uppfylls inte alls, 1= 

Uppfylls till viss del, 2=Uppfylls helt 

Krav Poäng 

Elsäkerhetskrav 2 
Modulär uppbyggnad 1 
Rationell produktion 1 
Inga skruvar, snäpps ihop 2 
Tillåta montage på DIN-Skena 2 
Anslutning av kommunikation 1 
Skruvanslutningar för växelströmsanslutningar 2 

Betyg 12 
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4.2.5 Koncept 2: Moduler och gavlar 

Består av moduler som pusslas ihop efter det behov som finns (Figur 13). Dessa 

moduler finns i två varianter med skruvanslutning för in och utgångar samt med 

kommunikationsinterface för konfigurering och bussanslutning. 

Fördelar: 

 Extremt modulär uppbyggnad om fler varianter behövs så kan ny modul 

tas fram 

 Kåpan är uppbyggd av mindre delar så att verktygskostnaderna hålls till ett 

minimum 

Nackdelar: 

 Många delar som skall passa ställer höga toleranskrav 

 Hög verktygskostnad 

Tabell 3 visar hur väl detta koncept uppfyller de krav som i designspecifikation-

en är ställda som måstekrav. Detta koncept har genererat högst betyg och är då 

lämpligt att vidare undersöka om det kan passa som slutkoncept. För att det skall 

kunna bli slutkoncept så måste det säkerställas att konceptet uppfyller önskekra-

ven ur designspecifikationen och att den motsvarar kraven i beställarens krav-

specifikation.  

Tabell 3 Elimineringsmatris för moduler och gavlar, poäng för kravuppfyllnad: 0= Uppfylls inte 

alls, 1= Uppfylls till viss del, 2=Uppfylls helt 

Krav Poäng 

Elsäkerhetskrav 2 
Modulär uppbyggnad 2 
Rationell produktion 2 
Inga skruvar, snäpps ihop 2 
Tillåta montage på DIN-Skena 2 
Anslutning av kommunikation 2 
Skruvanslutningar för växelströmsanslutningar 2 

Betyg 14 

Figur 13 Koncept med moduler och gavlar 



 30 

4.2.6 Koncept 3 Extruderad profil 

Att med hjälp av en strängspruta extrudera en profil för att sedan kapa den i er-

forderliga längder och sedan bearbeta hål för kommunikationsportar et cetera 

Figur 14. 

 

Tabell 4 Elimineringsmatris extruderad profil, poäng för kravuppfyllnad: 0= Uppfylls inte alls, 1= 

Uppfylls till viss del, 2=Uppfylls helt 

Krav Poäng 

Elsäkerhetskrav 0 
Modulär uppbyggnad 1 
Rationell produktion 0 
Inga skruvar, snäpps ihop 1 
Tillåta montage på DIN-Skena 2 
Anslutning av kommunikation 2 
Skruvanslutningar för växelströmsanslutningar 2 

Betyg 8 

 

Detta koncept anses olämpligt för att det blir svårt att utforma profilen så att el-

säkerhetskraven uppnås (Tabell 4). Då elsäkerhetskraven och personskyddet är 

mycket viktigt så kan inte detta koncept väljas. Jämfört med de andra koncepten 

så kräver detta koncept mycket efterbearbetning, och detta ökar produktions-

kostnaden vilket gör att det inte känns försvarbart.  

Figur 14 Extruderad profil 
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4.3  SLUTGILTIGT KONCEPT  

Slutkonceptet valdes baserat på det koncept som fick högst poäng i eliminering-

smatrisen. Då det är jag som fyllt i matrisen så färgas det av mina åsikter, men 

det får ändå anses tillförlitligt då det är i vilken grad det uppfyller de viktigaste 

kraven. Därför valdes det koncept som består av moduler och gavlar. Detta kon-

cept fick betyget 14 i matrisen (Tabell 3), detta är högre än för de andra koncep-

ten som fick betygen 12 (Tabell 2) för knäckkonceptet och betyget 8 (Tabell 4) 

för extruderad profil. Den extruderade profilens låga betyg beror till stor del på 

att detta koncept kommer ha svårt att uppfylla gällande säkerhetskrav och kan 

därför inte tillåtas gå vidare. Knäckkonceptets svagaste område är att det är irrat-

ionellt att behöva knäcka loss delar och slänga bort dem, särskilt ur ett ekologiskt 

perspektiv.  

Slutgiltigt koncept blev med stöd av detta valdes det koncept som består av mo-

duler och gavlar. Ett koncept som är uppbyggt i moduler där man kombinerar 

det antal moduler som behövs för den konfigurering kretskortet har. Modulerna 

kopplas ihop med snäppfästen Två typer av moduler finns: en variant som har 

cirkulära hål för att täcka positioner på kretskortet där skruvanslutningar finns, 

en variant som har rektangulära hål för att täcka kommunikationsport och konfi-

gureringsport. När man kombinerat det antal moduler som behövs så skjuter 

man in kretskorten från sidan i styrspår, och stänger sedan kapslingen med två 

gavlar. 

Modulernas baksida medger att man här kan montera fäste för DIN skena. 

Formspråket är modernt och avskalat, den har inte onödiga utsmyckningar och 

de delar som finns där fyller en funktion.  

Bild 5 Slutgiltigt koncept 
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Figur 15 Produktstruktur befintlig omvandlare. Figur: Klas Harlin 

4.3.1 Måstekravens uppfyllnad 

Elsäkerhetskrav uppfylls genom att kretskortet dels hålls ut med distanser, samt 

att man gör rördistanser mellan kapslingewns uttervägg och plinten. 

Modulär uppbyggnad sker genom att man skapat standardiserade moduler och 

gavlar med ett gemensamt interface. Gemensamt interface mellan modulerna 

gör det möjligt att utveckla fler varianter av moduler för framtiden. 

Rationell produktion blir det genom att kapslingen inte längre innehåller 

skruvplintar samt att antalet delar för en produkt och därmed produktens 

komplexitet har minskat. 

Tillåta montage på DIN-Skena sker genom att man har ett utrymme i bakstycket 

som ger plats för en standardiserad TH35 skena, för att låsa apparaten mot 

skenan används en fjäderbelastad hake. 

Anslutning av kommunikation underlättas genom att man använder ett RJ45 

kontaktdon som tillåter många olika kommunikationsprotokoll. 

Skruvanslutningar för växelströmsanslutningar löses genom att man köper 

modulplintar med skruvanslutning som monteras direkt på kretskortet. 

4.3.2 Önskemål 

Skall kännas Robust löses genom att man utför kåpan i ett stabilt material som 

inte fjädrar och att formspråket är enkelt och har stora radier. 

Begränsat installationsutrymme har hanterats genom att försöka minimera den 

bredd produkten tar av installationsutrymmet och istället ha höjden större i för-

hållande till bredden 

4.3.3 Resultat av detaljerad design och Implementering 

Produktens komplexitet har minskat avsevärt från tolv komponenttyper (Figur 

15) till endast fyra (Figur 16). Den minskade produktkomplexiteten medför att 

om de i en övergångsperiod fortsätter att manuellt producera så kommer monte-

ringtiden att minska. 
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För att framställa geometrin är formsprutning en lämplig tillverkningsmetod. En 

preliminär kostnadsuppskattning för tillverkning av formsprutningsverktyg utför-

des för och gav att verktygskostnaden: 394 686-658 010kr (Bilaga 3). Tillquist 

har uppskattat att produktionen blir 10 000 stycken per år. Kostnaden per kaps-

ling kan då antas vara cirka 70 kr om man fördelar kostnaden för verktyget på ett 

år. Detta jämfört med dagens kapsling som kostar 170 kr st.  

De lämpligaste materialen är Polykarbonat eller Polyamid då dessa har goda 

mekaniska och elektriska egenskaper i förhållande till priset. Priset för båda 

materialen ligger runt 40kr/kg (http://www.alibaba.com). 

NY 

LQT-XX 

Elektronik 

Kretskort 

Kapsling 

Modul för plint 
Modul för konfig 

och 
Kommunikation 

Ändstycke 

Figur 16 Produktstruktur för ny mätvärdesomvandlare. 

Figur: Klas Harlin 

Bild 6 kretskort med över-

kopplingar. Foto: Klas 

Harlin 
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En stor kostnadsbesparing för produkten kommer bli det enklare utförandet av 

kretskortet. Kostnaden för att koppla över mellan två kretskort (Bild 6), eller att 

dra tråd upp till en kommunikationsport är lika dyrt som ett helt kretskort (J. 

Riedl, Personlig kommunikation, 2014-05-02) antalet kretskort minskar från två 

stycken till ett och tre stycken överkopplingar försvinner. Detta minskar således 

kostnaden för kretskorten med 80 %.  

  

Figur 17 Slutkoncept visualiserat. Rendering: Klas Harlin 
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Kåpan består av det antal moduler som krävs Figur 18 för det kretskort som 

skall inkapslas. En modul är konstruerad för kommunikationsport (RJ45)och 

konfigurationsport (USB-Typ B) Figur 17. Modulerna monteras en efter en på 

kretskortet Figur 20 och därefter låses modulerna i varandra med plastsnäppen 

Figur 18. Detta förfarande gör att man kan anpassa kapslingens storlek genom 

att välja rätt antal standardiserade moduler. Detta gör att alla mätvärdesomvand-

lare i familjen får ett likartat utseende i förhållande till det tidigare inte så sam-

manhållna utseendet. 

  

Figur 18 Modul avplockad och kommunikationsport. Rendering: Klas Harlin 

Figur 20 Kretskortet skjuts in från sidan. Rendering: Klas Harlin 

Figur 19 Gemensamt formspråk. Illustration Jens Riedl, Rendering: Klas Harlin 
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5 Diskussion 
Detta examensarbete är viktigt för att visa hur man från ett antal funktionskrite-

rier kan översätta dessa till fysisk form. En viktig lärdom är att för att kunna lösa 

ett komplext problem måste man tydligt klargöra vad som är viktigt för slutan-

vändare och kunder så att det är deras behov man utformar ifrån. Att utforma en 

designspecifikation var ett bra sätt att hantera detta. 

Ur ett socialt perspektiv så underlättar den nya kapslingen vardagen för montö-

rerna i produktionen, de kan förhoppningsvis känna att de med denna kapsling 

bättre utnyttjar sin arbetstid till att skapa kundvärde. Montörerna slipper utföra 

det monotona och repetitiva arbetet med att manuellt montera plintar i kapsling-

en. För slutkunderna och deras montörer så bidrar detta arbete till att höja per-

sonsäkerheten genom att införa en högre nivå av personskydd än denna typ av 

kapslingar tidigare erbjudit.  

Produktutvecklingen bidrar till att minska slöseri av resurser då den avsevärt för-

enklar produkten, detta är ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv viktigt. Minskat 

slöseri är även ur ett ekonomiskt perspektiv mycket bra för företaget.  

Gällande valet av koncept så finns många teorier om hur detta sker på bästa sätt. 

Olika typer av matriser ger olika typer av resultat. Den starka kopplingen till 

kravspecifikationen i detta arbete är gjord för att rätt koncept ska väljas. Även om 

jag fick en väldigt genomarbetad kravspecifikation av företaget så valde jag att 

själv undersöka kundernas och tillverkningens krav på produkten. Den sam-

manvägningen av min analys utifrån observation och intervjuer har jag baserat 

designspecifikationen på. 

Kapslingen bidrar till att minimera slöseri av resurser. Kapslingen gör att pro-

dukten är enklare att förstå än den var tidigare. Estetiskt så är den mer tilltalande 

än de gamla och den indikerar att detta är en nyutvecklad då den skiljer sig utse-

endemässig från de omvandlare som producerats de senaste trettio åren. En risk 

med detta är enligt (Baxter, 1995) är att man riskera att gå miste om försäljning 

genom igenkänning. Alltså att kunder som tidigare köpt omvandlare slutar att 

köpa för att den nya modellen inte liknar de tidigare. 

 

  

Figur 21 Gemensamt formstråk för alla storlekar. Kretskort: Jens Riedl Kapsling: Klas Harlin 
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5.1  REKOMMENDATIONER 

Mina rekommendationer för fortsatt arbete är: 

Ta fram en prototyp och presentera den för en fokusgrupp av utvalda kunder, 

för att kunna säkerställa att den motsvarar marknadens förväntningar. 

Gör hållfasthetsberäkningar för snäppfästen i interfacet mellan modulerna, samt 

simulera hållfasthet och värmeavledning från elektroniken 

Jag rekommenderar att man tar kontakt med en tillverkare av plastprodukter 

och tillsammans med denna tar fram formverktyg för formsprutning, och utreder 

lämpligt material. 

Att undersöka möjligheter för att välja annan produktionsmetod.  
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6 Slutsatser  
 

6.1  FORSKNINGSFRÅGA 1  

• Hur ser en kapsling ut som passar montörernas behov? 

En kapsling som centrerar montörernas behov är en produkt som är lätt och 

smidig att montera ihop, som är enkel att montera. 

6.2  FORSKNINGSFRÅGA 2  

 Hur ser en kapsling ut som passar rationell produktion? 

Rationellt är de inbyggda styrningarna för kretskorten som gör att det är enkelt 

att montera på varje sektion. Det är inte möjligt att montera sektionerna felaktigt. 

Att använda snäppen mellan sektionerna gör att man inte behöver några skruvar. 

6.3  FORSKNINGSFRÅGA 3  

• Hur ser en kapsling ut som uppfyller gällande säkerhetskrav?  

En kapsling som uppfyller säkerhetskraven ska se till att man inte kan komma åt 

några strömförande delar, och hålla ett sådant avstånd mellan ett finger och 

strömförande del att värsta tänkbara fel i elnätet inte utgör någon fara, detta 

uppnås genom att se till att ett lillfinger inte kan komma närmre än 6 mm 

6.4  SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att undersöka vilka krav det ställs på en elektronikkaps-

ling och vilka behov som ligger till grund för de kraven. Målet med utvecklings-

arbetet är att leverera ett tillverkningsunderlag i form av en solidmodell för elekt-

ronikkapslingen till mätvärdesomvandlarserien. Detta för att minimera produk-

tens komplexitet och göra produktionen kostnadseffektiv.  

Detta är något jag helt uppfyllt som kan ses i resultatet av detaljutvecklingen. 
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Perspektiv på ny kapsling 
Slutanvändare 

 Installationsutrymme på DIN-skenan, Bredd, Höjd, Djup 

 Plintarnas placering ur ett montageperspektiv, kabeldragning, komma åt 

terminalerna 

 Anslutning av seriekommunikation, RS-485, Ethernet etc. 

Design 

 Kvalitetskänsla, robusthet, ”inte plastig” ”inte vek och ömtålig” 

Inköp och logistik 

o Modulärt tänk, stora volymer per detalj, så få delar som möjligt 

o Rätt inköpspris och leveranstid 

Montage och produktion 

o Inga skruvar, snäppa ihop (ej gå att öppna utan verktyg) 

o Självinslutande, kretskortet ska placeras i ena delen och själv hålla sig på 

plats där sedan snäpps en förslutande del mot den del som håller kretskortet 

o Distanser som håller ut kretskortet från kapslingen ca 2-3 mm så att kompo-

nenter kan monteras på kortets undersida. 

o Plintar, seriekommunikationsportar, lysdioder ska vara lätta att montera 

o Strömtransformatorer med genomgående strömbana (”kabel”) ska vara lätt 

att montera 

o Mönsterkortet ska ha ett lätthanterligt format och inte behöva en ram runt 

sig för att kunna hanteras i produktionen 

o Modulärt tänk, plattformstänk, så att samma automationslösningar kan an-

vändas till flera olika produkter i olika formfaktorer: 

o Samma ingående komponeter vid automatiserad montering minskar 

ställtid för omriggning.  Minskat antal gripverktyg och magasin 

o Samma Jiggar och mjukvaror i provstationer 

Elektronikkonstruktörens önskemål  

o Tillräckligt kortyta för att rymma komponenter och isolationsbarriärer 

o En genomtänkt modulär arkitektur 
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Normstyrda konstruktionskrav 

 Elsäkerhet enligt IEC 61010-1:  

o Ingångar CAT III, REINFORCED INSULATION, p.d 2, 300 VAC 

Strömanslutningar: 

 2 x In kontinuerligt  10 A  kontinuerligt 

 40 x In i 1 sek ->  200 A i 1 sekund (0,5s) max 5 ggr 300s 

paus 

 100 x In i 100 ms?  ->  500 A i 0,1 sekund 

o Utgångar CAT II, 50 V  

o Kapslingen ska ej gå att öppna utan att använda ett verktyg 

 EMC: ESD 15 kV ska inte kunna tränga igenom 

 Miljötålighet 

o -25…+70 °C 

o Kunna avleda intern förlusteffekt (6 x 20mA*15V plus övriga för-

luster, 5-10 W) 

o Vibration (hänga kvar på DIN-skenan, inget får lossna internt) 
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 Introduktion 
Denna plan behandlar Kursen D0023A Examensarbete Teknisk design, hos 

Avdelningen för innovation och Design hos Institutionen för ekonomi teknik 

och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Det behandlar ett produktutveckl-

ingsarbete för en serie mätvärdesomvandlare hos Hugo Tillquist AB. För mät-

värdesomvandlarna skall en ny kapsling framtas för att rationalisera produktion-

en och för att uttrycka för marknaden att produkten är ny genom dess form-

språk.  

 BAKGRUND 

Tillquist är ett agenturföretag som levererar mätapplikationer till industrin, de 

verkar mestadels på marknaden som ett agenturföretag. Hugo Tillquist AB har 

under en tid själva producerat en mätvärdesomvandlare för mätning i ställverk. 

Kunderna tycker i dagsläget att produkten är för dyr per styck och för att möta 

detta vill de rationalisera sin produktion av mätvärdesomvandlare. 

Dagens kapsling köps in av en extern leverantör och består av många delar och 

har en hög produktkomplexitet. 
 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur ser en kapsling ut som passar montörernas behov? 

Hur ser en kapsling ut som passar rationell produktion? 

Hur ser en kapsling ut som uppfyller gällande säkerhetskrav? 

 INTRESSENTER 

Jag tar fram en produkt åt Hugo Tillquist AB, i nuläget är det de som är intres-

senter. Som färdig produkt är eldistributörer berörda. Berörda är även Luleå 

tekniska universitet. 

 SYFTE OCH MÅL  

Syftet med projektet är att undersöka vilka behov det finns för en elektronikkap-

sling.  

Målet är att leverera ett tillverkningsunderlag för elektronikkapslingen till mät-

värdesomvandlarserien. 

Detta för att minimera produktens komplexitet och göra produktionen kost-

nadseffektiv. 
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 KRAVSPECIFIKATION 

 Kravspecifikation har erhållits av företaget. 

 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Detta arbete kommer endast behandla kåpans utseende och form. 
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 Genomförande 

 

 PROJEKTPLANERING 

En projektplan och en tidplan för att hålla riktning i projektet. 

 LITTERATURSTUDIE 

Design for manufacture 

Tillverkningsmetoder för produkter av polymermaterial. 

Materialval. 

Avser att läsa: 

Producera i plast skriven av Hans-Erik Strömvall (2002).  

 

 KONTEXT 

Undersöka vilka som köper mätvärdesomvandlare idag, genom en genomgång 

av företagets kunder. 

 IDÉARBETE 

Här planeras att skapa en styleboard för att hitta ett formspråk som är lämpligt 

för tänkt produkt. Detta formspråk ska sedan studeras genom en serie skisser. 

 KONCEPTUTVECKLING 

Mer detaljerade skisser 

 DETALJUTVECKLING 

Datormodellering av tänkt kåpa 

 PRODUKTION 

Här skall en tillverkare hittas och kontaktas för att tillverka tilltänkt produkt. 

 IMPLEMENTERING 

Här skall en tillverkare hittas och kontaktas för att tillverka tilltänkt produkt. 
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 Planering 
  
 TIDPLAN 

Tiden planeras som i nedstående Ganttschema 

 
 MILSTOLPAR 

 Undersöka bakgrundsfaktorer  

 Specificera krav,  

o Skapa designspecifikation 

 Generera koncept 

o Tre koncept  

 Val av slutkoncept.  

 Detaljutveckla koncept 

Cad modeller 
 BUDGET 

Det finns ingen budget för detta projekt. 
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 Projektorganisation  
 KOMMUNIKATION 

Veckovis kommer arbetets status att meddelas till handledare på LTU via Mail 

och till handledare på Tillquist genom möte. 

Ansvarig är Klas Harlin för att detta sker 

 PROJEKTTEAM 

Student: Klas Harlin,  

0736-77 66 55  

klas@harlin.info 

Handledare LTU: Anders Håkansson 

Anders Håkansson 

Email: Anders.Hakansson@ltu.se 

Telefon: 0920-491920 

Handledare Hugo Tillquist AB: Tommy Iveteg 

Telefon: 08-594 632 06 

Mobil: 073-274 40 38 

t.iveteg@tillquist.com 
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Här har jag använt en onlinekalkylator som använder sig av erfarenhetsvärden på 

kostnad för verktygsframställning. Arbetskostnad är beräknad för amerikanska 

arbetare. Jag har försökt att beräkna kostnaden för ett värsta tänkbara fall. 

 
Modulverktyg 2 st (kommunikation, 
plint) 
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Sidoverktyg 
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Din-skenefäste 

Summa: (2*16360)+13704+10476=56900 dollar 

I kronor 394 686,85kr 

Alternativ beräkning http://kazmer.uml.edu/Software/JavaCost/: 

(2*25513)+23018+20818=94862 dollar. I kronor 658 010,26 kr 


